FlORA

oG

FAUNA

Udgivet af NatU1'historisk F01·ening for Jylland

»Ørkenen« på Anholt

Tidsskriftet bringer originale artikler
om udforskning af Danmarks plante- og dyreliv, mindre
meddelelser om biologiske emner samt anmeldelser
af naturhistorisk litteratur

81. ARGANG . 2. HÆFTE . JUNI 1975
ARHUS

FLORA

OG

FAUNA

udgivet af
NATURHISTORISK FORENING
FOR J YLLAND
med støtte af
undervisningsministeriet
Udkommer med 4 hæfter om året
(marts, juni, september, december)
Tidsskriftet er medlemsblad for:

Naturhistori�k Forening for Jylland
Naturhistorisk Forening for Sjælland
Naturhistorisk Forening for
Lolland-Falster
Natmhistorisk Forening for Fyn
Bomholms natmhistoriske Forening
Indmeldelse i de pågældende fore
ninger kan ske til formændene.
Abonnement kan desuden tegnes i
boghandelen eller ved henvendelse til
ekspeditionen.
Bogladepris :
kr. 50 (incl. moms) pr. årgang.
Trykt i Clemenstrykkeriet, Århus.

Fra redaktionen:

Forsidebilledet refererer til E.
Schmidt Nielsens artikel om An
holts naturforhold. Det viser et
parti fra den sydøstlige del af
Ørkenen, der på dette sted er
mere fugtig end i området i øv
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Anholts naturforhold - en oversigt
Fnuuistiske mulersØgeiser på Anl1olt 1

Af Ebbe Schmidt Nielsen
(Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø, Danmark)
Meddelelser fra Naturhistorisk Museum, Århus
With

an

English summary.

I 1972 startede Naturhistorisk Museums
entomologiske afdeling en fannistisk un
dersøgelse på Anholt. Den omfatter Di
plopoda, Chilopoda, en række ordner
inden for Hexapoda, samt enkelte andre
grupper. Desuden vil øens lirunofauna
blive behandlet.
Der var to væsentlige bevæggrunde
til at påbegynde denne undersøgelse.
Det er nemlig stadig således, at skønt
Danmark er et lille og i faunistisk hen
seende velundersøgt land, må både bo
tanil<ere og zoologer hurtigt konstatere,
at der stadig findes en lang række om
råder, hvorfra informationer er få eller
manglende. Ganske vist har undersøgel
ser, især inden for de sidste årtier, i
nogen grad afhjulpet denne mangel for
en række populære insektordners ved
kommende, og man har desuden syste
matisk bearbejdet områder som Thys
indvande (indl. Jensen 1958 & Kaiser
1958), Ransted-Reservatet (Tuxen (ed.)
1960-65) og Læsø (Lomholdt 1972),
mens Anholt, der er det sydlige Dan
marks mest afsides beliggende ø, kun
sporadisk er undersøgt. En undersøgelse
af faunaen her må således formodes at
kunne yde et ikke uvæsentligt bidrag
til forståelse af en lang række arters
udbredelsesmønster.
Et andet forhold er, at Anholt i de
senere år udnyttes mere og mere til
forskellige rekreative aktiviteter, og
dette, sammenholdt med at Anholts na
tur netop hører til de mest sårbare ty
per og i øjeblikket undergår betydelige
forandringer, kunne foranledige et øn
ske om et dybtgående kendskab til
faunaen af i dag, som muligvis senere
Flora og Fauna 81: 21-29. Arhus 1975.

kan sammenholdes med nye data, og
derved medvirke til ikke blot at belyse
ændringer i flora, men også i fauna.
Det skal dog allerede her anføres, at
de enkelte systematiske grupper bliver
behandlet meget uensartet, og at de
faunalister, der fremkommer, vil base
res på meget forskellige grundlag, men
de enkelte forfattere vil selv vægte vær
dien af oplysningerne om deres respek
tive grupper.
TIDLIGERE INDSAMLINGER
PÅ ANHOLT
Mens botanikeme allerede i 1 870 fore
tog indsamlinger på øen, skal man helt
frem til 1936, før man finder den første
seriøse publikation om øens insektliv.
Jøker opregner her 33 arter af Hym
enoptera fra øen, alle indsamlet i »en
sommermåned på Øen« i 1935, og hun
gør allerede her opmærksom på den
særprægede fauna-sammensætning, samt
i hvilke kvantiteter en række arter op
træder.
I 1937 publicerer Kemner om He
miptera, Neu1'0ptera, Coleoptera, Lepi
doptera og Diptem og Ancler om
Odonata og 01'thoptera fra Anholt. Beg

ge disse publikationer var baseret på
materiale indsamlet i perioden 5.-8. au
gust 1937 af Hansh·om og andre, der
gæstede øen for at studere vertebrater
(Hanstrom 1937, 1938). Der opregnes
kun få insektarter i disse publikationer,
men gruppeme har aldrig før været be
handlet fra øen, og Ancler (l.c.) påviser
med megen forsigtighed, at en række af
de nævnte arter har en østlig udbredelse.
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Fig. l. Luftfoto af Anholt. 27.4.1967. Reproduceret med Geodætisk Instituts til
ladelse. (A. 572/74). Anvendte stednavne: l. Nordbjerg, 2. Sønderbjerg, 3. By
bakken, 4. Anholt 'By, 5. Anholt Havn, 6. Kæret, 7. Avlsskiftet, 8. Tyreeng, 9.
Vilhelminelyst PJantage, 10. Sønderstrand, 11. Ørkenen, 12. Pakhusbugten, 13.
Anholt Fyr, 14. Flakket med Flaksøen, 15. Ishuller, 16. Flyvepladsen.

Herefter følger en række sommer
fugleartilder af Hoffmeyer (1943 A, 1943
B, 1950 A og 1950 B), der alle er ba
seret på kortvarige besøg på øen, på
den samling, den på øen bosiddende
Baasch havde, på dyr »taget under et
feriebesøg i 1948« af E. von Linstow
samt på enkelte andre samleres kort
varige besøg. Her opregnes et betyde
ligt antal storsommerfugle, og der an
føres bemærkelsesværdige fund som
Elaphria selini Bdv. og Gidaria galiata
Hb.
I 1951 giver Klefbeck en samlet frem
stilling af »Insects and other terresh·ial
Arthropoda from Anholt« baseret på de
oven for nævnte artikler samt egne ind
samlinger »during a few summer weeks
in June and July 1949«. Her opregnes
et betydeligt antal arter, og især bille
listen er fyldig; der gives dog ingen
kommentarer til det indsamlede mate
riale.
Den sidste publikation om øens in
sektfauna er fra 1956, hvor Høegh
Guldberg og Dam Jeppesen giver en li
ste over øens storsommerfugle, der nu
omfatter 170 arter, baseret på de tid
ligere indsamlinger, samt egne indsam
linger (perioden 25.-27. juni 1955.
INDSAMLINGER SIDEN 1971
Den hermed startende række af publi
kationer om Anholts fauna er især base
ret på indsamlinger, der er foretaget i
perioden fra 1 97 1 . Indsamling af en
ræld<e grupper vil dog blive fortsat frem
over, og publikationerne fremkommer
således, når forfatteren skønner, at et
rimeligt materiale foreligger. Indsam
lingerne er foretaget i perioderne: 1972:
1-2/5; 1973: 21-22/5, 3-17/6, 17-18/7,
19-26/8, 15-21/10; 1974: 4-6/5, 28/66/7, 7/7-14/7 af Carlo F. Jensen, Ebbe
Schmidt Nielsen, Bent Mogensen, Ver
ner Michelsen, Jens Erik Jelnes, Arne
Lindebo Hansen, Ole Lomholdt, Ole
Karshalt og enkelte andre.
Under de oven for anførte ophold på
øen har indsamlingsaktiviteten været
særdeles intensiv, idet det er tilstræbt

at indsamle så mange kvantitative prø
ver fra så mange biotoper som over
hovedet muligt, foruden at beskæftige
sig med egne særinteresser.
Indsamlingsmetoderne er de traditio
nelle: selektiv ketsjning og vegetations
ketsjning. Der har desuden i perioder
været nedgravet fangglas, opsat to
maiaisefælder i Kæret og ved Flyve
pladsen (28/6-14/7-74), samt været op
sat en lysfælde i byens østlige udkant
(115-1/ll-72).
Fmuden det herved fremkomne ma
teriale, søges alt materiale fra øen, som
ikke hidtil har været publiceret i en
faunistisk sammenhæng, inddraget i un
dersøgelsen. Dette materiales oprindelse
samt opbevaringssted for det nye mate
riale vil blive resumeret i hver enkelt
publikation.
BELIGGENHED, TOPOGRAFI
OG GEOLOGI
Anholt er beliggende næsten midt i
Kattegat, idet der er ca. 45 km til Mo
rup Tange ved Falkenberg i Halland og
til Fornæs på Djursland, ca. 60 km til
Læsø og Hesselø og ca. 70 km til Sjæl
land.
Øen har et areal på 2237 ha, og må
ler på den længste led, øst-vest, knapt
10 km, mens den nord-syd maximalt
når en udstrækning på knapt 5 km.
Landskabet kan umiddelbart deles op
i det stærkt kuperede område mod vest,
og de næsten flade marine forlands
områder mod nord (Flakket) og øst
(Ørkenen).
I den vestlige del ligger bakkerne i
hesteskofmm omkring en fugtig lavning,
Kæret. Den højeste bakke er Sønder
bjerg i syd med 48,3 m, mens Nordbjerg
i nord når 38,9 m. Mod vestkysten svin
ger højden meget, men når flere steder
over 30 m. Hesteskoens østlige afgræns
ning, Bybakken, når 29,3 m. Fra By
bakken og ned til Sønderbjergs begyn
delse er terrænet fladt, og danner her
en overgang til Ørkenen, der med sin
udstrakte flade, kun afbrudt af strand
voldssystemer, kystklitter og indsander,
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danner en stærk kontrast til Vesterlan
det Der er dog en række meget høje
kystklitter, og Ostebaldcen midt i Ørke
nen når 24,5 m.
Som allerede antydet kan man også
rent geologisk inddele øen i tre vel
afgrænsede områder: Vesterlandet, som
er en morænedannelse, Ørkenen, der er
hævet havbund, og Flaldcet, hvoraf det
meste er pålejret siden århundredskiftet.
Vesterlandets baldcer er dannet under
sidste istid, hvor indlandsisen i afsmelt
ningsperioden gjorde en rældce frem
stød - det er under et af disse moræne
bakkerne er presset op. De kvartære af
lejringer er netop på Anholt af betyde
lige dimensioner, idet der her er målt
aflejringer på 230 m tyldeeise af glacial
og yngre oprindelse. Bakkerne på An
holt består især af sand og grus, på
lejret et lag moræneler. Vesterlandet,
som aldrig siden dannelsen har været
helt havdækket, er således ca. 20.000
år gammelt.
I den senglaciale og begyndelsen af
den postglaciale periode var Anholt
landfast med Jylland og Sydsverige,
idet den nuværende Østm·sø havde for
bindelse med oceanerne gennem Mel
lemsverige, men i stenalderen, hvor kli
maet var mildt, overskyllede Littorina
havet store landområder, og kun mo
rænebakkerne i vest var i denne periode
ildce dækket af havet. Senere, i jern
alderen, da klimaet igen blev køligere,
steg landet hurtigere end havet, og den
nuværende Ørken fremstod således for
ca. 7.000 år siden. Ørkenens marine
præg ses stadig, idet der kan iagttages
strandvoldssystemer: et ældre, der fra
Sønderbjerg løber mod nord-øst, og et
yngre, der løber mod øst (fig. 1). Senere
er der på denne flade sket en afblæs
ning, og der er dannet rødlige flyve
sandsklitter, mens der langs kysten er
hvide havklitter af Kattegattypen.
Flaldcet er først dannet, efter at man
byggede havnen i slutningen af forrige
århundrede, og det består således af en
række strandvoldssystemer, hvorimellem
der findes nogle små søer.
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KLIMA
Den lille øes klima er helt domineret af
det omgivende hav. Havet virker spe
cielt stærkt ind på temperaturen: det gi
ver milde vintermåneder, et sent og
koldt forår, hvor lufttemperaturen først
sidst i maj stiger over havets. Juni er
som på alle andre småøer relativt kølig,
14,5°, mens temperaturen i juli og især
i august er relativt høj (16°). Fra midt
i august og gennem hele efteråret er
temperaturen ligeledes relativt høj. Kun
i februar er middeltemperaturen for
Anholt negativ ( ...;-. 0,2°).
Hvad nedbør angår, hører Anholt til
landets mest tørre dele med en middel
årsnedbør på 550 mm, hvilleet er noget
højere end de 450-500 mm, der falder
i det sydlige Kattegat og i Store Bælt.
Antallet af dage med nedbør er lille,
138, mens der til gengæld er relativt
mange dage med tåge, 42. Nedbørsfor
holdene er stærkt præget af kystlinie
effekten: relativt megen nedbør i vinter
månederne og tørre sommermåneder.
Generelt kan klimaet på øen sammen
fattes som værende relativt tørt og
varmt, uden dog at være ekstremt.
INDBYGGERANTAL
OG FREDNINGER
Som det er tilfældet på andre mindre
danske øer, er også Anholts indbygger
antal vigende i de senere år, men end
nu er det ildce så lavt som i 1801, hvor
der kun var 129; fra da af steg antallet
til 415 i 1930. I 1955 var der 224, i
1960 239, og i begyndelsen af 1974 var
der kun ca. 165 (iflg. Grenå Kommune).
Mens antallet af faste indbyggere så
ledes falder, stiger antallet af turister
kraftigt. Anholt Havn gæstes af talrige
lystsejlere, et betydeligt antal campister
finder vej til øen, og der er i de senere
år bygget et ikke ringe antal fritidshuse
på og omkring Nordbjerg.
Det store antal sommergæster sætter
naturligvis sit præg på øens natur, som
dog er søgt beskyttet og bevaret gen
nem en række fredninger af væsentlige
dele af øen. Næsten hele Ørkenen blev

således fredet allerede i 1939. Sønder
bjerg blev fredet i 1960, og i 1972 blev
store dele af Nordbjerg og Vesterklit
fredet; der foreligger desuden en ræld<e
mindre tillægskendelser.

som det skønnes fornødent for at tegne
et billede af de undersøgte biotoper det er ikke tilstræbt at lave en artsfor
tegnelse eller nævne nye plantearter for
øen.

KORT BESKRIVELSE AF
ANHOLTS BIOTOPTYPER
På grund af øens ringe udstrækning har
det været muligt under indsamlingerne
at undersøge alle øens biotoper, især i
kraft af, at den ene type, sandmark,
dækker over halvdelen af arealet.
Da en biotopbeskrivelse væsentligst
er af floristisk art, er det rimeligt at
gøre denne kortfattet, idet Anholts flora
er meget velundersøgt (Jacobsen 1 879;
Paulsen 1898; Grantved 1931; Hansen
& Olsen 1958; Hansen 1962). Men da
de fleste af artiklerne om Anholts flora
væsentligst er artslister, giver de ikke
noget direkte indtryk af de enkelte bio
toper; kun Paulsen (1. c.) giver en grun
dig, illustreret biotopbeskrivelse, hvor
ved det i nogen udstrækning bliver mu
ligt at belyse landskabets udvikling. I
de senere floralister gøres dog også en
kelte notater om plantedækkets succes
sion. Denne har da også været betyde
lig, idet øen i Paulsens (l. c.) beskrivelse
fremstår næsten uden vegetation af
træer og buske, når man ser bort fra by
området. Men i perioden fra 1 895 til
1915 blev der under Hedeselskabets
vejledning tilplantet et areal på ca. 80
tdr. land med fyr og eg (Svendsen
1915). Siden er der plantet adskillige
andre steder, og i dag er væsentlige
dele af V esterlandet dækket af skov og
krat, og fyr breder sig hurtigt mod øst
ud i Ørkenen. En anden væsentlig æn
dring er det, at al landbrug for ca. 15
år siden blev indstillet på øen, og land
brugsarealerne, der lå i og omkring
Kæret, er siden vokset til.
Fra Anholt er der i alt anført ca. 430
arter karkryptogamer og fanerogamer
(Hansen 1962), hvilket må betegnes som
et meget stort antal for et så lille, iso
leret område. I den følgende beskrivelse
skal der kun nævnes så mange arter,

Byen

Midt på øen ligger Anholt By, der rent bota
nisk er præget af de frodige haver, den om
givende læplantning og ruderatplanter. I ha 
verne træffes et væld af forskellige haveplan
ter, de er omgivet af hække af liguster (Ugu 
st1'l/.m vulgare L.), navr (Acer ca.mpestre L.)
og syren (Syringa. vulgaris L.). Desuden findes
mange træarter og buske, som dog næsten alle
er indplantet. På byens vestside er der en
kraftig bevoksning af ask (Fmxinus excelsior
L.), alm. eg (Quercus robu1· L.), ahorn (Acer
pseudopla.tanus L.), samt af forskellige poppel
arter, sølvpoppel og gråpoppel (Populus alba
L. og P. eanescens Sm.); desuden findes en del
skovælm (Ulmus glabm Huds.) samt enkelte
parkælm (U. ca.rpinifolia. Gled.) og en del lind
(Tilia. corda.ta. Mill.). Af karakteristiske urte
agtige planter ses især alm. malurt (Artemisia
absinthi.u.m L.), hjerteskulpet karse (Lepi
dium clmba. L.), kløvplade (Berteroa incana.
(L.) DC.), sæbeurt (Saprona.ria. officinalis L.),
kanadisk bakkestjerne (Erigeron canaclense L.),
håret kortstråle (Galinsoga. pa·rvifolia Cav.),
klæblig brandbæger (Senecio viscosus L.), to
årig natlys (Oenothem biennis L.), læge-okse
tunge (Anchusa. officinalis L.) og skvalderkål
(Aegopocli'lf.m podagra.ria. L.).
Ørkenen

Umiddelbart øst for byen ligger Ørkenen, der
dækker over halvdelen af øen. Ørkenen har
tidligere været bevokset med fyr, der dog for
svandt i det 16. og 17. århundrede, idet fyrre
skoven blev brugt som brændsel til øens fyr
(Steenstrup 1896). Siden har den kun været
bevokset med enkelte arter af mteagtige plan
ter, mosser og laver samt krybende pil (Salix
repens L.) (Paulsen, l. c.). Efter århundred
skiftet er der også her plantet flere fyrreplan
tager (fig. 1.), ligesom hele den vestlige del
efterhånden er dækket af selvsåede fyr, men
de største områder ligger stort set uforandret
hen.
Kystklitterne svarer vegetationsruressigt til
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Fig. 2. Ørkenen. Slette
med spredte grupper af
revling. Se også forside
billedet. (E.S.N. fot.)

den jyske hvide klit: således dominerer sand
hjælme (Ammophila arenar ia (L.) Link) og
marehalm (Elymus arenarhis L.), men spredt
findes også rød svingel (Festuca rubra L.),
smalbladet høgeurt (Hiemcium umbellatum
L.), hunde-viol (Viola canina L.). Ved fyret
findes en bevoksning af strand-mandstro
(Eryngittm mariUmmn L.), og hist og her ses
små bevoksninger af havtorn (Hippophae
rhamnoides L.) og krat af krybende pil i klit
lavningerne.
Selve Ørkenen består af flade afblæsnings
sletter, og de af jernilter rødligt farvede klitter
(fig. 2). Sletternes overflade er meget stenet,
og her vokser kun ganske få plantearter, da
lokaliteten er meget tør og stærkt sol- og vind
eksponeret. Foruden revling (Empetmm nigru.m
L.) dominerer mosserne Polytrichum pilifennn
Hedw. og Racomitriu.m eanescens (Hedw.)
Blid. og en række laver : Comicularia sp., Leci
dea auricu.lata Th., Fr., samt nogle Cladonia
arter; blandt disse er især Gladania rangiferina
Web. fremtrædende. Kun få frøplanter ses her,
og det er i reglen kun enkeltvis: hunde-viol,
smalbladet høgeurt, smalbladet timian (Thy
mus serpyllwn L.), blåmunke (Jasione montana
L.) og blåklokke (Campanula rotrmdi.folia L.).
På ørkenklitterne vokser foruden sand-hjælme
og sand-star (Carex arenaria L.) enkelte små
tuer af sandskæg (Corynephorus eanescens (L.)
Beauv.) og - især på østsiderne - gul snerre
(Galium verwn L.) og smalbladet høgeurt.
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Dette billede brydes dog flere steder af
plantede eller selvsåede fyrre, samt af ene
(ltmiperus communis L.), og i den sydlige del
af Ørkenen ud mod Pakhusbugten er der umid
delbart bag kystklitterne et fugtigt, fladt strøg,
med store bevoksninger af krybende pil. Flere
steder får disse strøg karakter af hedemose med
pors (Myrica gale L.), mose-bølle (Vaccinium
uliginosum L.) og tranebær (Oxycoccus quadri.
petalus Gi!.) og langs kanteme ses enkelte for
blæste små løvtræer : bævreasp (Populus tre
mula L.), røde! (Alnus glu.Unosa (L.) Gaertn.)
og birk. I den østlige ende findes desuden flere
store vindbrud, hvis størrelse må berettige til
betegnelsen mile. Den sydvestlige del af Ørke
nen afviger ved, at strandvoldssystemerne sta
dig er meget fremtrædende. På disse stenede
småskrænter dominerer revling helt, men også
alm. kællingetand (Lotus comiculatus L.) og
engelsk græs (Armeria mariUma (Mil!.) Willd.)
ses her; længere ovre mod Sønderbjerg findes
et område bevokset med hede-lyng (Calluna
Dulgaris (L.) Hul!.) og en del kattefod (Anten
naria dioeca (L.) Gaert.).
Flakket

Den nordvestlige del af øen, Flakket, nord
for Nordbjerg, kan bedst beskrives i tilknytning
til Ørkenen, da disse områder går kontinueret
over i hinanden, men Flakket gennemgår sta
digvæk store ændringer ved nye aflejlinger på
den yderste del.

Fig. 3. Flakket set fra
Nordbjerg. Forrest fattig·
kær omgivet af pile- og
ellekrat. Bagest Flaksøen
omgivet af rørskov.
(E.S.N. fot.)

Området deles op i en række smålokaliteter
af de talrige strandvolde, der gennemskærer
det øst-vest, samt af flyveklitterne i den syd
lige del og Jangs kysten.
Stykket lige under Nordbjerg er temmelig
fladt, men her findes dog tre mindre vand
huller, hvoraf et er naturligt, mens to er is
huller - opgravet med det formål at frem
stille is om vinteren. Da denne produktion na
turligvis for længst er ophørt, er hullerne i
dag ved at mudre til. Hullerne er kun spar
somt bevokset, og omkring dem findes nogle
fugtige sb·øg, der nærmest må karakteriseres
som fattigkær med rundbladet soldug (Drosera
rotundifolia L.), tranebær, fjernakset star (Ca
rex distons L.), dværg-star (C. oederi Hetz.) og
smalbladet kæruld (Eriophomm angustifolimn
Honck.), mens de mindre fugtige kanter er
bevokset med mose-bølle, krybende pil og
klokkelyng (Erica tetralix L.). Det hele er
omgivet af elle- og pilekrat med dun-birk
(Betula pubescens Ehrh.), røde! og gråel (A l
nus i.ncana (L.) Moench.) og pil (Salix aurita
L., S. cinerea L. og S. caprea L.). Langs vejen
findes desuden en bevoksning af tornblad (Ulex
europaeus L.).
De omgivende tørre, sandede områder er
helt domineret af revling, der her danner et
tæt tæppe, i modsætning til dens spredte
vækst i Ørkenen. I området findes også en
del fyr.
På den yderste del af Flakket findes en

række større og mindre vandhuller, hvoraf det
største, Flaksøen, for få år siden mistede sin
forbindelse med havet. Bunden i F.!aksøen,
der ikke er særlig dyb, er jævn sandbund, med
spredt rankegrøde: børstebladet vandaks (Po
tamogeton pectinatus L.) dominerer helt, men
også den sjældne tornløs hornblad (Cerato
phyllum submerswm L.) findes. Flere af de
omgivende småhuller er dybere og har sten
bund. Omkring alle huller er der en kraftig
rørsump, som yderst domineres af strandkogle
aks (Scirpus maritimtts L.) og inderst af tag
rør (Phmgm:ites com.numis Trin.). Den sidste
breder sig over store dele af den yderste del
af Flakket. I denne rørskov findes eng-rør
hvene (Calamagrotis eanescens (Web.) Roth.),
fåblomstret kogleaks (Scirptts pauci.flo1'lls
Lightf.), grå star (Cm·ex eanescens L.), top
star (C. paniculata L.) og fliget brøndsel (Bi
dens t·ripartitus L.). Ved Flaksøen findes en
større bevoksning af kær-svovlrod (Peuceda
num palust·re (L.) Moench.), og hist og her
findes gifttyde (Cicuta virosa L.) langs bred
den. Ved det inderste hul findes en kraftig be
voksning af vand-skræppe (Rumex hydrolapa
thum Huds.), mens lådden dueurt (Epilobium
hirsutum L.) findes i hele området.
Mellem søen og de små kystklitter er der
nogle høje strandvolde. De fugtige lavninger
mellem disse er bevo'kset med rødtop (Odonitls
mbra Baumg.) og øjenb·øst (Euphmsia sp.). På
mindre fugtige steder er der nogle store be-
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Fig. 4. Kæret set fra
Sønderbjerg.
(E.S.N. fot.)

voksninger af alm. kællingetand. Den stenede,
tørre top på disse strandvolde er mere spar
somt bevokset med sandskæg og tidlig dværg
bunke (Aira praecox L.). Her findes desuden
endnu et par små vandfyldte lavninger. I for
bindelse med en sådan findes det eneste om
råde på Anholt, der kan bære betegnelsen
strandeng, idet der her findes strand-asters
(Aster tripolium L.), strand-trehage (Triglochin
mari.timttm L.), strand-vejbred (Plantago mari
tima L.) og rødbrun kogleaks (Sci-t•pus ruftiS
(Huds.) Schrad.). På farklitten findes her en
del kruset skræppe (Rttmex crispus L.).
V esterlandet

Dette består af det kuperede terræn i vest,
fra Flakket til Sønderstrand. Området - der
er meget afvekslende - kan deles op i flere
biotoper, idet det består af morænebakkerne,
der omgiver et fugtigt engstrøg, som igen deles
op i en nordlig del, Tyreeng, og en sydlig del,
Kæret, af nogle mindre moræneformationer.
Det lave område angives at have været en
stor ferskvandssø, som delvis er udtørret gen
nem landhævninger, og gennem en effektiv
dræning for at forbedre landbrugets vilkår,
men da dette er ophørt, henligger området i
dag som et græsklædt rigkær, med et enkelt
vandhul, Avlsskiftet, i midten. De omgivende
bakker har stejle, haveroderede ydersider, og
mindre stejle skråninger ned mod Kæret.
På den nordvestlige del anlagde man om-
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kring århundredskiftet øens største plantage,
Vilhelminelyst Man plantede især bjergfyr og
skovfyr (P-i.nus m.ugo Turra og P. silvestris L.),
men også en del alm. eg og hvidgran (Picea
glauca (Moench) Voss). Senere har man fore
taget yderligere beplantninger på Nordbjerg,
på Sønderbjerg og langs vejen fra Sønder
strand nord om Nordbjerg. I dette skovom
råde finder man fomden de dominerende fyr
rearter bøg (Fagus silvatica. L.), dun-birk, røn
(Sorbus aucuparia L.), spids-løn (Acer pla.nta
·noides L.) og lærk (Larix sp.). Af slyngplanter
findes alm. humle (Httmultts lttpulus L.), ved
bend (Hedera helix L.) og alm. gedeblad
(Lonicera periclymenmn L.). Skovbundsfloraen
ligner efterhånden den østjyske, men specielt
bemærkelsesværdig er en kraftig bevoksning
af tandrod (Dentaria bulbifera. L.) i bøge
skoven.
For en fuldstændig oversigt over øens træer
og buske må der henvises til Ødum (1968).
Selve Nordbjerg, hvoraf en del er udlagt
som sommerhusområde, er væsentligst bevok
set med fyr, revling og hede-lyng, men på
den stejle nordskrænt vokser der stadig kun
få b·æer, og revling dækker den næsten helt; der
findes dog et par mindre bevoksninger af blå
bær (Vaccinium myrtillus L.). Det er ligeledes
her flere af Anholts berømte ulvefod (Lycopo
dium) -arter findes. Den østlige skrænt er helt
domineret af gederams (Clwmaenerimn augu
stifolium (L.) Scop.)

Sønderbjergs bevoksning minder meget om
Nordbjergs, men dens stejle, stærkt ekspone
rede sydshænt er bevokset med gul evigheds
blomst (GnaplwUum arenariu.m L.), mark-byn
ke (A1·tem.isia campestris L.), mark-kragelclo
(Ononis repens L.) og kornet stenbræk (Saxi
fraga gramdata L.). Øverst på vestskrænten
findes nogle lave krat af slåen (Prunus spinosa
L.), og på østsiden findes tyttebær (Vacci
nimn vitis-idaea L.). Nordskrænten udgøres af
tæt krat af ene.
Som allerede anført, findes der i dag kun
et lille vandhul tilbage i Kæret, men da det
efterhånden er godt skjult af høje træer, er det
meste af dets oprindelige rige bevoksning
(Griintved, 1931: 312) forsvundet. Men endnu
ses dog enkelte vejbred-skeblad (Alisma plan
tago-aqttatica L.); ellers er Kæret i dag stort
set stadig fri for træer.
De fugtigste steder er bevokset med tagrør,
nikkende star (Cm·ex gmcilis Curt.), mose-bun
ke (Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.) og
eng-rapgræs (Poa pratensis L.); desuden vokser
agertidsel (Cirsium arvense (L.) Scop.) i hele
området. Hvor der er mindre fugtigt findes
følfod (Tussilago farfora L.), alm. og stor knop
urt (Centau.rea jacea L. og C. scabiosa L.),
muse-vikke (Vicia cracca L.) og alm. torske
mund (Li.naria vulgaris Mil!.).
Længere oppe ad skrænterne omlaing Kæ
ret domineres urtevegetationen af tørbunds
arter som alm. pimpinelle (Nmpinella saxifraga
L.), alm. syre (Rumex acetosa L.), blæresmelde
(Silene cucubalus Wib.), ager-snerle (Convol
vulus awensis L.) og vellugtende gulaks (An
tho:m.nthum odoratum L.).
Tyreeng består af et koldt, fugtigt strøg
med kraftig birkeopvækst
Der skal her rettes en varm tak til første
lærerparret Helga og Ejnar Boisen, Anholt
By, der altid har modtaget undersøgelsens
deltagere på den mest hjælpsomme og gæstfrie
måde. En speciel tak skal rettes til dem for
at have passet en lysfælde gennem 6 mdr.
Fisker J. Carlsen takkes for at have hjulpet
med indsamling af dagflyvende insekter; Inge
niør F. von der Maase har venligst tilladt
opstilling af malaisefælder. Zoologisk Museum,
Kbh., takkes for udlån af disse.

SUMMARY
Faunistical investigations on the is/and
of Anholt.
An introduetion to a study of terrestrial arthro
podes on the island of Anholt, which is going
to be published in tilis periodical, is given. The
island is situated in the middle of Kattegat 45
km from Sweden and Jutland, and 70 km from
Zealand. Its area is only 22,3 km2. The elimate
is characterized by mild winters and summers
with low precipitation and many sunny hours.
The western pa1t of the island is of moraine
origin, while the eastern part is a 7.000 year
old marine terrace. The moraine part is very
hilly, witl1 slopes and meadows. Half of tllis
area is young forest, with most P·inus. The rest
is uncultivated grassland. The marine tenace
is called »The Desert«, as it is a sandy area
with dunes. Only few plants are present here.
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Boganmeldelser
E. Steemann Niel�en: Hydrobiologi. 204 sider.
53 figurer. Pds kr. 59,75. Polytelmisk Fovlag.
Lyngby 1973.
Denne bog tænkes først og fremmest anvendt
i forbindelse med undervisningen på miljøkon
trol-linien ved København Universitet. Men
den har efter anmelderens mening bud til en
meget støne kreds af naturhistorikere, specielt
til dem, der beskæftiger sig med miljøproble
mer. Den giver i en tekst rigt illustreret med
kurver og diagrammer et solidt grundlag for at
bedømme de biologiske forhold i både salt- og
ferskvand. Bogens 12 første afsnit drejer sig om
de fysiske og kemiske forhold i ferske og salte
vande. Ved at behandle begge lokalitetstyper
sammen bliver det muligt at gøre rede for de
fælles træk og samtidig påpege forskellen mel
lem de to typers abiotiske forhold. Afsnittene
13 og 14 behandler henholdsvis karakteristiske
danske søtyper og farvandene omkring Dan
mark. Søernes og havenes organismer omtales
nærmere uden dog at gå i enkeltheder i afsnit
tene 15-17. I de næste afsnit behandles vand
løbenes organismer, fiskene, akvatiske fødekæ
der og ·Sedimentets forhold til de frie vandmas
ser. Det ret omfattende afsnit 22 belyser foru
reningens indflydelse, og bogen slutter med en
litteraturfortegnelse og et stikordsregister. De
enkelte organismegrupper bliver kun præsente
ret i ringe omfang, idet bogen helt igennem
beskæftiger sig med generelle forhold, og har
man brug for en præcis fremstilling af de hy
drobiologiske problemer, er man godt hjulpet
med Steemann Nielsens fremstilling.
E. N.
Forster und vVohlfahrt: Die Schmette·rlinge Mit
teleuropas. Bd. 5 Lief. 25. Pris DM. 26,00.
Franckh'sche Verlagshandlung. Stuttgart 1974.
Det tyske væ1·k om Mellemeuropas storsom
merfugle har udsendt 2det hefte af 5te og sid
ste bind, om målerne. 48 sider tekst, 4 farve
tavler med billeder af 155 eksemplarer, heraf
kun l fra Danmark, en coarctaria etiketteret Jyl
land, men i modsætning til de 155 andre uden
dato. Forhåbentlig vil ingen heraf slutte, at vi
jyder forsømmer at datere vore fund. I øvrigt
synes jeg ikke, den rigtigt ligner vore jyske co
arctaria, den er for lys, lysere end det andet ek
semplar af arten (fra Østrig) . Det gør det ikke
bedre, at teksten siger, at det er mørkere. Men
det er en hændelig bagatel. Farvebillederne er
i øvrigt af høj standard.
Hvad teksten angår er det en fornøjelse, at
Dystroma latefasciata er med. Den er ikke blot
ny for Danmark, men for Mellemeuropa : »få
stykker i det nordligste Jylland«. Men i øvrigt
undrer man sig jævnligt over, hvor upræcise de
Eaunistiske stykker, hvonned hver art begynder,
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er. Miata mangler i mange egne »som f. eks. i
Brandenburg og Mecklenburg<< . Det havde væ
ret skønt med et lille kort over hver arts udbre
delse, - englænderne Higgins og Riley har vist,
at det kan gøres for hele Europa, og plads hav
de der været nok af, hvis den urimelige størrel
se af de mange ribbenet- og genitalbilleder hav
de været sat ned.
Henimod heftets slutning får vi et chock. Det
er vel kun oldinge iblandt os, der husker, at vi
engang regnede variata og obeliscata for to for
mer af samme art. J eg husker ikke engang, hvor
dan det gik til, at de blev to »gode arter <<. Men
pludselig var de det, uden vrøvl. Arten på gran
og arten på fyr. Og nu anbringer Forster tre ar
ter imellem dem! Billedeme af imagines kom
mer på farvetavle 9, - hvornår det så bliver.
Man ville unægtelig gerne vide lidt mere. Vi
skal jo snart til at se efter dem. Her får vi hjælp
af vor trofaste ven dr. Ernst Urbahn i det øst
tyske Entomologsche Berichte for 1974. Rigt
illustreret med ·Sommerfuglene selv - foruden
med genitaler og føleham som hos Forster. I
en anmeldelse er der kun plads til at sige: fang
alle variata med hvid og hvidagtig grundfarve,
og lad os så se til efteråret. Det er czekiske og
østrigske kolleger, der står for sondringen.
I øvrigt er teksten stadig for lmap om varia
biliteten. Den er lige så kedelig som sædvanlig.
Forster er til at slå op i, ikke til at læse. Hvad
er det, der gør South (bortset fra den sidste
moderniserede udgave) så helt anderledes? Det
morede ham at shive om sine dyr.
Skat Haftmeyer

T. Fenchel & B. B. Hemmingsen: Manual af
micmbial ecology. 235 sider. 32 figurer. Pris kr.
51,75 (exe!. moms). Akademisk Forlag. Køben
havn 1974.
Denne arbejdsbog over mikroorganismemes
økologi er beregnet for viderekommende uni
versitetsstuderende i det pågældende emne. Den
omtales her, fordi økologisk interesserede kan
hente mange oplysninger om mikroorganismer
nes livsforhold i de indledende teoretiske afsnit
til bogens forskellige emner. Af disse kan næv
nes : Hovedgrupper af mikroorganismer. Vækst
og størrelsesbestemmelse af mikroorganisme
populationer. S tofomdannelse ved hjælp af mi
kroorganismer. Succession i mikroorganisme-po
pulationer. Mikrobiologisk spildevandsbehand
ling. - Fatter man dybere interesse for sagen,
kan man i bogen finde et passende udvalg af
undersøgelser og eksperin1enter, der kan udfø
res med et simpelt udstyr. Til den ende kan
man også have megen gavn af de mange op
skrifter på dyrlmingsmedier og reagenser, der
afslutter bogen.
E. N.

Bemærkninger til faunaen af gravehvepse på Anholt

(Hymenoptera aculeata, Sphecidae)

Fnunistisl�e tmde1•søgel8er fJ(& Anlaolt 2

Af Ole Lomholdt
(Zoologisk Museum, København)
Meddelelser fra Naturhistorisk Museum, Århus
With an English summary.

INDLEDNING
Kun yderst få bidrag har været ydet til
kendskabet til gravehvepsefaunaen på
Anholt. A. Jøker besøgte øen i 1935
og publicerede det hjembragte mate
riale i 1936. Klefbeck refererer Jøker og
nævner i sit arbejde fra 1951 i alt 9
arter, men kommenterer ikke fundene.
Til yderligere belysning af faunasam
mensætningen konsulteredes samlinger
ne på Zoologisk Museum i København,
hvor en del af J økers materiale findes
opbevaret.
I sommer samlede jeg selv på øen
(30/6-5/7) og undredes såre, især over
artsrigdommen, men også over arts
sammensætningen. Anholts beliggenhed,
geologi og sommerklima (Nielsen 1975)
er i høj grad begunstigende for etable
ringen af en interessant gravehvepse
fauna, idet flertallet af arterne er ud
præget thermo- og heliophile og følge
lig har gode ynglemuligheder på øen.
Et overraskende resultat er, at selv om
jeg kun indsamlede i seks dage, kom
det samlede artsantal op på 45, hvil
ket, sammenholdt med resultaterne fra
Læsø (Lomholdt 1972), hvor jeg ind
samlede 37 arter igennem et betydelig
længere tidsrum, må siges at være
uventet højt. Det indsamlede materiale
befinder sig på Zoologisk Museum i
København.
ARTSLISTE
l. Ammophila sabulosa L. Meget almindelig.
2. Ammophila pubescens Curtis. Ligeledes
meget almindelig og vidt udbredt.
3. Podalonia viatica L. Meget talrig på An
holt, hvor arten, der n01malt forekommer
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i klitterræn, også fandtes ynglende i vej

kanterne nær Byen.
4. Gereeris arenaria L. Meget almindelig på
Anholt, især i Ørkenen.
5. Philanthus triangu.lu.m Fabricius (Biulv.).
En enkelt »koloni« fandtes af Ebbe Schmidt
Nielsen i udkanten af Byen. Det forekom
mer sandsynligt, at populationen er stabil
på øen. De første fund publiceredes af Er
landsson, 1962.
6. Mellinus amensis L. For fundet af denne
art takkes Karen Hammer, der den 26/7
1972 fandt arten ved fyret på østspidsen
af øen. Almindelig og vidt udbredt.
7. Astata pingu.is Dahlbom. En udpræget
kystart her i landet. l 'i' fra Anholt.
8. Tachysphex pompiliformis Panzer. Almin
delig i sandede områder.
9. Tachysphex ibericus borealis Pulawski.
Forekommer ofte sammen med foregående.
10. M·iscophus ater Lepeletier. Har tidligere
været overset. Almindelig langs klitkyster.
11. Trypoxylon elavice-rum Lepeletier. Yngler
i træ. Almindelig.
12. Trypoxylon attemwtu.m Smith. Lokalt tal
rig. Yngler ofte i tagrør.
13. Nitela boreaUs Valkeila. Arten er netop
beskrevet som ny (1974), og fundet på
Anholt var absolut uventet. Arten har væ
ret forvekslet med N. spinolae Latreille, der
ikke forekommer i Danmark. Den af mig
publicerede N. spinolai Dahlbom (Lom
holdt 1971) er identisk med N. boreaUs.
På Anholt fandtes l <j?, 18 løbende på en
solbeskinnet bjælke.
14. Pemphredon shucka: rdi Morawitz. Alminde
lig i haver og lyse løvskove. Talrig i Byen.
15. Pemphredon lethifer Shuckard. Sjælden,
.Jever som foregående. 18 fra Anholt.
16. Pemphredon lugubris Latreille. Almindelig,
meget tahig på Anholt.
17. Ceratophorus morio van der Linden. Me
get sjælden, og kendes her i landet fra få
sjællandske lokaliteter. 18 fundet i en
have i Byen.
18. Passaloecus si.ngularis Dahlbom. Ikke al
mindelig. Findes normalt redebyggende i
gammel t træværk.
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19. Passaloectls insigni.s van der Linden. Meget
talrig på Anholt, især i haverne i Byen.
20. Passaloecus corniger Shuckard. Som fore
gående.
21. Passa.loectls gra.cilis Curtis. Sjælden i det
øvrige Danmark.
22. Passaloectls turionum Dahlbom. Alminde
lig i Nordsjællands og Vestjyllands klit
plantager, hvor arten, i det mindste lejlig
hedsvis, bebor de årgamle galler af Petrova.
resinel/a L. (Lepidoptera, Tortricidae).
23. Diadontus tristi.s van der Linden. Meget al
mindelig.
24. Mimesa rufus Panzer. En udpræget sydlig
art, hvis forekomst på Anholt var absolut
uventet. 2Cj?Cj?.
25. Mimesa equestris Fabricius. Almindelig.
26. Psenulus concolor Dahlbom. Ikke alminde
lig, men lokalt talrig, især i tilknytning
til ældre bebyggelse, hvor den yngler i mørt
træværk.
27. Entomognathus brevis van der Linden. En
sjælden art. l C( fra Anholt.
28. Lindenius albilabris Fabricius. Meget al
mindelig.
29. Rhopalum clavipes L. Talrige eksemplarer
fandtes ynglende i hyld.
30. Grossocerus varius Lepeletier & Brulle.
Meget talrig på Anholt.
31. Grossocertis wesmaeU van der Linden. Den
almindeligste Grossocerus-art på klitlokali
teter.
32. Grossocerus q ttad1·ima c·t1 latus Fabricius. Lo
kalt meget talrig, f. eks. på Anholt og
Læsø.
33. Grossocertis nigritu.s Lepeletier & Brulle
(pubescens Shuckard). Uventet på Anholt.
En udpræget østlig art i Danmark.
34. Grossocerus leucostomoides Richards. Ikke
almindelig.
35. Grossocerus podagricus van der Linden.
Meget talrigt optrædende på Anholt, hvor
arten yngler i døde poppelgrene. Kun få
fund fra det øvrige Danmark.
36. Grossocertis dimidiatus Fabricius. Ligesom
foregående fandtes denne østlige art i
uventet højt antal.
37. Grossocertis confusus Schulz. Fundet, l C(,
er det nordligste i Danmark.
38. Grabro cribrarius L. Meget aJmindelig.
39. Grabro peltarius Schrber. Ligeledes meget
almindelig og vidt udbredt.
40. Ectemnius sexcinctus Fabricius. En ud
præget sydligt forekommende art, hvis fo
rekomst på Anholt var absolut uventet.
Den yngler i døde poppelgrene og anven
der sandsynligvis de forladte larvegange af
Paranthrene tabaniformis Rott. (Lepidop
tera, Sesiidae).
41. Ectemnius cavifrons Thomson. Almindelig.
42. Ectemnius nigrifrons Cresson. Ret sjælden,
med udpræget nordøstlig forekomst i Dan
mark. 2 a a fra Anholt.
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43. Oxybelus tm iglumis L. Meget almindelig.
44. Oxybelt1s mandibula.ris Dahlbom. Ret talrig
på Anholt og Læsø.
45. Oxybelus argentatus m·gentatus Cmtis. Me
get almindelig i Ørkenen.

RESULTATER
Det er allerede nævnt, at antallet af
fundne arter langt oversteg forventnin
gerne. Det må dog her nævnes, at den
art, som Jøker (op. cit.) anfører som
Astata stigma Panzer er A. pinguis
Dahlbom, samt at hendes fund af C1'0s
socerus (Blephariptts) capitosus Shu
ckard ikke kan verificeres, da eksem
plaret ikke findes på Zoologisk Museum
i København. Begge arter refereres ukri
tisk af Klefbeck (op. cit.), der også an
fører Tachysphex tmicolor Panzer og T.
nitidus Spinola som to arter til trods for,
at begge navne er synonymer for Tachy
sphex ibericus Saussure.
Mit materiale omfatter som nævnt 45
arter, hvilket svarer til ca. 37 °/o af
samtlige danske arter (122), og på
grundlag af indsamlingerne kan det,
omend med nogen forsigtighed og usik
kerhed udregnes, at faunaen af grave
hvepse på Anholt næppe omfatter mere
end ca. 50 arter.
Til trods for, at hovedparten af øen ud
gøres af den meget h·æfattige »Ørken«,
omfatter det indsamlede materiale godt
50 Ofo arboricole (i h·æ o. lign. levende)
arter. Det tilsvarende tal for hele lan
det ligger også på dette niveau, men
når man betænker de meget begræn
sede biotoper på Anholt, der giver mu
lighed for denne livsform, forundres
man måske. Årsagen skal sikkert søges
i kombinationen af de mange beskyttede
biotoper i Byen og i skoven, og det
gunstige klima på øen.
Indflydelsen af det relativt høje antal
solskinstimer i sommermånederne ses
tydeligst ved tilstedeværelsen af for
holdsvis mange arter med enten ud
præget sydlig eller østlig (»kontinental«)
udbredelse. (Tabel l).
Til yderligere understregning af den
ret karakteristiske fauna af gravehvepse

Tabel l .
Arter med sydlig udbredelse

Mimesa mfus
M-iscophus ater
Phi.lanthus t1·iangulmn
Grossocents quaclrimaculatus
Crossocerus confusus
Ectemnhts sexGinetus
O:�ybelus argentatus
Arter med østlig udbredelse

Nitela boreaUs
Astata pingu-is
Crossocents clim-icliatus
Ectemnius n-igrifrons
Oxybelus manclibularis

på øen, erindres om, at flere arter, der
i landet i øvrigt anses som sjældent
forekommende, findes i stort antal. Her
tænkes især på Ectenmius sexcinctus,
Grossoceru.s dimidiatus, Crossocerus po
dagricus, Oxybelus argentatus og Cera
tophorttS 11wrio.

Til belysning af, om Anholts ringe
størrelse samt dens status som Danmarks
mest isoleret beliggende ø, genspejles i
gravehvepsefaunaen, kan områder af
nogenlunde samme udsh·ælming i det
øvrige Danmark anvendes som sammen
ligningsgrundlag. Her er valgt Mols
Bjerge, der omfatter ca. 22 km2, og
Tisvilde Hegn incl. Tibirke Bakker, der
8ækker ca. 28 km2• Disse lokaliteter er,

hvad man som gravehvepsesamler må
betegne som »gode lokaliteter«, og er
desuden velkendte og yndede ekskur
sionsmål for mange andre entomologer.
I tabel 2 er »artstætheden« for de h·e
områder angivet.
Det fremgår med al ønskelig tydelig
hed, at Anholts gravehvepsefauna må
regnes blandt landets rigeste, og dette
på trods af, at så få indsamlinger har
været foretaget på øen. Det må dog
siges, at langt den største artstæthed
findes i tilknytning til morænelandska
berne mod sydvest, hvor me'nneske
skabte biotoper i meget høj graq virker
fremmende på artsdiversiteten'.. Den
langt mere homogene, og fredede, Ør
ken rummer en fauna, der selvsagt helt
domineres af de terricole arter. (Tabel
3). En stor del af disse (nr. l, 2, 4, 23,
24, 25 og 28) kan dog ikke benævnes
egentlige »ørkenarter«, hovedsagelig
fordi deres byttedyr er phytophage og
især lever på fyr og birk. De »ægte ør
kenarter« udgøres af nr. 3, 7, 8, 9, 10,
(42), 44 og 45. De resterende terricole
arter (nr. 5, 27, 30, 31, 32, 38 og 39)
forekommer på beskyttede smålokalite
ter af meget varierende geologisk struk
tur, er ikke tilpasset prædation på »ør
kenarter« og forekommer derfor også
stedvis i morænelandskabet.

Tabel 2.
Artstætheden af gravehvepse på Anholt sammenlignet med Mols
Bjerge og Tisvilde Hegn incl. Tibirke Bakker.
arter/km2
areal i km2
antal arter
Anholt
Mols Bjerge
Tisvilde Hegn m. v.

22
22
28

45
46
68

2,05
2,09
2,42

Tabel S.
Artstætheden af gravehvepse i Anholts morænedel sammenlignet
med Ørkenen.
antal arter
areal i km2
arter/km2
.tvloræneområdet

7

22 arboricole
+ 13 terricole

Ørkenen m. v.

15

23 terricole

3,14
1,86
1,53
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SUMMARY

Notes on the faww of digger-wasps on the
island Anholt.
Previously only nine species of Sphecidae were
known from Anholt (Klefbeck 1951). It is pri
marily stated that l) the species recorded by
J øker (1936) as Astata stigma Panzer is A. pin
guis Dahlbom, 2) Tachysphex u n-icolor Panzer
and T. nitidus SpinaJa as recorded by Klefbeck
are synonyms af T. ·ibericus Saussure, 3) the
record af Crossocents (Blepharipus) capitosus
Shuckard by Jøker eannot be verified since the
specimen apparently is lost.
During a six days stay an the island (30/65/7 1974) 45 species af Sphecidae were collec
ted. This result was mtl1er unexpected, espe
cially with regard to the small size af tl1e
island. The number af species collected com
prises about 37 Ofo af the total number af
Danish species (122). Such a rich fauna might
be caused by the relative warm and dry elimate
in connexion with the relatively large number
af sunhours during the breeding period. Seve
ral species, normally considered to be rare in
the rest af the country, were seen in large
numbers, i. e. Ectemnius se�·cinctus, Crossoce
rus dimidiatus, Gr. podag1·icus and Oxybelus
argen.tat·us argentattts. The influence af spe
cies mainly occuring in central, southern and
eastern Europe is considerable (Table 1). In
elucidating the possible effects af the small

size af the island (22 km2) and its relative
isolated position (Nielsen 1975) its fauna af
Sphecidae is compared with two areas af similar
size, Mols Bjerge in NE Jutland and Tisvilde
Hegn incl. Tibirke Bakker in NW Zealand. These
areas are perhaps the most well-known in Den
mark with respect to their fauna of Sphecidae.
From Table 2 it is seen that Anholt, even if
it is not tao well investigated, must be regarded
one af the richest sphecid-localities in Den
mark. This is, however, mainly due to the large
number af suitable, man-made biotapes (gar
dens, sandy paths, tl1atched houses a.s.o.) in
tl1e western third af the island, where the
»species-density« is 3.14 (species/km2).
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Boganmeldelse
Sigttrd Rosendahl: Danmarks storke. 72 sider.
Rigt illustreret med fotos, tegninger og kort.
Pris kr. 24,50. DOC's Forlag. Skjern 1974.
Fra 222 ynglepar i 1952 til 40 i 1974 er de
sørgelige kendsgerninger forfatteren kan give os
om en af vore stateligste fugle i denne nærmest
nekrologagtige afuandling om Danmarks storke.
Bogen behandler forskellige sider af storkens
biologi: forplantning, ynglepleje, føde og træk
forhold, men hovedvægten er lagt på en beskri
velse af dens forekomst i Danmark, bestands
svingninger gennem årene, og dens fremtid eller snarere mangel på en sådan her i landet.
Forfatteren ser i hvert fald meget pessimistisk
på sagen. Hvad der måske vil undre adskillige,
har storkens fortid i Danmark heller ikke været
særlig lang. Sandsynligvis er den først indvan
dret og har bosat sig her i landet efter år 1200.
Hele dens tilstedeværelse her med kraftige be
standssvingninger må sikkert ses i sammenhæng
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med at den opholder sig i udkanten af sit ud
bredelsesområde, så blot små klimatiske æn
dringer omgående registreres i bestandsstørrel
sen. Klimaændring og til en vis grad dræning
og opdyrkning af større fugtige områder menes
da også at være årsagen til den nuværende ka
tastrofale tilbagegang. Rosendahls uddybning af
disse forhold og bogens fine billeder, både teg
ninger og fotos, er værd at stifte bekendtskab
med. Forfatterens dybe pessimisme gennembry
des heldigvis på en af de allersidste sider af et
lille lyst håb. Han skriver der om chancen for
en eventuel fremtidig tiltagen af storkenes an
tal: » . . . der skal ikke engang et mirakel til for
at vende udviklingen; selv en beskeden klima
ændring er sikkert nok. Lad os håbe, den kom
mer i tide.« - Og det kan man jo kun give ham
ret i.

E. N.

Nye adventivarter og arter forvildet fra dyrkning
Af Alfred Hansen
(Botanisk Museum, Gathersgade 130, København K.)
With an English summary.

I fortsættelse af tidligere publicerede
fortegnelser over fund af adventivplanter
nye for den danske flora bringes neden
stående nogle nye fund af planter af
denne kategori regish·eret siden sidst
publicerede fortegnelse (Hansen 1972).
I fortegnelsen indgår også et antal ar
ter, som må formodes at være forvildet
fra dyrkning, men som for de allerflestes
vedkommende ikke tidligere har været
registreret eller publiceret som have
flygtninge her i landet. Der rettes en
hjertelig tak til alle indsendere til Bo
tanisk Museum af materiale, som ligger
til grund for denne fremstilling.
Aegilops ouata L. (Gramineae). - Ruderat
Randers, d. ISa, 1974, leg. E. Wessberg. En
årig art fra Middelhavslandene, Lilleasien, Iran
og Makronesien, indslæbt til mange andre egne.
A1wda cristata (L.) Schlecht. (Malvaceae). Ruderat i Søften n. f. Århus, d. 21, 1973, leg.
E. Borre. I 1971 også iagttaget som haveukrudt
i Holbæk, leg. H. Nielsen, hvor den menes at
stamme fra urent plantefrø indforskrevet fra
Bergen, Norge. Enårig art fra Arnetika (syd!.
USA - S. Arner.), inds-læbt til Europa og andet
steds, eksempelvis kendt i Sverige siden 1947
(Hylancler 1970).
Artemisia pontica L. (Compositae). - Aabenraa
Havn, cl. 48/52, 1930, leg. Sv. Andersen, Døj
ringe v. Sorø, cl. 41, 1943, leg. A. E. Thomsen,
ruderat i Kochsgacle, Odense, cl. 29, 1954, leg.
H. Eilstmp, Treide Næs v. Fredericia, cl. 25,
1970, leg. N. Treschow, vejkant i Asnæs, Ods
herred, cl. 43, 1970, leg. R. Hjortsholm, ruderat
i Horsens, cl. 24, 1972, leg. E. Wessberg, rucle
rat v. Toftegårds Plads, Valby, cl. 46, 1972,
leg. K. Voilesen og ruderat på Islands Btygge,
Kbhvn., cl. 46, 1972, leg. A. Hansen. Flerårig
art fra SØ. Europa og Vestasien, her i landet
forvildet fra dyrkning; kendt i Sverige under
Flora og Fauna 81: 35-38. ArTtus 1975.

lign. omstændigheder. Arten er kort omtalt i
TBU. 28, Compositae (A. Pedersen 1961).

Aster macrophylltts L. (Compositae). - Fm·vil
det i skovbtyn ved Sønderskovgård, d. 26, 197 4,
leg. Aa. Pedersen. Flerårig art fra det øst!.
Nordamerika; et ældre fund foreligger fra
Nordsjælland : Skov mellem Fredensborg og
Asminderød, d. 45b, 1891, leg. E. Rostrup.
Aster schreberi Nees (Compositae). - Fatvildet
i Ledrebarg Park, Sjælland, d. 45a, 1922, leg.
K. Wiinstedt. Ligeledes flerålig art fra det øst!.
Nordamerika, nært beslægtet med foranstående;
i Europa naturaliseret i Skotland.
Calceolaria scabiosifoUa Sims, Enårig Tøffel
blomst (Scrophulariaceae). - Haveukrudt på
Thorvalclsensvej, Kbhvn., d. 46, 1897, leg. J.
Lange, mellem buske i Søndermarken, d. 46,
leg. K. Wiinstedt og haveukrudt i Lyngby, d.
45a, 1972, leg. K. W. Larsen. Enålig art fra
Sydamerika (Equador-Chile), her i landet for
menblig fmvildet fra dyrkning; som sådan også
angivet fra Holland (Heukels/Ooststroom 1962).
Ca.lystegia sepium (L.) R. Br. ssp. speetabil-is
Brumm. (Convolvulaceae). - Ruderat i Kbhvn.'s
Sydhavn, d. 46, 1972, leg. K. Vollesen. En ny
underart publiceret af Brummitt (1971), som
anfører, at den ofte er naturaliseret fra haver
i Sverige og Finland, muligvis også i Norge og
England. I 1973 samlede forfatteren den på
øen Faial blandt Azorerne. Anses for at være
hjemmehørende i Sibirien, men der er også en
temi om, at den er opstået i kultur som hybrid
mellem C. sepium ssp. sepium og C. pulchra.
Ca.mpan1tla. ca.rpatica Jacq. (Campanulaceae). Fundet på hustomt ved Lyngbyvej, Kbhvn., d.
46, 1973, leg. K. Vollesen. Flerålig art fra
Karpaterbjergene, Mellemeuropa, prydplante og
her i landet formentlig forvildet fra dyrkning;
som sådan også angivet fra Holland (Heukels/
Ooststroom 1962).
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Gassia tora L. (Papilionaceae). - Samlet på
mderat i Søften n. f. Århus, d. 21, i sommeren
1973 af E. Wessberg, Assentoft, og hjembragt
til dennes have for videredyrkning. I novem
ber samme år nåede den frem til blomstting,
hvilket næppe var sket, om den var blevet
stående på ruderatet. Enårig art fra den gamle
verdens tropiske egne, men nu nærmest pan
tropisk udbredt.
Centam·ea moschata L. el. Amberboa m. (L.)
DC., Duft-Knopurt (Compositae). - På bane
terræn i Nakskov, d. 35, 1973, leg. K. Vollesen.
Enårig eller toårig prydplante hjemmehørende
i Asien, undertiden forvildet og muligvis natu
raliseret i Middelhavslandene.
Chaerophyllum aureum L. (Umbelliferae). Indslæbt til Vesterroden Skov på Vest-Lolland,
d. 35, 1973, leg. K. Vollesen. Flerårig art, der
er udbredt i Centraleuropa fra Nordspanien til
Sydmsiand samt i Kaukasus og Iran. Ifølge
Clapham, Tutin & Warburg (1962) er den ind
slæbt og naturaliseret i Skotland og efter Ry
lander (1970) adventiv og forvildet i Sverige
fra botaniske haver, kendt i hvert fald siden
1903.
Chrysanthemwn atratum Jacq. el. Leucanthe
mmn a. (Jacq.) DC. (Compositae). - Hustomt
ved Tagensvej, Kbhvn., d. 46, 1971, leg. K.
Vollesen. Flerårig art fra Alpeområdet og
Apennineme, her i landet muligvis undertiden
dyrket som prydplante.
Cynoglossmn glochidium Wall. (Boraginaceae).
- Banegårdsterræn ved Viborg, d. 14, 1902, leg.
Kr. Pedersen, henført til Lappula deflexa
(Wahlenb.) Garcke (Hackelia d. (Wahlenb.)
Opiz) og nævnt som sådan i TBU 31, Ras
mussen (1965); endvidere på mderat på Islands
B1ygge, Kbhvn., d. 46, 1973, leg. K. Vollesen.
Toårig art fra Centralasien og Indien, mulig
vis prydplante og forvildet som sådan i Nord
europa (Flora Europaea 3, 1972).
Cyperus ·iria L. (Cyperaceae). - Ruderat ved
Sojakagefabrikken, Islands Brygge, Kbhvn., d.
46, 1973, leg. F. Skovgård. Enårig art hjemme
hørende i SV. Asien (Iran, Iraq), men nu nær
mest kosmopolitisk udbredt i klodens varmere
egne. Det danske fund er muligvis det første
i Europa, idet det ikke hidtil er lykkedes at
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finde angivelser i litteraturen om adventivfund
i dette område.

Emdiwn bot·rys (Cav.) Berto!. (Geraniaceae). Ruderat ca. 2 km ø. f. Odense, sammen med
bl. a. Medicago arabica og M. polymorpha,
d. 29, 1955, leg. L. Ingerslev (sub nom. E.
ciconium (L.) l'Herit.); mderat på Amager
Fælled, d. 46, 1974, leg. K. Voilesen og mderat
v. Rensningsanlægget i Valbyparken, Kbhvn.,
d. 46, 1974, leg. F. Storgård. Enårig art fra
Middell1avsegnene, indslæbt til mange andre
egne.
E1'odium ciconimn (L.) l'Herit. (Geraniaceae). Ruderat ved Vasbygade, Kbhvn.'s Sydhavn, d.
46, 1974, leg. K. Vollesen. En- el. toårig art
fra Middelhavsegnene, indslæbt andetsteds.
Eu.phorbia humifusa Willd. (Euphorbiaceae). Mellem spor på havneterræn i Århus Havn,
d. 21, 1974, leg. E. Wessberg. Enårig, krybende
art fra Syd- og Sydmsland, Vest- og Central
asien, indslæbt andetsteds og naturaliseret i
dele af Mellem- og Sydeuropa.
Euphorbia nu.tans Lag. (E. preslii Guss.). - Op
fyldning v. Skydebanerne, Amager Fælled, d.
46, 1939, leg. Sv. Andersen (sub. nom. E.
humifusa). Enårig art fra Nordamerika, ind
slæbt bl. a. til Europa, hvor den er naturalise
ret i visse dele af det mediterrane område.
Også kendt fra Sverige : Gateborg 1929 (Ry
lander 1970).
Helianthus petiolaris Nutt. (Compositae). Kbhvn.'s Frihavn, d. 46, 1930, leg. Sv. Ander
sen, ruderat på Islands Brygge, Kbhvn., d. 46,
1956, leg. S. M. Rasmussen. Enårig art fra
Nordamerika, indslæbt til Europa og andet
steds, således kendt fra nogle fund i Sverige
siden 1916 (Hylander 1970).
lm:patiens balfouri Hook. f. (l. mathildae
Chiov., Balsaminaceae). - Byggetomt i Kors
gade, Nørrebro, Kbhvn., d. 46, 1973, leg. A.
Hansen. Enårig art fra Himalaja-bjergene, Syd
asien, kendt som prydplante og i Europa natu
raliseret i de spanske Pyrenæer samt i de cen
trale Alper i Svejts.
Ipomoea cai1'ica (L.) Sweet (Convolulaceae).
- Ruderat i Søften n. f. Århus, d. 21, 1972,
leg. E. Wessberg. Flerårig art med ukendt

hjemsted (muligvis tropisk Asien), men kendt
som prydplante og kulturflygb1ing i alle sub
tropiske og tropiske egne af kloden, eksempel
vis fundet på de Kanariske Øer.

Liatris spicata (L.) Willd., Pragtskær (Compo
sitae). - Ruderat v. Køgevej i Valby, Kbhvn.,
d. 46, 1972, leg. K. Vollesen, formentlig for
vildet fra tidligere dyrkning. Flerårig art fra
Nordamerika; fra Holland også angivet som
forvildet p1ydplante (Heukels/Ooststroom 1962).
Onanis alopecu.roides L. (Papilionaceae). Ruderat i Eskelund v. Arhus, d. 21, 1974, leg.
E. Borre. Enårig art fra det vestlige Middel
havsområde.
Onanis mi.tissima L. - Korkpladsen ved Peders
borg pr. Sorø, d. 41, 1971, leg. O. Egede Jen
sen. Enårig art fra Middelhavsområdet; ind
slæbt til forskellige europæiske lande.
Parietaria pensylvanica Miihlenb. ex. Willd.
(Urticaceae). - Fåtallig i beplantning på Sølv
torvet i Kbhvn., d. 46, 1972, leg. K. Vollesen.
Enårig art fra Nordamerika, som har været dyr
ket i Botanisk Have siden 1929, og som nu
optræder som ukrudtsplante forskellige steder
inden for havens område. Eksemplareme på
Sølvtorvet stammer sikkert herfra, og planten
kan udmærket nu være nået ud til andre
voksesteder i storbyen. Kendt fra Berlin, Tysk
land, som en nu fuldt naturaliseret art i haver,
parker og på mure, samlet første gang i 1861
og antagelig forvildet fra en botanisk have i
SchOneberg (Sukopp & Scholz 1965).
Peperomia pellucida (L.) HBK. (Piperaceae). Fremkommet på såkaldt »Svensk Enhedsjord«
i drivhus i Døjringe v. Sorø, d. 41, 1972, leg.
H. Nielsen. Enårig art hjemmehørende i Syd
østasien, men indslæbt til andre egne af klo
den, således til Afrika, Mellem- og Sydamerika
og Stillehavsøeme.
Poa silvieo/a Guss. (Gramineae). - Ruderat i
Gedser, d. 37, 1974, leg. E. Larsen. Flerårig
art fra det østlige Middelhavsområde, står nær
Poa trivialis og regnes undertiden for en under
art af denne. Kendt fra frihavnen i Goteborg,
Sverige (Hylander 1970).
Sesbania sesban (L.) Merrill (Papilionaceae). Ruderat i Ølsted n. f. Arhus, d. 21, 1973,
leg. E. Wessberg. Fundet i ikke-blomstrende

tilstand og hjembragt til videre dyrkning i
potte i hus, hvor den senere kom i blomst og
derefter lod sig identificere. Den blev også
iagttaget samme sted i steril tilstand i 1972,
og fra Islands Brygge i København foreligger
et fund fra 1972, leg. K. Voilesen (igen ikke
blomstrende individer). Planten, der stammer
fra tropisk Afrika, Asien, Amerika og Austra
.Iien, har fmmentlig optrådt flere gange på
danske ruderatei' i de senere år, men altid
uden blomster, hvorfor den har været umulig
at identificere. Kendt fra Svejts og Tyskland
(Probst 1949).

Solanttm cf. bonar-iense L. (Solanaceae). Ruderat i Søften n. f. Arhus, d. 21, 1973, leg.
E. Wessberg. Flerårig art fra tempereret Syd
amerika, indslæbt til og naturaliseret i Syd
europa, f. eks. på Mallorca.
Tr-ifoliwn alexandr·inttm L. - Ukrudt i Serradel
mark på Venø i Limfjorden, d. 16, 1955, leg.
Anfr. Pedersen, melerat på Amager Fælled ved
Artillerivej, d. 46, 1971, leg. K. Voilesen samt
som ukrudt i løgmark ved Stubberupholm,
Lammefjorden, d. 43, 1973, leg. H. Nielsen.
Enårig art, hvis oprindelige hjemsted er gåde
fuldt; den stammer muligvis fra det østlige
Middelhavsområde, men er ellers fra gammel
tid kendt som kulturplante i Nordøstafrika og
de vam1ere dele af Europa: i øvrigt fundet
indslæbt til flere europæiske lande uden for
nævnte område, f. eks. angivet fra Sverige
(Hylander 1970).
Trigonella calliceras Fisch. (Papilionaceae). Ruderat ved Sojakagefabrikken, Islands B1ygge,
Kbhvn., d. 46, 1973, leg. K. Vollesen. Enårig
art hjemmehørende i Kaukasus-området og det
nordøstlige Iran. Ifølge Hegi (1924) også fun
det i Tyskland (Mannheim Havn 1893, 1900).
Verbena urticifolia L. (Verbenaceae). - Ruderat
ved Sojakagefabrikken, Islands Brygge, Kbhvn.,
d. 46, 1972, leg. F. Skovgård. En- el. flerårig
art fra det østlige og centrale Nordamerika,
dyrkes i Europa som p1ydplante og på oven
nævnte findested fmmen�lig indslæbt
Veronica eanescens T. Kirk non Schrad. (Para
hebe c. (T. Kirk) W. Oliver, V. lilliputiana
Stearn, Gardeners Chronicle 129 (3359) : 166,
1951, Scrophulariaceae). - Ukrudt i have i Hol
bæk, d. 44, 1972, leg. N . Sørensen, oprindelsen
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her ganske ukendt. En lille, k1ybende, pude
dannende, flerålig art fra New Zealand, dyr
kes f. eks. i England som stenhøjsplante.

Xeranthemum inapertum (L.) Miller (Compo
sitae). - Ruderat ved Sojakagefabrikken, Is
lands Brygge, Kbhvn., d. 46, 1973, leg. K.
Vollesen. Enårig art fra Sydvesteuropa og Mid
delhavsområdet, indslæbt andetsteds, f. eks. i
Svejts (Probst 1949).
SUMMARY:
The foliowing adventive plant-species have
been recorded for the first time from Den
mark: Aegilops ouata L., A1wda cristata (L.)
Schlecht., Gassia tora L., Chaerophyllu.m au
reum L., Erodium botrys (Cav.) Bertol., Ero
dium ciconium (L.) l'Helit., Cyperus ·iria L.,
E u.phorbia humifusa Willd., Et,phorbia nutans
Lag., Helianihus petiolaris Nutt., Ipomoea
cair·ica (L.) Sweet, Onanis alopecuroides L.,
Onan-is mit-issima L., Peperomia pellucida (L.)
HBK., Poa silvicola Guss.,Sesban-ia sesban (L.)
Merrill, Solanum cf. bonariense L., Trifol-i-u.m
alexandrinum L., Trigonella. call-icems Fisch.,
Veron-ica eanescens T. Kirk and Xeranthenum
inapertwn (L.) Mill.; same other species most
likely escapes from gardens have been recorded

new to Denmark as well, viz. : Aster macro
p hyllus L., Aster schreberi Nees, Calceolm·ia
scabiosifolia Sims, Ca.lystegia sepiu.m (L.) R.
Br. ssp. speetabil-is Brumm., Campanula carpa
tica Jacq., Centall1'ea moschata L., Chrysanthe
mwm atmtu.m L., Cynoglossmn glochidi.um
Wall., Impatiens balfou.ri Hook. f., Uatris spi
cata (L.) Willd., Parietaria pensylvan-ica.
Miihlenb. ex Willd. and Verbena. u.rticifoUa L.
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.Mindre meddelelser
Vadegræs, Spartina anglica Hubbard, ny for
Sjælland

Under en ekskursion medio august 1974 til Ko
revleme ved Sejerøbugten i Odsherred (d. 43)
blev der fundet en klon af Spmtina anglica.
Fundet gjordes på østsiden af den nordligste
halvø, ca. 200 m nord for broen, der fører over
lagunen. Klonen bestod af ca. 10 lave, blom
strende skud, stående på lavt vand et par meter
uden for Seirpus mari#mus-rørsump. P. g a. tids
nød kunne området ikke afsøges nøjere, men
dette er gjort af seminarielektor Anfred Peder
sen, Vordingborg, som i september 1974 fandt
yderligere tre kloner:
ca. l km nord for broen en l m2 stor popula
tion med omkring 20 blomstænde skud, voksen
de sammen med Aster tripoliwn, T1·iglochin ma
rit-ima, Plantago mmitima, Puccinellia maritima
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og Salicomia mmosissima på bund, der ret ofte
oversvømmes ved høj vandstand.
ca. 100 m syd for broen en ca. 12 m2 stor,
haftig klon med talrige høje og livligt blom
strende skud. Efter AP's vurdering er den mindst
3 år gammel og folmentlig moderplante for de
øvrige. Klonen vokser i yderkanten af et P·ucci
nell-ia maritima-Aster t1·ipoliu.m-Plantago mari
tima-samfund, således som det er normalt ved
Vadehavskysten.
ca. 20 m syd for denne en lille klon med 3-4
blomstrende skud.
På nordspidsen af den syd for liggende ø
fandtes Spatt·ina ikke, ligesom den var fravæ
rende ved broeme syd for.
Næsten hele strandkanten i området domine
res af Seirpus maritimtts. Kun en af de fire klo
ner fandtes i nærheden af denne, hvorfor man

må formode, at Spartina har svært ved at eta
blere sig i kraftig Seirpus-sump eller at denne
er direkte ugunstig for Spa.rtina..
H. Adsersen (1974) har opstillet den hypote
se, at det er de reducerende forhold og den der
med forbundne dannelse af sulfid og/eller andre
giftige stoffer, der begrunder Spartinas fOI·svin
den fra Ringkøbing og Stavns Fjord (cit. Adser
sen 1974) samt dens tilbagegang i Mariager
Fjord i 1955-56 (A. Pederse� 1974). Skulle det
te være tilfældet, vil også bestanden ved Ko
revlerne være meget udsat, idet området hurtigt
fryser til.
Spredningen er sikkert sket med trækfugle,
jvf. Adsersen 1974.
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N a t t e r g a l (Luscinia luscinia) - Den 3. juni
74 kl. 23-23.30 hørt 2 nattergale synge i Thor
strop præstegårds have ved Sig (Varde). 4. juni
om formiddagen iagttaget l nattergal samme
sted. Lokaliteten typisk og ideel nattergaleter
ræn. Lokale beboere hævder at have hørt nat
tergalesang her de sidste 20 år.
H a v i a m p r e t (Petromyzon marinus L.) - D.
4.7.74 iagttoges 3 stk. ivrigt optaget af gydning
på stenbund - 15 cm vanddybde - i Frisvad
bæk v. Varde. Iagttaget M. 10.30-13, afbrudt
leg. De 2 måltes : 68 cm og 65 cm. Længere ne
de i samme vandløb lå l dødt eks. (70 cm).
R a v n (Coro rts corax)
14.3.74 observeret et
ravnepar, der tydeligt markerede redeplads i
skovafdeling under Nørholm ved Varde. 15.3.
lokaliseret reden ca. 18 m oppe i bøgetræ. Rav
neparret fik 5 unger på vingerne (set udvokse
de og flyvedygtige 28.5.74).

Stilkløs Kilebæger, Halimione portulacoides (L.)
Aellen, ny for Sjælland

En ekskursion til den del af Korevleme, der lig
ger ved broen ret ud for sydkanten af Eliinge
Indhegning i Odsherred blev gjort september
1974, foranlediget af P. Hedegaard Andersen's
1974-fund af Sparti·na samme sted, ny for Sjæl
land. Den gav gevinst i form af endnu en ny
art for øen, Ha.Umione portulacoides, der vok
ser i strandengen ca. l km nord for broen, VNV
for førstkommende, lille ø i lagunen, ca. 100 m
nord for en lav Tagrørs-bestand og ca. 25 m
nord for en isoleret Spartina angUca-klon med
spredtstående skud. Her fandtes en mindre,
blomstrende busk, omgivet af 14 sterile ung
planter, i alt på et areal af 2 m2. Den stod i
nedre yderkant af Festuca l'ltbra.-samfund, præ
get af Triglochin marithnmn, Plantago nwl'it-i
ma., Glaux ma.ritima og Ca.rex e:ttensa.. På det
meget nærliggende, lavere niveau, der hyppige
re bliver oversvømmet, var Festuca rubra ikke
tilstede, der var udpræget dominans af Triglo
chin og Plantago sammen med Aster tripolittm
og Salicomia ra.mosissima, en smule PuccinelUa
maritima og omtalte Spartina.. Hvis Halimione
her kommer til at brede sig, vil den nok især
trænge ind i sidstnævnte samfund; ved en ef
tersøgning fandtes der dog ikke flere pioner
buske.
Arten er mediterran-atlantisk halofyt med
nordgrænse i Danmark, hvor den har størst ud
bredelse ved Vadehavet (første fund 1891, nu
stedvis alm.). Herfra er der en flyvetur til de
tre andre danske forekomster, ud over den sjæl
landske, strandengene omkring Stavns Fjord på
Samsø (første fund 1870, nu hyppig) og en
strandeng syd for Søby på Ærø (1913 og ikke
genfundet, Andersen 1932). Spredning med an
defugle, antageligt Jigeså med Spartina angUca.

-

Jørgen Bru.tm
Ølgaards Vej 9, Sig, 6800 Varde
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Boganmeldelser
Harry Hiortaa: Ud at se på fugle. 164 sider. 38
fotos. 28 kortskitser. Pris kr. 48,50. J. Fr. Clau
sens Forlag. København 1974.
Som et supplement til alle de mange bøger
om fuglenes liv, der udkommer i disse år, fore
ligger nu en bog, hvis hovedsigte er at gøre op
mærksom på de forskellige danske fuglelokalite
ter. Efter et par korte afsnit om, hvordan man
færdes i naturen, hvor man træffer fuglene, og
hvad man skal medbringe på fugleekskursioner,
følger den egentlige oversigt over fuglelokalite
ter i Danmark. Ordnet efter landsdele gennem
gås hovedlokaliteter grundigt, efterfulgt af kor
tere beskrivelser af bilokaliteter, hvorved for
fatteren forstår mindre, men absolut besøgsvær
dige områder. Afsnittene om de enkelte hoved
lokaliteter omfatter beliggenhed, beskrivelse,
adgangsforhold, iagttagelsessteder og fuglelivet.
Det er en fortræffelig ide af Hany Hjortaa at
udarbejde en sådan oversigt, og resultatet er
blevet en uundvæi'lig håndbog i lommeformat
for den, der gerne vil finde frem til nye lokali
teter med et rigt fugleliv. Indholdsfortegnelse
og register over stednavne gør det let at finde
rundt i bogen. Litteraturlisten indeholder hen
visninger til artikler og bøger, der behandler de
enkelte lokaliteter i en bredere form.
E. N.
Richm·d & Alastair Fitter: Nordeuropas vilde
planter. Fa1'1Jeflora. 334 sider. 126 farveplan
cher ved Majorie Blamey. Mange tekstillush·a
tioner i farve og sorthvidt Pris kr. 48,30. G. E.
C. Gads Forlag. København 1974.
I serien Gads Naturbøger er nu kommet en
pragtfuld feltflora over Nordeuropas vilde blom
sterplanter med undtagelse af græsser, halvgræs
ser og siv. Floraen omfatter ca. 2500 planter,
hvoraf over halvdelen er gengivet i farveteg
ninger af hele planten. Dertil kommet et meget
stort antal detailfigurer i teksten. Nøgleme er
bygget op efter et helt nyt princip med stilise
rede Farvetegninger af blade, blomster og frug
ter. Dette giver den ukyndige i botanisk termi
nologi en god chance for hurtigt at finde frem
til den eller de arter, der kan være tale om. Be
skrivelserne må derefter benyttes til den ende
lige afgørelse af, hvilken art det er. For øvrigt
indeholder bogen også en oversigt over botani
ske begreber, ligesom også planternes livsfor
mer og deres udbredelse i de forskellige økolo
giske samfund er gennemgået. Illush·ationerne
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er smukke og vellignende, og bogen skulle nok
kunne inspirere mange til at interessere sig for
vore vilde planter og lære dem at kende. Den
oprindelige engelske bog er på forbilledlig vis
oversat til dansk og bearbejdet med henblik på
danske forhold af Bodil og Morten Lange.
E. N.

Anders Holm Joensen: Waterfowl Populat·ions
in Denmark 1965-1973. A survey of the Non
breeding Populations of Ducks, Swans and Coot
and their Slwoti.ng Utilization. 206 sider. 74 fi
gurer med kort og diagrammer. Pris kr. 50,00.
Vildtbiologisk Station, Kalø.
A. Holm Joensens disputats om danske
vandfugle (ænder, svaner og blishøns) er ud
kommet som bind 9 nr. l af Danish Review
of Game Biology. Formålene med undersøgel
sen har været at få et materiale vedrørende
de danske bestandes størrelse og udbredelse
udenfor yngletiden, de forskellige rastepladsers
betydning, variationerne i jagtudbyttet af de
enkelte arter, samt variationerne i ungeproduk
tionen. Gennem 8 år blev der indsamlet oplys
ninger fra mere end 900 lokaliteter, i ah ca.
18.000 rapporter. Disse oplysninger blev sup
pleret med optællinger fra luften. Hertil an
vendtes i alt 750 flyvetimer. Desuden blev den
officielle vildtudbyttestatistik benyttet til be
lysning af jagtudbyttet Bogen rummer følgen
de kapitler: l. Undersøgelse af vandfugle-po
pulationen. 2. Undersøgelse af jagtudbyttet af
vandfugle. 3. Undersøgelse af produktionen.
4. Status over de enkelte arter. 5. Vigtige
vandfugle-rastepladser i Danmark. 6. Diskus
sion og konlclusioner. Bemærkelsesværdigt er
det, at bestandene efterår, vinter og forår for
de fleste arters vedkommende er langt større
end ynglebestandene. Dette må betyde, at an
dre landes ynglebestande opholder sig her en
tid i løbet af vinterhalvåret på deres træk fra
og til ynglepladserne. Om jagtu·ykkets betyd
ning for bestandenes størrelse nærer forfatte
ren kun bekymring med hensyn til visse svøm
meænder. Han formoder, at der muligvis er
en sammenhæng mellem jagten i den første
del af sæsonen og de beskedne ynglebestande
af de pågældende arter i Danmark. Bogen, de1·
har et fyldigt dansk sammendrag (og et rus
sisk for den sags skyld også) kan stærkt an
befales til nærmere >Studium.
E. N.
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