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Fra redaktionen:
Desværre må vi også i denne år
gang nøjes med forholdsvis be
skedne hæfter, beskedne i omfang
og udstyr, men forhåbentlig ikke
hvad artiklernes indhold angår.
Det er som tidligere omtalt ikke
stofmængden, der for tiden be
grænser omfanget, men størrelsen
af det beløb, der står til rådighed
for hykning og distribution. Por
toen har igen fået en tak opad.
Papir og arbejdsløn bliver ikke
billigere - sandsynligvis tvært
imod. Tilskuddet fra undervis
ningsministeriet bliver i disse spa
retider næppe større. Jyllandsfor
eningen har fra i år hævet kon
tingentet, men det batter ligesom
ikke rigtig noget. Set fra redaktør
stolen er der kun to udveje for en
forbedring : en mæcen (enkeltper
son, institution, fond) med så stor
interesse for udbredelse af kend
skab til naturen, at det kunne
give sig udslag i et klækkeligt til
skud, eller en særdeles kraftig ud
videlse af medlemsta:llet, i første
omgang f. eks. en fordobling. Her
kunne det enkelte medlem gøre en
værdifuld indsats. Med flere pen
ge til rådighed ville vi kunne
tiykke mere omfangsrige hæfter
til glæde for både læsere og for
fattere.
E. N.

Bøger, der ønskes anmeldt i Flora og
Fauna, og manuskripter til artikler, der

ønskes optaget i bladet, sendes til redak
tionen.
Alle henvendelser vedrørende abonne
ment, bladets forsendelse, indbetaling af
kontingent m. v. må rettes til ekspedi
tionen, hvortil også enhver adressefor
andring bør meddeles snarest.

Observationer af pindsvin vinte1·en 1973/74,
samt oplysninger om
de registrerede dyrs størrelse og om observationssteder
Af Helge Walhovd
Zoologisk Institut, Aarhus Universilet
WiU1 an English Summar)'

Ved en række undersøgelser af pattedyr
er det nødvendigt enten at tage forsøgs
dyrene ind i laboratoriet eller eventuelt
holde dem under andre kontrollerede
forhold for kortere eller længere tid.
Mange af den slags studier er lønnende
og derfor anbefalelsesværdige. De udgør
ofte et værdifuldt supplement til obser
vationer i felten (Southern 1965: 24).
Der findes dog tilfælde, hvor talrige un
dersøgelser på fangenskabsdyr har frem
bragt et omfattende kendskab til visse
sider af enkelte arters biologi, hvorimod
den økologiske viden om de samme arter
kan være sparsom og tilfældig.
Pindsvinet (Erinaceus europaeus L.
1758) er et eksempel herpå, idet man
f. eks. ved omfattende studier under fan
genskabsforhold har skaffet en solid vi
den til veje om artens forplantningsbio
logi (Herter 1938: 134-156, Ranson
1941, Morris 1961 & 1967). På tilsva
rende måde har man ved talrige labora
torieundersøgelser, ikke mindst i Fin
land, alsidigt belyst fysiologiske aspekter
vedrørende pindsvinets overvintringsbio
logi (e. g. Proctor 1949, Smit-Vis 1962,
Larsen 1973, Olsson 1974, Laurila &
Suomalainen 1974). Om pindsvinets liv
i det fri ved vi dog forbavsende lidt
(Southem 1965: 198-199, Burton 1969:
12). Dette gælder også pindsvinets over
vintringsbiologi (Kristoffersson & Soivo
1964).
Da jeg i 1972 påbegyndte et 3-årigt
forskningsprogram vedrørende pindsvi
nets vinterliv i Danmark, fandt jeg det
derfor rimeligt at organisere undersøgel
sen på følgende måde:
Flom og Famw 82: 35-42. Århus 1976.

I. Tilrettelægge sammenhængende re·
gish·eringer på et antal pindsvin,
der blev holdt i udendørs bure fra
oktober til maj.
II. Indsamle feltobservationer af pind
svin, som tilfældigvis blev gjort af
publilmm i den sarrime periode.

·

Resultatet af undersøgelserne på fan
genskabsdyrene skal publiceres senere og
berøres kun ganske kort nedenfor. Felt
observationer af pindsvin vinteren 1973/
74 er denne artikels hovedtema.
Jeg er for det.første de 168 observa
tører, der meddelte deres registreringer,
stor tak skyldig. Uden deres indsats kun
ne denne artikel ikke skrives. Dernæst
skal de utvivlsomt langt flere, der for
gæves søgte vinteraktive pindsvin, vide,
at også deres indsats påskønnes.
Regish·eringer af pindsvin blev orga
niseret ved, at der forud for sæsonen og
i løbet af denne blev redegjort for un
dersøgelsen på forskellige måder (Tabel
1). I forbindelse hermed opfordredes så
mange som muligt til i løbet af vinter
månederne november-april at indrap
portere såvel levende pindsvin, der var
blevet observeret aktive, som nylig ned
kørte individer; hvorimod pindsvin, der
blev fundet vintersovende (Fig. l), ikke
skulle forstyrres og heller ikke indrap
porteres. Endvidere blev der anmodet
om, at man noterede tid og sted for iagt
tagelsen, samt temperaturen, nøjagtig el
ler omtrentlig, da observationen blev
gjort. Noget forsinket (i januar) udgik
en henstilling om at opgive dyrets stør
relse som »lille« eller »af voksen stør35

Tabel l. Informationsmateriale udsendt og informationskilder benyttet ved tilrettelæggelse af
registrering af pindsvin i månederne november-maj 1973/74.
(The nattl.r e and means of distl'ibution of requests for information Hsed while orga.ni.zing a re
cording-scheme of Da.nish hedgehogs dttring wi.nter (Nooember-May 1973/74)).
Tidspunkt
(Time)

Informationskategori
Bestemt for eller udsendt af
(Category of information) (Destined for, or distribu.ted by)

Antal modtagere
(Nwnber of 1·ecei.vers)

Standardbreve
(Standard letters)
Okt. 30.
Okt. 30.
Okt. 30.

Studerende (Students)
Kolleger (Colleagues)
Herregårdsjægere
(Game keepers)
F meningsmedlemmer
(Members of societies)
Enkeltpersoner
(Separate applications)

November
November

September
December
Dec.-Jan.
Februar 8.
Februar

Tidsskrifter og aviser
(Periodicals and newspapers)
FLORA OG FAUNA
KASKELOT
Div. aviser (Newspapers)
Ritzaus bureau (R. press bu:rear.t)
Div. aviser (Newspa.pers)

200
200
105
880
30

676
3950
?
?
?

Radio og fjernsyn
(Radio and television)
Okt. 27.
Nov. 24.
Dec. 20.
April 7.

Radio : »Vi efterlyser«
Radio: »Vi efterlyser«
TV: » Videnskabens værksted«
TV: »Dyr på skærmen«

relse«. I de fleste tilfælde, hvor en så
dan oplysning savnedes, blev observatø
ren tilskrevet for om muligt at frem
skaffe den. Endelig udgik der også en
opfordring til at indsende færdselsdræb
te dyr, der ikke var for massakrerede, til
nærmere undersøgelse af alder (Morris
1971). I registreringsperioden måltes
temperaturen (Lambrecht termometre
no. 1052 A & B) daglig i forbindelse
med undersøgelsen vedrørende de pind
svin, der blev holdt under fangenskabs
forhold (i Elev, 11 km nord for Århus).
Der indkom rapporter om i alt 715
observationer af pindsvin (Tabel 2). I
alle på nær 12 tilfælde blev dyrene kun
observeret en gang. Af de 214 døde (ho
vedsagelig færdselsdræbte) dyr var de
99 fra november. 58 af de dødfundne
36

?
?
?
?

dyr blev indsendt til Zoologisk Institut
(TabelS).
De to størrelseskategorier »lille« og
»af voksen størrelse« viste sig at være
omtrent ligelig repræsenteret i materia
let med henholdsvis 219 og 258 pind
svin og udgørende tilsammen næsten 3/,1
af de dyr, der blev indrapporteret De
indsendte pindsvin blev aldersbestemt
ved at studere forbeningsgraden af
epifysebruskene i de lange rørknogler,
der var afkogte og rensede (jvfr. Morris
1971). Mindst 38 af disse dyr må have
været i deres første leveår (Tabel 3).
Der blev iagttaget flest pindsvin (166)
i april, men næsten lige så mange i no
vember og maj. Marts måned gav fær
rest rapporter, i alt 35.
Der blev iagttaget pindsvin i de fleste

Fig. l. Vintersovende pind
svin i den stilling, der er
karakteristisk, når dyret so
ver uforstyrret. (Forsigtigt
udtaget af reden d. 27.10.).
J. Jerrik fot.
Torpid hedgehog in typical
posture of the hibemant
when sleeping undisturbed.
(Gently taken out of hibe!'
naculu.m on Oct. 27th).

af landets egne, dog med en vis koncen
trati6n af observationer i Aarhus-områ
det, samt enkelte andre steder, hvor flit
tige rapportører var bosat (Fig. 2-5).
Af 361 levende pindsvin, der blev ob
serveret i november-april, fandtes 24
fremme ved frostgrader, ned til -7- 4° C
(Grethe Eriksen). 152 observationer blev
gjort ved 0-10° C, hvorimod 185 rap
portører ikke oplyste, ved hvilken tem
peratur de levende pindsvin blev iagt
taget.
Vinteren 1973/74 var snefattig og
uden specielt lave minimumstemperatu
rer (Tabel 2). Det totale antal frostdage
var omtrent som gennemsnittet i en 30årig periode.
Antal rapportører var 25-64 pr. må
ned, i alt 168 (Tabel 4). De fleste fore
tog kun en eller ganske få registreringer,
medens nogle enkelte indsendte et større
antal rapporter vedrørende pindsvin, der
enten var iagttaget på forskellige lokali
teter over et længere tidsrum eller på
den samme lokalitet (have) i løbet af en
kortere periode.
Nogle få rapportører kunne berette om
vinterreder af pindsvin, der husede flere
dyr. Hos gdr. Berg Jensen, Samsø, ind
vinfrede en pindso og hendes tre unger
sig under en kartoffelkasse i et maskin
hus i november. Hr. Berg Jensen holdt

med mellemrum øje med pindsvinefami
lien vinteren igennem. To af ungerne
forsvandt fra reden i det tidlige forår og
har formodentlig overlevet. Moderen
derimod forblev i reden noget længere
sammen med den tredje unge, der var
omkommet. - Lærer J. Møller Madsen,
Nordborg, undersøgte i marts en fritstå
ende bevoksning i sin have, hvor han
mente, at flere pindsvin overvintrede.
Under en lav busk fandt han i en meget
godt polstret og tør rede to pindsvin,
der sov ganske tæt op ad hinanden med
snuden samme vej, mod buskens cen
trum. - Fra Mors foreligger 2 observa
tioner fra tidligere år, hvor det berettes
om pindsvinemødre med unger, der j
begge tilfælde overvintrede i en lade
(Holger Søndergaard og Niels N. San
dal).
Den videnskabelige litteratur vedrø
rende vintersøvn (hibernation) hos patte
dyr er særdeles omfattende. Ikke desto
mindre må det indrømmes, at vi stadig
mangler forståelsen for fundamentale
mekanismer i det kompleks af faktorer,
der indgår (Olsson 1974). For eksempel
er det ganske vist erkendt som ordinært,
at vintersovere med mellemrum vågner
op spontant - således også pindsvinet
(Kristoffersson & Soivo 1964, Southern
1965: 197, Morris 1967, Morris 1973,
37
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Fig. 2-5. Geografisk fordeling af 715 pindsvineobservationer.
The distribution of 715 observations of Danish hedgelwgs.

Walhovd 1973) - men på den anden
side er årsagerne til disse opvågninger
ikke klarlagt (Hensel et al. 1973: 697699). Det må dog kunne siges, at såvel
fødeknaphed som faldende og vedvaren38

de lav omgivelsestemperatur er stimuli,
der normalt medfører, at de vinterso
vende arter indstiller aktiviteten. Ifølge
de indrapporterede temperaturdata (s.
37) kan pindsvinet øjensynlig vågne op

til aktivitet, uden at vintertemperaturen
er ekstrem. Da vinteren 1973/74 var ret
»normal dansk« (Tab. 2), er der således
ingen baggrund for at forklare vinter
aktivitet hos pindsvinet herhjemme ud
fra temperaturforholdene alene.
Det er bemærkelsesværdigt, at påfal
dende mange af de rapporterede pind
svin var små af størrelse (Tab. 3). Ifølge
det kendskab, vi har til pindsvinunger
nes vækst (Herter 1938: 156-172, Morris
1967) må de rapporterede små pindsvin
være unger af kuld, der er blevet født
sent, dvs. august-september. Ved egne
undersøgelser har jeg fundet, at i midten
af oktober vejer de mindste pindsvin 200
-450 g. Så små unger skal have sværere
ved at klare sig i kulden end pindsvin
af voksen størrelse, dvs. 500-600 g eller
mere (Ranson 1941). Man har derfor
under fangenskabsforhold fodret dem 1
et par måneder i det sene efterår, før
end de blev udsat for lave temperaturer.
Det er således ikke forbavsende, at man
ge rapportører beretter om ædelysten
hos de små pindsvin, der er aktive om
vinteren. Disse er navnlig blevet iagtta-

get på fuglefoderpladser, ved kattes og
hundes madskål osv., fortærende bl. a.
mælk, rester af middagsmad, tabte mad
stykker, småkager, kringle med sukat og
rosiner, og gnavende i frossent kød og
på kødben. At pindsvin, der afbryder
vintersøvnen, spiser grådigt, er i øvrigt
blevet registreret også under fangen
skabsforhold (Ranson 1941).
Den aldersmæssige sammensætning i
det lille materiale, der blev indsendt
(Tab. 3), tyder også på, at de små pind
svin er mere aktive om vinteren end de
større og vægtmæssigt veletablerede, en
konklusion, der støttes af fangenskabs
regish·eringerne.
Der foreligger flere rapporter om små
pindsvin, der allerede først på vinteren
blev iagttaget enten døde eller stærkt af
kræftede. Endvidere har jeg i de tre
vintre 1972/73-1974/75 ved registrerin
ger på 25 pindsvin i fangenskab erfaret,
at alle dyr, dvs. 5, der vejede 200-440 g
i oktober, døde under overvintringen,
hvorimod vinterdødeligheden blandt
større pindsvin (550 g-1375 g) var 25 Ofo.
Der er således meget, der tyder på, at

Tabel 2. Observationer af aktive levende og af døde pindsvin i perioden l. november 1973 til

l. juni 1974, samt oplysninger om temperaturen i samme periode. Det gennemsnitlige antal

frostdage i årene 1931-1960, som målt ved den meteorologiske station, Aarhus, i de tilsvarende
måneder, er anført i parentes.
(Observations of active Uve and of dead hedgehogs between November 1st 1973 and ltme 1st
1974, together with informat-ion on air temperature in the same period. The average nu.mber of
frosty days dtt.ring the years 1931-1960 as measured at the meteorological stat-ion, Aarhus, in
the corresponding months is given in brackets).
Antal pindsvin (Nwnber of hedgehogs)
Levende (Uve)
Måned
(Month)

Enkeltobs.
(Observed
once)

Obs. flere gange
(Obs. more
than once)

November
December
Januar
Februar
Marts
April
Maj

53
55
35
39
23
144
140

2
5

Nov.-Maj

489

Temperatur (C0)

Døde (Dead)
Total

Max./Min.

o

99
24
14
12
12
22
31

154
84
50
55
35
166
171

12

214

715

l

4
o
o

Under 0° (dage)
(Below zero (days))

+11.3/-;-- 1 1.3
+ 6.7/-;-- 1 3.0
+ 8.2/-;-- 1.7
+ 8.3/-;-- 3.2
+15.2/-;-- 4.3
+25.5/-;-- 6.5
+29.3/-;-- 1.0

14
20
13
12
21
10
2

(6)
(14)
(22)
(20)
(20)
(6)

(l)

92 (88)

39

Tabel 3. Størrelsesangivelse for 715 indrapporterede - samt alder for 58 indsendte døde pind
svin (Jvf. Tab. 2).
(Si.ze of 715 hedgehogs reported as being active and alive or recently perished, and the age of
58 specimens examined (Cf. Tab. 2)).
Indrapporteret (Reported)
Måned
(Month)

November
December
Januar
Februar
Marts
April
Maj

Levende og aktive
(A live and active)

Døde (Dead)

Størrelse
Små Voksen st. 1'kke ang.
(Adult(Small)
,
(S'1ze not
s1zed)
rep.)

Små
(Small)

Størrelse
Voksen st.
1'kke ang.
(Adult(S·ize not
sized)
rep.)

20
32
22
12
7
64
46

16
11
14
17
9
71
87

19
17
o
14
7
9
7

l
5
2
l
2
l
4

11
6
2
3
3
5
3

52
9
7
5
4
9
21

203

225

73

16

33

107

501

pindsvinunger, der fødes på sensomme
ren, i stor udstrækning omkommer under
overvintringen.
Som antydet dør også enkelte pindsvin
af voksen størrelse, nogle dog så sent
som i maj-juni og da i meget afkræftet
tilstand. Endelig er der utvivlsomt en
vis vinterdødelighed af andre årsager. Vi
må, trods manglende viden om predator
trykket på pindsvinebestandene (South
ern 1965: 199), regne med, at vinter
sovende pindsvin står på enkelte rovdyrs
bytteliste. I den forbindelse kan henvises
til en observation af fru Else G. Lund,
der på Virum Stationsvej i lyset fra bilen
iagttog en mår bærende på et pindsvin
i begyndelsen af november. Pindsvinet
blev efterladt på fortovet, og fru Lund
tog det stadig levende dyr, der havde
en del visne blade på piggene, ind i sin
have for at fodre det. 15 minutter senere
blev det hentet af måren, der nu for
svandt over gaden og ind i naboens have
med byttet.
Nogle pindsvin beskadiges eller dræ
bes i deres vinterrede ved skov- og mark
arbejde. Hr. Robert Petersen, Gjorslev
40

Undersøgte (Examined)

Unge
(luv.)

Voksne
(Ad.)

Ikke
ald. b.
(Indet.)

24
o
2
2
3
5
2

l
2
o
o
o
l
l

lO
2
l
o
o
2
o

38

5

15

214

gods, har noteret flere af den slags ob
servationer: »25.1.: Stort pindsvin øde
lagt af skovkørsel, 7.2.: Stort pindsvin
ødelagt ved pløjning langs levende hegn,
20.3.: Lille pindsvin fundet død midt på
skovspor, 12.4.: Stort pindsvin død under
markarbejde«. Fra Samsø har overlærer
Kr. Lamberg fortalt, at et par af hans
elever iagttog et pindsvin på en markvej
den 4.3. Dyret, der havde et stort, åbent
sår i hovedet, var endnu levende, men
døde senere. Fru Inger Bruun, Fovslet,
Kolding, har berettet om et pindsvin, der
blev fundet dødt på en nyharvet mark d.
16.3., blødende fra munden.
Der blev rapporteret flest pindsvin i
henholdsvis de 2 første og de 2 sidste
måneder af observationsperioden (Tab.
2). For november-decembers vedkom
mende har dette måske en vis sammen
hæng med tidspunktet for informations
materialets udsendelse og informations
kildernes benyttelse (Tab. 1). Snarere re
flekterer det dog, at i hvert fald i no
vember må en del pindsvin stadig være
delvis aktive, og nogle har endnu ikke
påbegyndt deres egentlige vintersøvn.

Denne konklusion bekræftes af fangen
skabsobservationerne og af en engelsk
undersøgelse (Morris 1973).
Når marts måned gav færrest observa
tioner (Tab. 2),må det kunne tages som
et tegn på,at så tidligt i foråret befinder
den overvejende del af pindsvinpopula
tionen sig vintersovende. Der kan m. a. o.
næppe være tale om,at danske pindsvin
genoptager sommeraktivitet allerede i
marts,således som enkelte forfattere har
anført tidligere (e. g. Tauher 1878-92:
21, Degerbøl 1949: 27). Vi kan da også
forestille os, at en art som pindsvinet,
der ynder at færdes i buskads og tæt
undervegetation, herhjemme ville have
svært ved at finde skjul i den periode af
året, hvor løvfældende træer og buske
står uden blade, og urtevegetationen er
lav. I den forbindelse skal nævnes, at
fru Ellen Christensen,Vordingborg,me
dio april indsendte et lille, dødt pind
svin, som hun få dage tidligere fandt i
sin have. Dyret blev først observeret le
vende,men det virrede hjælpeløst rundt,
fordi begge øjne var hakket ud. Dette
pindsvin er højst sandsynligt blevet an
grebet af kragefugle.
Observationstallene synes ikke enty
digt at fortælle, hvorvidt pindsvinets
sommer begynder i april eller maj (Tab.
2). Materialet for disse to måneder har
Tabel4. Fordeling af pindsvineobservationer på
observatører (Jvf. Tab. 2).
(The number of hedgehogs obsm·ved by 168
reporters (Cf. Tab. 2)).

Antal
observatører
(Number of
reporters)

Antal
observationer
(Number of
reports)

l

Sum

82
42
26
13
5

4-9
10-19
21-65

82
103
153
173
204

Totall68

1-65

715

2-3

dog et par svagheder, som skal frem
hæves: Mange observatører indsendte
deres rapporter tidligt i april måned og
har tydeligvis ment, at registreringerne
ikke skulle omfatte denne måned (s. 39).
Enkelte andre, hvoraf nogle på særskilt
opfordring, fortsatte derimod observa
tionerne delvis eller helt gennem maj
måned. Karakteristisk nok er da også 74
observationer i april og 116 registrerin
ger i maj foretaget af 4 af de observatø
rer,der indrapporterede fra 21 til 65 ob
servationer (Tab. 4). Subtraheres de 5
flittigste rapportørers april-maj registre
ringer fra,er der dog stadig henholdsvis
92 observationer fra april og 58 fra maj
tilbage, hvilket antyder en tydeligt for
øget aktivitet blandt pindsvinene i den
ne periode, hvad også registreringerne
på fangenskabsdyrene viste. En interes
sant og enestående serie af observationer
blev forøvrigt foretaget af hr. Bent Jør
gensen, Jystrup, der er chauffør på en
af amtsvejvæsenets vogne i Ringsted-af
delingen. Hr. Jørgensen arbejder stort
set daglig på vejene og har siden 1972
af egen interesse ført journal over iagt
tagne færdselsdræbte dyr. I disse tre vin
tre noterede han følgende antal nedkørte
pindsvin i månederne oktober-maj: 37,
6,0,0,0,1,2,2; 20,3,0,o, l,� 3,11
og 1 0,4,O, O, O, O, O, 9. Den klare ten
dens i disse observationstal, at danske
pindsvin må påbegynde overvintringen i
oktober-november og genoptage som
meraktiviteten i maj, bekræftes af de
foretagne registreringer på fangenskabs
dyr,idet disse først fandtes daglig aktive
efter løvspring,fra ca. midten af maj.
Af grunde som anført ovenfor,har jeg
ikke fundet det rimeligt at plotte maj
observationerne på udbredelseskortene
(Fig. 2-5).
Hvis man sammenligner, hvad der
skønsmæssigt kunne være tale om af po
tentielle rapportører (Tab. l), med hvor
mange der faktisk indberettede vinter
aktive pindsvin (Tab. 4), får man for
nemmelsen af, at det er få mennesker
forundt at iagttage pindsvin fremme om
vinteren. Mange rapportører fremhæver
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da også, at indberetningen drejer sig om
deres første og foreløbig eneste møde
med et vinteraktivt pindsvin. Noget til
svarende skete for forfatteren den 24.2.,
og jeg var vel vidende om, at dette var
en sjælden oplevelse. Hvor sjælden kan
det dog være svært at afgøre, men at der
kan gå ret længe mellem hver gang illu
streres af følgende: En 68-årig observa
tør indberettede, som hans eneste obser
vation - formodentlig som en følge af en
lille misforståelse af den udsendte opfor
dring - om et pindsvin, han iagttog
fremme 2. juledag 1931. Lad dette tjene
som understregning af, at pindsvinet er
en ægte vintersover, der i den kolde års
tid i regelen kun er aktiv med meget
lange mellemrum og for kort tid ad
gangen.
SUMMARY
Winter activity af Danish hedgehogs in 1973/74,
with ·information an the size af the anima/s
obseroed and location af the recordings.
During the months November-May 715 hedge
hogs were reported by the public as being
encountered alive and active (501) or recently
perished (mainly road casualities). The size of
477 animaJs were given either as smal! (219) or
adult-sized (258), while 38 of 43 hedgehog car
casses aged were juveniles. There is strong evi
dence that most of the young deriving from late
bom litters perish during winter. Predation and
the faet that hedgehogs accidentally are killed
in their hibernacula due to activities in fields
and forests, both contribute to winter mortality.
Nest sharing was reported in four cases.
The hedgehog was found to start hibernation
in October-November and to resume daily acti
vity in May. 167 active hedgehogs were met
with at temperatures between -4°C and + 10°C
and it is concluded that hedgehogs arise spon
tanously from hibernation without the ambient
temperature being extreme.
Hedgehogs were reported from most parts of
Denmark; however, the distribution of the re
cordings reflects the faet that observation effort
was not even overall the country. The record
ings were due to 168 reporters, among whom
124 made 1-3 observations each. It is stressed
that most Danish hedgehogs remain very pers
istantly in their hibernacula during the hiber-
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nation period, and departure from winter nest
usually involves only a brief interruption of
winter torpor that is rarely discovered by man.
(An abbreviated English version of this artide
was printed in Natura Jutlandica 18: 53-61
(1975)).
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Danske træksommerfugle fra 1974
Fund af migrerende og fluktuerende storsommerfugle og migrerende pyralider

Af Svend Kaaber
(Digtervænget 2, 8000 Århus C)
With an English Summary

Den følgende liste er den fjortende storsommer
fugleliste, der bringes i Flora og Fauna. Arts
udvalget er som hidtil begrænset til tilflyvende
arter og arter med et fluktuerende dansk fore
komstområde, hvor årlige opgørelser er af inter
esse. I år er Hsten udvidet med Pyraliderne,
hvor en række arter viser tilsvarende faunistiske
problemer. Efter aftale med den tilsvarende
småsommerfuglelistes to redaktører overføres
foreløbig kun de egentlige PyralidemigranJer
uden fast dansk population. Listen vil desudei'l
fortsat omtale arter, der i årets løb registreres
som nye for den danske fauna, mens andre fund
af stationære arter vil blive henvist til en årlig
artsliste, som de fem danske entomologiske og
lepidopterologiske foreninger i fællesskab vil
udgive, og hvor 1974-listen foreligger nu.
Forudsætningen for en særlig migrationsliste,
som også udgives i en række andre europæiske
lande, vil fremover være betinget af de infor
mationer, som tilflyder dens redaktør - og der
med i første række af den opbakning, som Ar
hus Entomologklubs systematiske registrerings
arbejde af disse arter har blandt samlerne. For
1974 er diagrammerne i Fig. l blevet udarbej
det ud fra indberetningslister fra 45 danske
samlere - et antal, der tidligere har været på
over 65. Interesserede læsere, som vil samar
bejde, kan rekvirere indberetningslister og vej
ledning hos denne listes redaktør, og vil så til
gengæld få tilsendt særtryk fremoveL
Vejrmæssigt var 1974 præget af en meget
mild vinter i januar og februar næsten uden
frost. I marts og april var vejret præget af et
stabilt højtryk over Nordeuropa, som bragte
tørt og solrigt vejr, samt udbredt nattefrost.
Forsommeren var kølig med nattefrost til helt
ind i juni og havde kun en enkelt varm periode
fra 13. til 26. juni. Højsommeren blev kølig og
regnfuld på grund af en konstant tilstrømning
af ustabil Atlanterhavsluft, og temperaturen
nåede kun i få dage over 20° C. Først hen
imod midten af august strømmede varm luft
Flora og Fauna 82: 43-47. Arhus 1976.

fra Sydøsteuropa op over landet, og i resten af
måneden var vejret sommerligt og varmt. En
koldfrontspassage omkring l. september bevir
kede, at vejret påny blev mere ustadigt, men
fortsat ret varmt. Omkring d. 10. september
blev vejret igen stabiliseret af et højtryk, som
først trak østover omkring d. 20. I resten af
måneden og gennem oktober lå Danmark i
grænseområdet mellem varm kontinentalluft og
kølig Atlanterhavsluft, hvorved det meste af
landet fik meget regn og havde relativt lave
dagtemperaturel'. November og december var
derimod som helhed milde og fugtige.
Forekomsten af tilflyvende arter sydfra blev
hæmmet meget af det kølige og ustabile vejr i
for- og højsommeren. Således blev Tidselluglen
(Vanessa ca.rdui L.) slet ikke registreret, og ar
ter som Admiral (Vanessa a.tala.nta. L.) og Gam
maugle (Plusia gamma L.) var fåtallige, se Fig.
l. I takt med indbruddene af varm kontinental
luft i eftersommeren blev der dog registreret en
række tilflyvende arter i landets sydlige og øst
lige dele, således Herse convolouli L., Rhyacia
saucia Hb., Laphygma exigua Hb., Heliotl1is
scutosa Schiff., Rhodametra sacraria L. og Or
thonama obsti.pata F., samt pyraliderne Ever
gestis ext-imalia Sc., Nomophila noctuella Schiff.,
Udea ferrugalis Hb. og Pyrausta sticticalis L.
Forekomsten af nordøstlige tilflyvere var lige
ledes beskeden i sammenligning med de fore
gående år. I slutningen af juni blev der dog
registreret en del arter, som Hyppa rectilinea
Esp., Bomolocha frontis F., Thera serraria Zell.
og Halia fulvaria Vill. De senere træk af Eurois
occulta L. og Frusia interrogationis L. var også
individfattige.
De fleste af de fluktuerende arter, som har
været fulgt i denne liste, viste i 1974 en kraftig
nedgang i hyppighed, men syntes dog for fler
tallets vedkommende at fastholde de faste fore
komstområder, der er blevet etableret igennem
de foregående år. Den fortsat høje samlerakti
vitet bevirkede, at der også i 1974 blev gjort
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Fig. l. Den relative hyppighed af nogle migrerende sommerfuglearter gennem sommerhalvåret
1974 i Danmark. Signaturen angiver det største antal observerede eller indsamlede eksemplarer
i døgnet på et eller flere danske findesteder.
The relatioe frequency of some migrat·ing species of lipedoptera dur· ing the summer of 1974 in
Denma.rk. The signature indicates the greatest nu.mber of specimens obsemed or collected in
24 hou.rs in one or more Danish locaUties.
mange interessante fund, hvoraf to repræsente
rede nyfund for det samlede danske område.
Det drejede sig om de to storsommerfugle Noc
tua interjecta Hb. og den før omtalte The•·a
serraria Zell. Desuden blev to tidligere over
sete arter erkendt, dels Cucullia verbasci L. og
dels en søsterart til Thera variata Schiff., den
takuldede art Thera. albanigrata Hiifer.
Anvendte forkortelser: (C) Art med fluktue
rende forekomstområde. (D) Migrerende art.
S.P.F.: Statens plantepatologiske forsøgs insekt
fælder.

Leptidea sinapis L. (C)
Jø: Vrads, l stk. set primo juni (J. C. Schou).
I øvrigt kun meldt fra Bornholm.
Limenitis camilla L. (C)
Arten blev også i 1974 genfundet vest for Sto
rebælt. Fyn: Egebjerggård 6 stk. 15.-19.7 (T.
L. Rasmussen m. fl.).
Nymphal-is antiopa L. (C, D)
Sørgekåben optrådte fåtalligt i 1974 og blev
fortrinsvis meldt fra yngleområderne på Læsø
og i det nordøstlige Sjælland, men ikke fra
Bornholm og Falster. Derudover kun en enkelt
oplysning fra Sj: Skibinge l stk. set 16.6. (0.
Karsholt).
·

Rhopalocera

Pontia daplidice L. (D)
Arten blev ikke meldt fra Danmark i 1974. Der
imod foreligger en enkelt oplysning fra S j:
Brøndby strand l stk. primo august 1973 (T.
W. Langer).
Col-ias hyale L. (D)
Arten blev ikke meldt fra Danmark i 1974
trods sin relativt talstærke optræden i de syd
østlige dele af landet i 1973.
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Nymphal-is polychloros L. (C)
Arten blev kun fundet enkeltvis i Nordøstsjæl
land (Asserbo) samt på Lolland-Falster og Born
holm, ialt 6 stk., de fem overvintrede.
Vanessa a.tala.nta. L. (D)
Admiralen optrådte som helhed fåtalligt. For
årsindflyvningen blev meldt fra B : Bastemose
l stk. 17.5 (L. Trolle). Derefter blev den set i
få eksemplarer på Fyn og Bomholm i den var-

me juniperiode. Det indfødte kuld optrådte
sparsomt i eftersommeren, men blev tilsynela
dende forstærket af en sen indflyvning i sep
tember. Således blev der ved Jv: Søndervig
fra 9.-16. september dagligt set ca. 25-30 stk.,
som alle fløj i nordgående retning ude i klit
terne (H. Madsen). Se også Fig. l.
Vanessa cardtti L. (D)
Tidselfuglen blev ikke meldt fra landet i 1974.
Arachnia. Ievana L. (C)
Arten blev i 1974 fundet i samme område som
i 1973 og var fortsat hyppig på sine lokaliteter.
På Sjælland blev den nordligst meldt fra Asnæs
forskov, gen. prorsa L. i antal (J. Calov), nord
vestligste findested på øen.
Sphinges etc.

Acherontia atropos L. (D)
Kun to fund af Dødningehovedet i 1974. Jv:
Skjern l stk. 1.9. (T. Brink). Sj: Birkerød l stk.
9.10. (E. Frandsen.leg. J. E. Jelnes coll.).
Herse convolvuli L. (D)
9 fund af Snerlesværmeren. Fyn: Tørresø l stk.
24.8. (T. L. Rasmussen), Vejlen på Tåsinge l
stk. 11 .-13.9. (P. Skou). Sj: Jyderup lyng l stk.
28.8. l stk. 14.9. (A. Christensen). F: Mellem
skoven l stk. 16.9., l stk. 26.9. (P. Svendsen).
Møn: Rytsebæk l stk. 18.9. (E. S. Nielsen). Jø:
Skæring l stk. 17.9. (0. F. Nielsen). Jv: Ring
købing l stk. 3.10. (H. Madsen).
Celel'io galii Rott. (C, D)
Også i 1974 blev snerresværmeren fundet spredt
i alle landsdele, med en flyvetid fra først i maj
til først i september, hvor de fleste fund lå fra
sidst i juli gennem august. Larvefundene blev
tilsvarende overvejende gjort i august og sep
tember, flere steder i Jø og på Bomholm i
større antal.
Drepana binaria Hfn. (C, D)
Arten blev i 1974 meldt fra samme område som
i 1973, nordligst på Sj: Vallensbæk l stk. i aug.
(0. Seberg) og Fyn: Svanninge l stk. 11.8. (B.
Jørgensen).
Euproctis chrysorrhoea L. (D)
Kun få og spredte fund fra de sydøstlige lands
dele. F: Mellemskoven 9 stk. 13.-17.7. (P.
Svendsen), L: Frejlev l stk. 16.7. (K. Schnack),
F: Sdr. Alslev 2 stk. 17.7. (T. Rehorst), B: Balka
l stk. ult. juli (M. Andersen) og Sj: Fakse l stk.
15.8. (K. Larsen).
Roeselia albula Schiff .(C)
Js: Frøslev l stk. 19.7. (J. K. Overgård). Andet
jyske fund.
Geonistis quadra L. (D)
Få og spredte fund. Vejlen på Tåsinge l stk.

6.-8.8. (P. Skou). F: Marielyst str. l stk. 11.8.
(B. Holm Pedersen) og B: Dueodde l stk. 24.8.
(R. Torp).
Noctuidae

Arsilonche albovenosa Goeze (C)
Arten var meget fåtallig i 1974, men blev dog
også fundet i Jylland, Jø: Horsens l stk. 16.8.
(E. Strandbæk). Første fund fra området.
Euxoa obelisca Stph. (C)
Arten synes i lighed med HeplaltiS lupulinus L .
a t brede sig vest for Storebælt i d e større by
områder. Fyn: Blangstedgård ved Odense 2 stk.
27.8. (S. P. F. leg. O. Buhl det.). Jø: Århus,
genfundet i 4 stk. 17.-24.8. (S. Kaaber). Des
uden Jnv: Frøstrup l stk. 15.-17.9. (G. Palle
sen).
Agrotis ypsilo11 Rott. (D)
Arten var meget fåtallig og blev først meldt
under sin sommerindflyvning på Fyn: Hof
roannsgave l stk. 29.7. (0. Buh!). Igennem ef
teråret blev den, bortset fra tre jyske fund, ude
lukkende meldt fra øerne. Jævnfør også Fig. l.
Opigena polygona F. (C, D)
To fund af arten i det sydøstlige Danmark.
Møn: Lerbæk l stk. 8.8. (E. S. Nielsen). B:
Stampen l stk. 10.9. (P. Bjørn).
Rhycia simulans Hfn. (C)
Arten var kun fåtallig i 1974, men blev meldt
fra samme områder som i 1973, samt fra Jv:
Blåvand l stk. 25.8. (E. S. Nielsen).
Rhyacia sat1cia Hb. (D)
Kun få fund fra det sydøstlige Danmark. F:
Gedesby l stk. 15.9., Mellemskoven l stk. 3:10.
(P. Svendsen). Møn: Rytsebæk l stk. i okt. (J.
E. Jelnes).
Eurois occulta. L. (D)
Artens migrationer var meget individfattige i
1974. Først i august blev der gjort en række
enkeltfund over hele landet. I sidste halvdel af
måneden blev arten derimod kun meldt fra de
nordlige dele af Jylland, især Læsø, samt Born
holm. Jævnfør også Fig. l.
Noctua interjecta. Hb. (C?)
Jv: Husby klit l hun 8.8. (P. L. Holst). Første
danske fund, se Lepidoptera N. S. II, 261-262,
1975.
Hyphilare albiptmcta F. (C, D)
Arten blev i 1974 kun fundet i sit eftersommer
kuld, således 6 stk. mellem 26.8. og 11.9. på det
.sydlige Bornholm. Desuden F: Mellemskoven
l stk. 5.9., Gedesby l stk. 15.9. (P. Svendsen)
og Møn: Jydelejet l stk. 6.9. (K. Larsen & M.
Fibiger).
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Hyperiodes turca L. (D)
Kun få fund udenfor artens konstante forekomst
område. F: Mellemskoven l stk. 13.7., l stk.
17.7. (P. Svendsen) og B: Svenskehavn l stk.
20.7. (N. Andersen).
Cucullia artemisiae Hfn. (C)
Arten blev kun meldt fra Bornholm, Falster og
Lolland, hvor der påny blev gjort flere imago
og larvefund.
Cucullia fraudatrix Ev. (C)
Arten blev kun meldt fra Bornholm, Lolland
Fals�er og Møn, hvor der blev gjort flere imago
og larvefund, især på Lolland.
Chloantha solidagillis Hb. (D?)
I 1974 kun meldt fra Jnø: Store Vildmose 3 stk.
12.9. (V. Bering) og Jv: Blåvand, flere stk. ul
timo august (E. S. Nielsen).
Xylina socia Rott. (C, D)
I 1974 blev arten kun meldt i få fund fra Born
holm, samt Fyn: Agernæs l stk. 7.-14.9. (P.
Iversen).
Brotolamia meticulosa Esp. (D)
I modsætning til Agrotis ypsilon blev der i 1974
registreret en del fund af tilflyvere gennem for
og højsommeren, se Fig. l. Det indfødte kuld i
efteråret op tråd te ret enkeltvis over hele landet,
men var også lokalt hyppigt, således L: Vinde
holme 15 stk. 1.11. (F. Vilhelmsen).
Hyppa rectilinea Esp. (D)
Kun tre fund i 1974, alle udenfor den sædvan
lige biotop. Jnø: Hulsig l stk. 22.6. (B. Johan
nesen), Hirsholmene l stk. 8.7. (G. Pallesen).
F: Marielyst str. l stk. 22.6. (B. Holm Peder
sen).
Hoplodrina ambigua Schiff. (D)
I 1974 kun meldt fra Falster, M ellemskoven l
stk. 11.9. (P. Svendsen). Første fund fra øen.
Laphygma exigua Hb. (D)
4 fund i 1974. Fyn: Hverringe l stk. 16.8. (0.
Buhl). F: Mellemskoven l stk. 11.9. (P. Svend
sen). B: Dueodde 2 stk. i oktober (P. Bjørn).
Heliothis scutosa Schiff. (D)
Et enkelt fund i 1974. Jnø: Bangsbo på Læsø
l stk. 31.8. (0. Høegh-Guldberg).
Catocaia fraxini L. (C)
Arten var fåtallig i 1974, hvor der kun blev
meldt om fund af ca. 20 stk. fra de nordvestlige
dele af Jylland, incl. Læsø, samt Fyn-Lange
land, Møn og Bornholm. Derudover kun Jnv:
Østerild pl. l stk. 15.10. (G. Pallesen).
Plusia bractea F. (C, D)
Arten var fåtallig og lokal i 1974 og blev kun
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meldt fra de nordlige dele af Jylland (Jø: Hø
stemark og Muldbjergene, samt Jnv: Frøstrup)
og Bornholm, ialt 15 stk. Derudover Sj : Jyde
rup lyng l stk. 13.8. (A. Christensen).
Plusia intefrogationis L. (D)
Arten blev i 1974 kun fundet enkeltvis i
nordlige Sjælland, det nordlige Jylland (Jø:
odde, Jnø: Læsø, samt Jnv: Frøstrup) og
Grærup str. l stk. 10.8. (S. Kaaber), ialt 11
Se også Fig. l.

det
Als
Jv:
stk.

Plusia gamma L. (D)
Arten var meget fåtallig i forsommeren og høj
sommeren. Først i den sidste trediedel af au
gust nåede maksimumtallene pr. fangstnat over
50 ved fældefangster på Fyn (0. Buhl). Igen
nem efteråret optrådte arten ligeledes sparsomt,
se Fig. l.
Plusia confusa Stph. (D)
Arten blev i 1974 kun meldt fra de østlige dele
af landet. Bortset fra et tidligt fund, Sj: Gen
tofte l stk. 2.5. (J. Allen toft) blev den først
registreret ved Fyn: Blangstedgård l stk. 28.7.
(S. P. F. leg. O. Buhl det.). Samtidig med til
strømningen af varm luft i august blev arten
fundet mange steder på øerne, incl. Jnø: Læsø
l stk. 11.8. (K. Knudsen), men kun i et par
østjyske fund, Dj: Langkastrup l stk. 29.8. (J.
Bierring Poulsen) og Femmøller, l stk. 25.8.
(L. Hove). Efterårskuldet blev kun meldt fra
Bornholm. Ialt blev der fundet 46 eksemplarer
i 1974, se også Fig. l.
Bomolocha frontis F. (D)
I 1974 blev arten fundet et par steder udenfor
sin typiske biotop. Jnø: Sæby l stk. 21.6. og
Hulsig l stk. 24.6. (B. Johannesen).
Geometridae

Rhodametra sacraria L. (D)
Arten blev også fundet i 1974 i Danmark. F:
Mellemskoven l stk. 16.8. (R. Torp).
Chloroclysta miata L. (C)
I 1974 kun meldt fra Jnv: Frøstrup l stk. 22.9.4.10. (G. Pallesen).
Thera serraria Zell. (D?)
Arten blev i 1974 for første gang fundet i Dan
mark, ved Jnø: Hulsig l stk. 22.6. (B. Johanne
sen), se også Lepidoptera N. S. II, 243-245,
1974.
Euphyia luctuata Schiff. (C)
Artens spredning fortsatte i 1974. Nye lokalite
ter: Jnø: Sæby l stk. 24.6. (B. Johannesen),
Fyn: Kirkebyskoven, Kajbjerg skov og Jordløse
(flere samlere).

Orthonama obstipata F. (D)
B: Dueodde l stk. 16.10. (K. Schnack). Arten
har ikke været meldt fra Danmark siden 1969.
Perizoma sagittata F. (C)
Kun et enkelt fund udenfor det stabile syd
danske område i 1974. Jø: Lovnkær l stk. 9.7.
(G. Pallesen).
Chiasma clathrata L. (D)
I 1974 kun et enkelt fund udenfor forekomst
området. Sj: Tåstrup l stk. 14.8. (H. Philipsen
leg. O. Karsbolt coll.).
HaUa fulvaria Vill . (D)
Strejfende eksemplarer blev i 1974 kun meldt
fra Fyn, Blangstedgård l stk. 26.6. (S. P. F. leg.,
O. Buh! det.) og Stige l stk. 3.7. (P. Iversen).
Pyralidae

Evergestis extimalis Sc. (D)
I 1974 kun meldt fra Jv: Blåvand l stk. 26.8.
(E. S. Nielsen).
Evergestis Umbata L. (D)
B : Svenskehavn l stk. 21.7. (H. Hendriksen).
Nomophila noctuella Schiff. (D)
Arten blev kun fundet i eftersommeren, hvor
der mellem d. 19.8. og 24.9. blev meldt om
fund af 12 eksemplarer, 2 stk. fra Bornholm,
8 stk. fra Falster-Møn, 3 stk. fra Fyn og 3 stk.
fra Jylland (Jv: Blåvand og Jnv: Frøstrup og
Bulbjerg). Se også Fig. l.
Udea ferrugaUs Hb. (D)
I 1974 blev der gjort 3 fund. Møn: Rytsebæk
l stk. 18.9. (E. Schmidt Nielsen), l stk. 12.10.
(J. E. Jelnes). Fyn: Hofroansgave l stk. 11.19.9. (0. Buh!).
Pyrausta sticticalis L. (D)
Arten blev kun fundet enkeltvis i eftersomme
ren, samtidig med N. noctuella. lait blev der
meldt om 9 stk. mellem 16.8. og 24.9. fra Fal
ster, Møn, Sj : Magleby skov og Fyn: Dinestrup
og Hofmansgave.
TILLÆG OG RETTELSER
CuculUa verbasci L. (C?)
Arten blev i 1974 erkendt som dansk på grund-

lag af et hidtil overset eksemplar fra Falster fra
slutningen af 1800-tallet (Coll. Zoo!. Mus., Kø
benhavn), se M. Fibiger i Lepidoptera
N. S. II,
.
297-305, 1975.
Gttetillia scrophulariae Cap. (C)
De i 1972- og 1973-listeme omtalte fund af
Cttcullia lyclmitis Rbr. synes i stedet at tilhøre
scroplwlariae Cap., jævnfør M. Fibiger i Lepi
doptera N. S. Il, 297-305, 1975.
Thera albanigrata HOfer
Denne hidtil oversete art blev i 1974 erkendt
som dansk af flere danske samlere udfra oplys
ninger i et arbejde af E. Urbahn i Entomol.
Ber. (Greiz), 97-105, 1974. Jævnfør også l .
Svensson i Entomol. Tskr. (Stockholm) 96, 1-2,
1975. Udfra hidtil upublicerede danske obser
vationer er arten udbredt over hele landet i to
kuld, særlig hyppig i efterårskuldet

SUMMARY
The lepidoptera migrations in the Danish area
during 1974 were characterized by a scarcity of
the regular Southem European species. Cynthia
cardui L. was not recorded at all, and Vanessa
atalanta L., Agrotis ypsilon Rott., Plusia gamma
L., and Nomophila noctuella Schiff. occurred
sparsely, while Phlogophora meticulosa Esp. was
more frequent. During late summer and the
autumn several more irregularly occurring spe
cies were recorded, mainly in Southern and
Eastern Denmark due to the meteorological
conditions, a. o. Agrius convolvuU L., Peridroma
saucia Hh., La.phygma exigua Hb., Heliatilis
scutosa Schiff., Rhodametra sacraria L., Ortho
nama obstipata F., Evergestis exUmalis Sc. and
Udea ferrugalis Hb. The similar occurrence of
migrating boreal species was sparse, too, but
inelucled during June several interesting species
such as Bomolocha frontis F. and Thera ser
raria Zell. The later migrations of Eurois oc
culta L. and Plusia interrogationis L. were
quantitatively small.
The foliowing species are recorded new to
the Danish list during 1974: Noctua interiecta
Hh. and Them serraria Zell., besides the two
hitherto unrecognized species, Cucullia verbasci
L. and Them albanigrata HOfer.
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Kakerlakker, græshopper og ørentviste
på Anholt

(Blattodea, Orthoptera, Dermaptera).

Fannistiske undersøgelser pli Anholt 6

Af Palle Johnsen

(Zoologisk Institut, Århus)
Meddelelser fra Naturhistorisk Museum, Århus
With an English summary

Nedenfor gives resultatet af intensive
indsamlinger foretaget på Anholt, næ
sten udelukkende indsamlet af cand.
scient. Ebbe Schmidt Nielsen 1972-75.
I det følgende henviser D. F. til Dan
marks Fauna 79 (Holst 1970).
Ectobius silvestr-is (Poda, 1761)
Findal (1934-35) angiver, at kakerlakker mang
ler på Læsø. Fra Anholt har ingen Ectobius
hidtil været meldt. I materialet er imagines (12
stk.) fra 6/V-26/VIII. Af biotoper nævnes fyrreskov og egeskov. Nymfer (7 stk.) er indsamlet
indenfor tidsrummet 11/IV-15/VI.
I D. F. anvendes p. 20 stavemåden E. sylves
tr-is, p. 21 og 23 silvestr-is; den alm. anvendte
form er silvestris.
Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804)
Arten blev ikke fundet på Anholt af Ancler
(1937), heller ikke af Klefbeck (1951); nævnes
heller ikke herfra af Holst (1965). Først 1969
melder Holst 2 nymfer, samlet i 1953, fra Anholt. På Læsø er arten ikke fu'ndet.
D �t her behandlede materiale omfatter 12
imagines, indsamlet 5/V-22/VIII og 15 nymfer
fra tiden 5/V-17/VIII.

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)
Materialet omfatter 4 <j? <( og l nymfe. En <j!
med vedhængende spermatophor blev taget
26/VIII, nymfer 30/VI-7/VII.
Tidligere kendt fra Anholt og Læsø.

C

b

De hunlige nymfer kan bestemmes til hud
skifte-stadier således:
ovipositor ses ikke
akkurat synlig
ca. l mm
ca. 3 mm
7-8 mm

l. stadium

2.
3.
4.
5.

c

De hanlige nymfers cerci viser apicalt en
gradvis udvikling hen imod imago's cerci med
den meget kraftige, indadrettede tand, som vist
i fig. l a-c.

Fig. l a-c. Cerci af Conocephalus dorsalis � . a :
nymfe, (pronotum-længde 2 . 4 mm, baglår-læng
de 6.4), b: større nymfe (pronotum-længde 2.5,
baglår-længde 7.8), c: Imago (pronotum-længde
2.7, baglår-længde 9.7).
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Deetieus verrueivor·us (Linnaeus, 1758)
Tidligere kendt både fra Anholt og Læsø. Ma
terialet indeholdt blot l nymfe fra 30/VI-7/VII.
Platycleis d. dentietdata (Panzer, 1796)
Ander (1937) angiver med ? arten fra Anholt,
baseret på andres iagttagelser. Klefbeck (1951)
nævner l nymfe (Ander det.) fra Anholt 18/VI1949, hvortil Holst (1969) adderer l <jl fra Zoo
logisk Museums samling (Tauber leg.). Ikke
kendt fra Læsø.
Arten fandtes ikke i materialet til denne
rapport.
Aeheta domestica (Linnaeus, 1758)
Ikke tidligere meldt fra Anholt. Intet materiale
foreligger, men artens tilstedeværelse på øen er
konstateret af Ebbe Schmidt Nielsen.
Charthippus b. bru nneus (Thunberg, 1815)
Materialet, 66 individer, er samlet fra 30/VI26/VIII. 6 heraf var nymfer, fra 30/VI-7/VII.
Tidligere meldt både fra Anholt og Læsø.
I D. F. står, at forvinger hos begge køn når
<jl har 50-90 tappe i filen, men i teksten står
50-70. Det er det sidste, der er det rigtige.
Charthippus a. albomarginatus (DeGeer, 1773)
Materialet, indsamlet 30/VI-26/VIII, består af
106 individer, omfattende 7 nymfer i 2., 3. og
4. stadium fra 30/VI-7/VII, og 4 nymfer fra
8/VIII.
I D. F. står, at forvinger hos begge køn n4r
lidt ud over bagkroppens spids. I materialet
findes nogle <jl <jl, hvor dette ikke er tilfældet
(se også Ragge 1965: plate XVII). Længden af
vingerne, og naturligvis også bagkroppen, va
rierer således, at ovipositor, eller ovipositor +
epiproct (
supra-anal plade), eller endog disse
+ abdominal tergiterne 7-10 ikke overlappes af
vingerne i hvilestilling.
=

Stenobothrus (Mynneleotettix) m. maeulat-us
(Thunberg, 1815)
Materialet består af 13 imagines fra 8-26/VIII.
Arten er tidligere meldt fra både Anholt og
Læsø.
Jago (1971) har revideret verdens Gomphoee
rinae og reducerer både Omoeestus og Myrme
leotettix til subgenera af Stenobothrus s. l.

Forfieu/a aurieularia (Linnaeus, 1758)
Materialet rummer 31 stk. samlet 6/V-20/X. 7
af disse (fra 6/V-7/VII) er nymfer. Een imago
<jl blev taget på lys 21/IX.
Arten er tidligere meldt både fra Anholt og
Læsø.
Labidum riparia (Pallas, 1773)
Fundet en gang på Anholt (D. F.). Eftersøgt
ivrigt, men hidtil forgæves.

Dette samlede materiale på 202 indivi
der rummer således kun 2 arter, der ikke
tidligere var kendt fra Anholt. Platycleis
denticulatus er ikke genfundet. Omoce
stus vi1·idulus (Linnaeus, 1785) og Tetrix
undtdata (Sowerby, 1806), der begge fo 
rekommer på Læsø, er ikke fundet på
Anholt.
Sluttelig benyttes lejligheden til enkelte yder
ligere rettelser til D. F.
Issegruberne hos Meeostethus (p. 127 linie 7
f. n. + p. 155) angives som trekantede. Det
kan de være, men hos <jl <jl kan de også være
ovale, cirkulære, eller være helt utydelige og
erstattet af et par punktgruber. M. gmssus 8
angives p. 156 at blive 12-14 mm lang. Den
kan blive hele 25 mm lang. Alle vegne pag.
163-167, hvor ordet »Iængdefure« anvendes,
skulle stå længdekøL Pag. 170 i tabellens 2. af
snit: »Prozonen få mm . . . «, skal ændres til
Prozona få brøkdele af en mm, ligeså p. 172 i
tabellens 8, første linie.
SUMMARY
Recent calleetions from the island of Anholt in
the Kattegat is dealt with. The fauna comprises
one cockroach, 5 Ensifera, 3 Gomphocerinae,
and 2 species of Dennaptera.
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Mindre meddelelser
Egernets videre spredning på Sjælland

I begyndelsen af 1971 indsamledes materiale til
belysning af blandt andet udbredelsen af eger
net (Danske Vildtundersøgelser 23, 1974). Re
sultateme viste, at egemet manglede på Sjæl
land i to områder, nemlig nord for en linie fra
Kalundborg til Lammefjorden, samt i en del
skove i det sydligste Sjælland. Det fremgik dog
også, at der i årene op til undersøgelsen var
sket en udvidelse af udbredelsesområdet.
På denne baggmnd kunne det være rimeligt
at undersøge, om ekspansionen var fortsat. I
slutningen af 1974 indsamledes derfor oplysnin
ger fra de skovfolk og skytter i de to områder,
som i 1971 havde oplyst, at der ikke var egern
i deres skove. Desuden var i august 1973 ind
kommet enkelte oplysninger .som reaktion på en
radioudsendelse.
I Nordvest-sjælland oplyste skovfolk, at der
ikke fandtes faste egernbestande. Dog var der
iagttaget egem nord for Lammefjorden, det
gjaldt for eksempel ved Ordmp Næs, Tengsle
marklund og Rørvig.
I Sydsjælland var der ved slutningen af 1974
iagttaget egem i alle større skovdistrikter, hvor
fra oplysninger var indgået. I de fleste tilfælde
drejede det sig dog blot om få dyr.
Selv om der altså ikke er etableret større fa
ste bestande, synes det klart, at den forventede
spredning er foregået. Om de iagttagne dyrs op-

Boganmeldelse
Sigurd Rosendahl: Den sorte stork. 68 sider.
58 illustrationer. Pris kr. 28,50. DOC's Forlag.
Skjern 1975.
I 1951 rugede sort stork for sidste gang i
Tofte Skov, Lille Vildmose, og dermed for
svandt denne store, smukke fugl ·soin ynglefugl
fra Danmark. Enkelte individer ses dog stadig
væk næsten hvert år her i landet, og mulig
heden for, at den sorte stork igen giver sig til
at ruge her foreligger - omend det efter forfat
terens mening ikke er ret sandsynligt. Men midt
i forrige århundrede var situationen helt ander
ledes. Da var arten ikke helt sjælden i Dan
mark, og i visse dele af Østjylland forekom den
ligefrem almindeligt. Når man alligevel ikke så
meget til den, skyJdes det dens store skyhed.
Den holdt til dybt inde i store skove, og det
ser ud til, at det er den mere udstrakte brug
af køretøjer og maskiner af forskellig art både
i landbmg, skovbmg og i den daglige sam
færdsel, og den deraf følgende uro, der har
fået fuglen til at fortrække. Deraf forfatterens
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rindeise kan man kun gisne, antagelig stammer
de fra den vilde bestands ekspansion. Der fore
ligger dog også en mulighed for, at en udsæt
ning kan have haft betydning, idet en sådan
omtales fra Grevinge Skov ca. 1969. Siden er
egernet dog igen forsvundet fra denne ·lokalitet.
H. J. Degn
Nårupvej 14, 5620 Glamsbjerg
Atter hugorm på Samsø

Man har hidtil kendt to fund af hugorm ]Jå
Samsø (Flora og Fauna 68 s. 118), og nu er det
tredje eksemplar dukket op. Den 21.9. 1975
modtog lærer Kaj Schmidt, Nordby, en levende
hugorm fra Aksel og Teddy Petersen, Nordby.
Hugormen lå i grøftekanten ved Langøre
vejen nogle få meter fra vejen til Lilleøre.
Den var meget sløv, og de to unge mennesker
puttede den uden videre i en dunk. Hugormen,
der målte 67 cm, var mørkegrå, men dog med
tydelig siksakstribe. Det var antagelig en han.
Den blev vist frem i Nordby skole, men da
jeg hentede den for også at vise den i Trane
bjerg, var den død, og jeg måtte straks .sætte
den i sprit.
Om der virkelig lever hugorme på Samsø,
eller de 3 eksemplarer er indslæbt fra Jylland
(evt. i tørvestrøelse, tagrør eller andet mate
riale), er det endnu for tidligt at afgøre.
K. Lamberg
Søtofte l, Tranebjerg
pess1m1sme med hensyn til en nyindvandring
af arten med etablering af reder og dermed en
fast bestand af sort stork i Danmark.
I begyndelsen af dette århundrede, da det
endnu var muligt at iagttage og fotografere
den sorte stork, samlede omitologen P. Skov
gaard, Viborg, et meget stort materiale vedrø
rende denne fugleart, og han udgav en bog om
den i 1920. P. Skovgaards materiale er nu ny
bearbejdet af S. Rosendahl, og resultatet fore
ligger i en nydelig lille bog fra DOC's Forlag
i Skjern. Bogen er i samme format og udstyret
på samme måde som forfatterens tidligere bø
ger: »Ugler i Danmark« og »Danmarks storke«.
Teksten giver solid oplysning om den sorte
storks udseende, udbredelse, forekomst i Dan
mark og forplantningsbiologi Skovgaards ene
stående fotografier er med i bogen, der des
uden er illustreret med en række tegninger og
vignetter udført af P. Skovgaard og Leif Ragn
Jensen. Det er prisværdigt, at Rosendahl på
denne måde lister en mindemne over en state
lig fugl og en entusiastisk ornitolog.
E. N.

Mælkebøtter i Danmark 1973-74. Nyfund og noter.
Af Hans Øllgaard
7, Birgittelyst, 8800

(Lupinstien

I 1973 og 1974 er studiet af vore mælke
bøttearter blevet fortsat, dels ved tairige
ekskursioner i fm·årstiden, dels ved gen
nemsyn af herbariemateriale i Danmark
og Sverige. Resultatet er blevet både op ·
dageise af hidtil ukendte arter, som vil
blive publiceret andetsteds, og fund af
arter, som ikke før er noteret i Danmark.
Disse omtales herunder. Endelig er nog
le aktuelle nomenklatoriske spørgsmål
blevet løst.
NYFUND
Taraxacmn brachylepis

Markl.

Acta Bot. Fennica 26 (1940) p. 139 (fig. l).
Denne art har i lang tid været kendt fra Dan
mark, og jeg har haft den under kultur i flere
år. Først under et studieophold i Naturhistorisk
Riksmuseum, Stockholm, hvor de fl.este af de
kendte nordiske arter er repræsenteret, løstes
navneproblemet.
I Marklunds beskrivelse af T. brachylepis an
føres, at denne art kan være både med og uden
pollen i blomsteme. S amme iagttagelse har jeg
gjort under dyrkning af arten. Den kendes i øv
rigt på sine svagt farvede stilke, brunlige midt
nerve og de karakteristiske kurve. Disse er ret
små af diameter, næsten plane med brede lys
gule randblomster. De ydre kurvblade er vand
ret spilede, æg-lancetformede, duggede, hinde
kantede. T. brachylepis minder om T. idiole
pium Mark!., men har en anden frugtform og
langt færre tænder på frugten. T. brachylepis
er ret almindelig på det sydøstlige Fyn. I Jyl
land er arten meget sjælden (Struer, Jels). Uden
for Danmark er arten kun kendt fra Finland.

Taraxacum coartatum Hagl.
Blekinges Flora 1942, p. 329 (fig. 2).
T. comtatum har et meget iøjnefaldende stort

og vredent kurvsvøb og blade med bredt ende
afsnit og ± krummede sideflige, som ofte bæ
rer en stor tand på underkanten. Arten minder
om T. latissi.mum Palmgr. og T. scotiniforme
Dahlst., men kendes fra begge på det ejendom
melige kurvsvøb. T. coartatum synes at have sin
største udbredelse i området øst og nord for
linjerne ml. Ålborg, Hobro, Randers og Grenå.
Arten er i forvejen kendt fra det sydlige Sve
rige.
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Viborg)

Taraxacmn exeellens Dahlst.
Botaniska Notiser 1935, p. 305 (fig. 3).
T. exeellens har blege stilke og stærkt farvet
midtribbe opefter i bladet. Ydre kurvblade er
+ violetfarvede. Arten minder i bladform om
T. adami Claire, men er ganske bleg på blad
stilkenes underside. T. exeellens er i Danmark
kun kendt fra Skarum på Mors, hvor den var
fåtallig. Den er også fundet i England, Holland
og Sverige.

T. horridifrons

Rail.

Annales Botanici Fennici 4, 1967, p. 107 (fig. 4).
Denne art har blege, vingede stilke, hårede
blade med skarpe, tandede sideflige og store
endeafsnit i inderbladene. Kurvknoppeme er
mørke, duggede og har brede, helt nedslåede
ydre kurvblade. T. alatum Lindb. fil., som den
ligner mest, har næsten glatte blade, ± have
formet udstående, mindre dugget ydre svøb og
savner de store endeafsnit i inderbladene. T.
horridifrons er også kendt fra Finland og Sve
rige.

Taraxacum laeticeps Hagl.
Botaniska Notiser 1934, p. 19 (fig. 5).
T. laeticeps har gråligt mørkgrønne blade med

± tjærefarvede fligmellemrum og farvede stil
ke. Fligene er næsten triangulære, idet under
kanterne ved basis oftest er ± opadgående.
Fligspidsen kan blive meget tynd - næsten tråd
formet. Ydre kurvblade er buehængende, ret
korte, mellembrede, brunliggrønne. Arten ligner
i bladform noget T. undula.tiflomm M. P. Chr.
og T. tenebricans Dahlst. Begge disse har imid
lertid blege el. meget svagt farvede bladstilke.
Hos T. tenebricans er ydre kurvblade udståen
de - opadrettede, hos T. undtdatiflomm er de
længere. T. laeticeps er hos os kun fundet i
København, i øvrigt kun i Sverige.

Taraxacum nwcrolobttln

Dahlst.

Arkiv f. Botanik 10: 11, 1911, p. 43 (fig. 6).
T. macrolabum har blege - meget svagt far
vede stilke og store flige med linjefmmet spids.
Ydre kurvblade er brede og vandret udstående.
Jeg har ikke set arten i naturen, men sammen
lignet herbademateriale fra Danmark (Skive,
1 959, M. P. Chr.; Rugård, 1974, leg: E. Wess
berg) med materiale i Stockholm og derved be
kræftet identiteten. T. macrolabum er sandsyn
ligvis sjælden i Danmark. Uden for landets
grænser er den fundet i England, Finland og
Sverige.
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Fig. l.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.

T. brachylepis Markl. a. yderblad, b. mellemblad, c. knop. - Sdr. Højrup, 1.5.1971.
T. coartat-um Hagl. a. mellemblad, b. knop. - Randers, 15.4. 1974.
T. exeellens Dahlst. a. mellemblad. - Skarum, 18.5.1973.
T. horridifrons Rail. a. mellemblad, b. inderblad, c. knop. - Tøning Kirke v. Lemvig,

20.5.1973.

Tamxacum ochmchlorum Hagl.
Anm. Bot. Soc. Zool. - Bot. Fenn. »Vanamo«
16:5 1942, p. 11 (fig. 7).
Med sine rosa, vingede stiJke, gulgrønne bla
de og kurvknopper med spilede, skråt nedad
rettede, mellembrede ydre kurvblade minder
denne art om T. ekmanii Dahlst. Sidstnævnte
har imidlertid bredere og krummere flige i
yder- og mellembladene, og eventuelle tænder
på fligene er spinkle, ofte talrige. T. ochrochlo
rum har kun få tænder på fligene. De sidder
oftest enkeltvis og kan være meget kraftige. T.
ochrochlorum har ·langt fmgtnæb, mens det hos
T. ekmanii er kort. T. ochrochloru.m er her i
landet fundet ved Viborg, distr. 14, Mønsted,
distr. 15 (talrig ved kalkværket 1974), Galten,
distr. 21 og ved kysten nord for Grenå havn,
distr. 22b. Arten er i øvrigt kendt fra Finland,
Norge og Sverige.
T. plicatifrons Saarsoo
Svensk Botanisk Tidsskrift 53 :2 1959 (fig. 8).
Denne meget sjældne art, som hidtil kun var
fundet i et lille område øst for Vattern i Sve
rige, er nu set flere steder i Danmark: Langå
Ulstrup, distr. 14; Kolding, distr. 25; Snoghøj,
distr. 25; Stenderup Hage, distr. 25. Det er en
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kraftig plante med farvede stilke og ± hårede,
mørkgrønne blade med krumme, ± tandede
flige. Inderbladenes endeafsnit er store. Ydre
kurvblade er lange, ca. 16 mm, skråt nedad
rettede, de øvre 2-3 mm brede, de nedre ca.
5 mm, spidse, ofte med en pukkel nær spidsen.
Hele knoppen er mørkgrøn og uden dug. T. pli
catifmllS kan ligne T. macranthoides Hagl., men
har altid stilkfarve og aldrig helt nedslåede yd
re kurvblade.
Tamxacmn remotilobum Dahlst.
Arkiv f. Botanik 1 0 : 1 1 1911, p. 60 (fig. 9).
Denne ret høje, men spinkle art har svagt,
men dog tydeligt farvede, smalle og lange stil
ke og ± hårede, lyse blade med oftest langt
adskilte fligpar. Endeafsnittene er små, ofte
med en indskæring i den ene side. De ydre
kurvblade er vandret udstående - skråt nedad
buede, overraskende brede i forhold til plan
tens spinkelhed. Blomsteme har dårligt pollen.
Ifølge Dahlstedts beskrivelse mangler pollen of
test. Frugteme er mere vortede i den nedre del
end hos nogen anden dansk V ulgaria art. T. re
nwtilobum er hidtil kun fundet i få eksempla
rer i et lille område lige uden for Mou, ved
vejen mod Ålborg, distr. 1 1 . Uden for Danmark
er arten kendt fra Finland, Norge og Sverige.
-

NOTER
Taraxacum exacutwn Markl.
T. epacroides Markl.
Arterne T. epacmides og T. exacu.t-um har
længe været slået sammen under navnet T. epa
croides Mark!. Ved undersøgelse af det righol
dige finske og svenske T. epacroides materiale
i Stockholm fandt jeg ikke planter, der svarede
til vore danske »T. epacroides«, før jeg kom til
originalkollekten af T. exacutu.m fra Sjundeå i
Finland. T. exacutum kendes fra T. epacmides
på sin oftest trådformede bladspids (fig. 10),
sine ± krusede fligmellemrum og de tydeligt
vingede stilke. T. epacraides (s. str.) har ud
trukken, påsat spids, men den er aldrig tråd
formet (fig. 11), fligmellemrummene er ikke (el.
ganske lidt) krusede, og stilkene er smalle el.
smalt vingede. I Danmark er T. exacutum langt
den almindeligste af de to arter. T. epacmides
er med sikkerhed kun kendt fra Bornholm og
synes altså at have østlig udbredelse.

(Botanisk Tidsskrift bd. 66 1971, p. 83). Efter
at have set H. Lindbergs egne indsamlinger af
T. melanastigma fra Finland kan de to arters
identitet bekræftes. T. melanastigma fra Fin
land er rent hunlig, mens de danske planter har
pollen, men meget lidt og meget dårligt (ca. 1/g
af normalstørrelsen).

-

Tara:xacum melanastigma Lindb. fil.
(Syn. T. lucentipes M. P. Chr.)
Under navnet T. m elanastigma Lindb. fil. lig
ger i Naturhistorisk Riksmuseum, Stockholm,
en kollekt, indsamlet og bestemt af G. Haglund.
Den er fuldstændig identisk med den af M. P.
Christiansen for nyHg beskrevne T. lucent-ipes

Fig. 5. T.
27.4.1974.
Fig. 7. T.
3.5. 1974.
Fig. 8. T.
11 .5. 1972.

Taraxacum ostenfeldii Raunk.
(syn. T. duplielens Lindb. fil.)
Der er ingen tvivl om, at den i Botanisk Tids
skrift 25 :2 1903 p. 109 ff omtalte T. astenfeldi.i
er identisk med den i Dansk Ekskursionsflora
2. udgave 1906, p. 255 beskrevne T. astenfeldii
Raunk. Som C. I. Sahlin har vist (Botaniska
Notiser 124, 1971, p. 502), er alternativet T.
laceratwn Brenn., som ganske vist angives fra
Østsjælland, men som ikke har bladform som
afbildning e (eller d) l. c., p. 118. Jeg har i
Stockholm set Lindbergs exsiccat af T. dupli
dens og i tidens løb modtaget mange gaveark
af T. du:pUdens fra Finland. De stemmer helt
overens med T. astenfeldii.. Da T. dupl-idens er
publiceret 1907, må dette navn vige for det
ældre T. astenfeldii.
Tamxacu.m munldaerii Wiinst.
T. clupliclentifrons Dahlst.
T. du:plidentifmns er beskrevet

1929 på

.l
laeticeps

Hagl. a. yderblad, b. mellemblad, c. mellem-inderblad. - København,

achrachlarum
plicat-ifmns

Hagl. a. yderblad, b. mellemblad, c. inderblad, d. knop. - Mønsted,

Saarsoo. a. yderblad, b. mellemblad, c. inderblad. - Stenderup Hage,
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Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
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6. T. macrolabum Dahlst. a. mellemblad. - Rugård, 26.5.1974.
9. T. remot-ilobum Dahlst. a. mellemblad, b. yderblad. - Mou, 4.5.1974.
10. T. exacutum Merkl. a. mellemblad, b. yderblad. - København, 27.4.1974.
11. T. epacroides Mark!. a. mellemblad. - Finland, Nagu (Ab), 13.6.1968.

grundlag af planter, indsamlet af H. H. John
ston på Orkney-øeme. Typematerialet er ind
samlet 3. november (1927), en omstændighed,
der bevirker, at man ikke kan lægge vægt på
bladkaraktererne, idet Tara.xacum-arternes ef
terårsdragt er forskellig fra forårsdragten, som
arterne normalt beskrives efter.
Efter studium af det originale T. duplidenU
fro ns-materiale i S tockholm er jeg blevet over

bevist om, at denne art ikke er identisk med
den art, som vi i Danmark siden slutningen af
HISO'erne har benævnt således. Allerede i 1972
er dette blevet påvist af J. L. van Soest, Haag,
og A. J. Richards, Newcastle, men jeg har hid
til savnet konkrete afgørende forskelle mellem
Orkney-materialet og det danske. Da K. Wiin
stedt i Dansk Ekskursionsflora 1934, p. 303 (i
nøgle) og senere hos M. P. Christiansen (Dansk
Botanisk Arkiv 9:2 1936, p. 21 (latin)) havde
beskrevet T. munkiaerU, blev denne art, først
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af G. Haglund (Botaniska Notiser 1937, p. 57)
og senere af M. P. Christiansen erklæret syno
nym med T. duplident-ifrons. Frugteme af Ork
ney-materialet er ca. 4,8 mm lange (til trods for,
at Dahlstedts beskrivelse nævner målet 3,5-3,7
mm) - altså en usædvanlig lang frugt for en
Vu.Zgaria-art . T. raunkiaerii har 3,7-4,0 mm lang
frugt. Når planternes frugter er så forskellige,
og man ikke kan lægge vægt på ligheden i bla
dene hos T. duplidentifrons i efterårsdragt og
T. raunkiaerii i forårsdragt, anser jeg de 2 arter
for forskellige. Alt, hvad vi i de senere år har
kaldt T. duplident-ifrons, skal i stedet benævnes
T. raunkiaerii Wiinst. Muligvis tilhører T. du
plidentifrons sect. Spectabilia Dahlst. på grund
af sin store frugt.
SUMMARY

Tara.xacum brachylepis, T. coartatum, T. excel
lens, T. horriclifrons, T. laeticeps, T. macrolo-

bum, T. ochrochlormn, T. plicatifmns and T.
remotilobum are new to the Danish flora.
Ta.raxacurn exacu.tu.m Mark!. is different from
T. epacmides Mark!., having filiform apex of
the endlobe, crisp interlobes, and more winged
petioles. T. exacu.tum is the commaner in Den
mark, T. epacroides only being known from
Bornholm.
T. lucentipes M. P. Chr. is T. melanastigma
Lindb. fil.

T. duplidens Lindb. fil. is T. ostenfeldii
Raunk.

T. duplident·ifrons Dahlst. is different from
T. ra.tmkiaerii Wiinst., having much longer

achenes. One eannot attach importance to the
shape of the T. duplidentifmns-leaves, as the
type is a November collection. Only T. raun
kiaerii is found in Denmark
-

Foreningsmeddelelser
NATURHISTORISK FORENING FOR JYLLAND
Møder og ekskursioner 1975:

15.6. Generalforsamling med ekskursion. Hvalp
sund.
Formanden, Poul Bondesen, alilagde beretning
om foreningens virksomhed, der i det forløbne
år væsentligst har bestået i udgivelse af »Flora
og Fauna<<. De økonomiske ressourcer strækker
ikke videre, hvilket også fremgik af det regn
skab, som kassereren, Preben Jørgensen, af
lagde. Det balancerer med kr. 50.766. Men på
faldende er det, at kassebeholdningen er for
mindsket med kr. 5000 i 1 974-75. Beretning og
regnskab godkendtes enstemmigt. Til bestyrel
sen genvalgtes Preben Jørgensen og Sv. E. Jes
sen, og til revisor Flemming Naabye. En læn
gere diskussion om fastsættelse af kontingentet
resulterede i, at generalforsamlingen indstillede
til bestyrelsen at hæve det til kr. 50. Under
eventuelt drøftedes forskellige muligheder for

at intensivere foreningens virksomhed og for at
skaffe flere penge til udgivelse af >>Flora og
Fauna<<.
Efter generalforsamlingen var der ekskursion
til Louns Skovbakker sydvest for herregården
Hessel under dyrlæge Eiler Worsøes kyndige
ledelse. Fra områdets artsrige flora nævner eks
kursionslederen følgende mindre almindelige
arter: Potent-illa tabemaemonta.ni (Vår-Potentil),
Melampyntrn silvaticu.rn (Skov-Kohvede), Ca.rex
pulicaris (Loppe-Star), Primula vulga.ris (Stor
blomstret Kodriver), Allimn ursin·U?n (Ramsløg),
Silene nutans (Nikkende Limurt), Astragulus
glycyphyllus (Sød Astragel), Brachypodium sil
vaticum ( Skov-Stilkaks), Eriophorum latifolium
(Bredbladet Kæruld), Piatanthera bifolia (Bak
ke-Gøgelilie), Hippophue rhamnoides (Havtorn),
Seirpus quinqueflorus (Fåblomstret Kogleaks),
Equisetum hiemale (Skavgræs), Glyceria decli
na.ta (Tandet Sødgræs), Rosa mollis (Blød Filt
Rose).

Boganmeldelse
Tommy Dybbro: Nye danske fugle. 94 sider.
Illustreret af Jon Fjeldså. Pris kr. 48,00. Rhodos
Forlag, København 1975.
Ikke mindre end 14 nye fuglearter er ind
vandret til Danmark siden 1950 og har etable
ret en fast ynglebestand her i 'landet. Derfor
uden er 5 arter registreret som ynglende en
enkelt eller nogle få gange i løbet af de sene
ste 25 år. Det er disse fugles indvandrings-

20.

historie forfatteren behandler, og desuden om
taler han en række arter, der med stor sand
synlighed kan forventes at etablere sig som
danske ynglefugle i de nærmest kommende år.
Bogen er gennemillustreret med smukke far
vede og sorthvide tegninger. Den henvender
sig til alle ornitologisk interesserede naturiagt
tagere.

E. N.

Internationale limnologkongres

I 1977 (7.-14. august) afholdes den 20. internationale limnologkongres i Køben
havn for medlemmerne af SIL, den internationale forening for teoretisk og an
vendt limnologi. Interesserede kan få l. cirkulære tilsendt ved henvendelse til
DIS Congress Service, Knabrostræde 3, 1210 København K.
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