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faunaændringer 
Forsidebilledet viser en ny art for Dan
mark, en rur, Elminius modesttts, der 
oprindelig er hjemmehørende i de au
stralske farvande. Bent Friis Theisen 
beskriver inde i bladet, hvorledes dette 
dyr med skibsfarten er indslæbt til euro
pæiske havområder så sent som i 1935. 
Her har mren efterhånden bredt sig ved 
naturlig spredning langs kysterne, og 
den er altså nu også nået til den danske 
del af Vadehavet. Dette er kun et enkelt 
eksempel på, at vort lands fauna ikke er 
konstant, men hele tiden ændrer sig. Ar
ter kommer, og arter forsvinder. Sidst
nævnte fænomen er det mest omtalte og 
diskuterede. Det er altid påfaldende og 
særdeles sørgeligt, når en kendt art bli
ver fåtallig og til slut helt forsvinder fra 
landets fauna. Vi føler, at vores natur er 
blevet fattigere, og vi spørger os selv 
om årsagen til, at den pågældende art 
er forsvundet. Dette spørgsmål er dog 
vanskeligt at besvare entydigt. I mange 
tilfælde, ja måske i de fleste, skyldes 
artens forsvinden et samspil af forskel
lige faktorer. Men en stor del af ansvaret 
må vi ganske givet lægge på os selv, på 
vores egoistiske omgang med naturen, 
vores udnyttelse af den, og vores forure
ning af den. Det er en tinge trøst, at en 
del af ansvaret for arters forsvinden må 
lægges på forhold, vi ingen indflydelse 
har på, f.eks. klimatiske ændringer gen
nem tiderne. 

Ruren Elm·inius modestus er et enkelt 
eksempel på, at der også kommer nye 
arter til og gør faunaen rigere. Vort lands 
fauna er ikke statisk, men i høj grad 
dynamisk. Denne kendsgerning appelle
rer til endnu større forsigtighed med 
hensyn til at udrydde eller kunstigt be
skytte den enkelte art. Vi ved meget lidt 
om, hvilke virkninger den slags menne
skelige indgreb i naturens indviklede 
mosaik vil få på andre brikkers indpas
ning og på billedet som helhed. 

En væsentlig ting i denne forbindelse 
ved vi dog. Uden passende levesteder 
må også arterne forsvinde. Vi må altså 
være særligt opmærksomme på at bevare 
levestederne så intakte som muligt. Sær
lig truede for øjeblikket af den tekniske 
udvikling og den øgede tutisme er vore 
vådområder, kyststrækninger og lavvan
dede havområder. Disse levesteder må 
vi sætte alt ind på at værne i de kom-
mende år. E.N. 



Danske træksommerfugle fra 1978 
Fund af migrerende pyralider og migrerende og fluktuerende storsommerfugle 

Af Svend Kaaber 
(Digtervænget 2, 8000 Århus C) 

With an English summary 

Den følgende liste er den attende storsommer
fugleliste og den femte egentlige træksommer
fugleliste, der bringes i Flora og Fauna. Den er 
udarbejdet på grundlag af mere eller mindre 
systematiske indberetninger fra 42 medarbej
dere og suppleret med yderligere oplysninger 
om mere sporadisk optrædende arter fra disse 
og henved 20 andre samlere. Disse tal svarer 
nogenlunde til antallet af medarbejdere i det 
foregående år (1977), hvad der gør det muligt 
at sammenligne forskydningerne i de enkelte 
arters forekomst. Nye medarbejdere er imidler
tid stadig velkomne til at rekvirere indberet
ningslister og vejledning hos redaktøren af 
denne liste mod til gengæld at få tilsendt sær
tryk af den. 

Vejrmæssigt var vinteren 1978 relativt mild 
i januar med kun få frostdage. Først i begyn
delsen af februar trængte der kulde frem fra 
øst med frost og sne. Vintervejret kulminerede 
19. februar med meget lave temperaturer i 
Midtjylland, ned til +26,4° C. Umiddelbart 
derefter kom der omslag med mildt vejr, som 
varede til midt i marts. Efter et nyt kuldefrem
stød med kraftigt snefald mellem 15. og 23. 
marts blev det gradvist mildere, selv om det 
egentlige forå1•svejr først kom efter påske, om
kring 28. marts. Foråret i april var derimod 
præget af køligt og tørt vejr med udbredt nat
tefrost. Også maj var kølig med nattefrost til 
midten af måneden. Først 23. maj trængte der 
varm luft ind over landet fra sydøst, hvorefter 
vejret blev solrigt og varmt med dagtempera
turer op til 28• C. Efter en lavtrykspassage 7. 
juni afløstes va1mebølgen af en periode med 
tørt vejr og solrige dage, men mere kølige næt
ter. Omkring Skt. Hans afløstes det solvarme 
vejr af en lang periode med koldt og regnfuldt 
vejr og overvejende nordvestlige vinde. Først 
24. juli trængte lune og tørre luftmasser ind fra 
sydøst, og i slutningen af juli og begyndelsen 
af august havde hele landet va1mt sommervejr. 
4. august trængte en svag koldfront ind fra 
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sydvest, og sommervejret blev nu afløst af en 
periode med mere køligt, men tørt vejr og 
nordøstlige vinde. 23. august trængte et lavtryk 
med kølig og fugtig luft ind fra nordvest, hvor
på der fulgte en lang periode med ustadigt og 
koldt vejr, som varede helt til begyndelsen af 
oktober. September kom herved til at udvise 
et rekordlavt antal solskinstimer og tilsvarende 
alt for lave dagtemperaturer, og nattefrosten 
begyndte allerede i slutningen af måneden. 4. 
oktober kom der imidlertid et kraftigt omslag 
med mildning gennem en tilstrømning af meget 
varme luftmasser fra Syd- og Sydøsteuropa, og 
efterårsvarmebølgen kulminerede 12. oktober 
med rekordhøje temperaturer for årstiden på 
indtil 24 • C flere steder i Sønderjylland. 15.  ok
tober afløstes va1men af mere ustadigt vejr, 
men i slutningen af måneden fandt der på ny 
tilstrømning af varme luftmasser sted fra Syd
og Sydvesteuropa med høje nattemperaturer. 
Først 12. november blev vejret koldere, og den 
24. trængte meget kold og ustabil luft ind fra 
nordvest. Kulden fortsatte gennem hele decem
ber, og i juledagene kom der et kraftigt kulde
indbrud fra nordøst, som medførte flere dages 
snestorm med trafiklammelser i hele den syd
lige del af Danmark. Ved udgangen af 1978 
lå store dele af landet således begravet i væl
dige snemasser, særlig på Sydsjælland og Lol
land-Falster, mens de nordlige og vestlige dele 
af Danmark slap fri. 

Sommeren 1978 blev således som helhed kø
lig, præget af det kølige forår og den kolde 
højsommer i juli og den meget kolde og sol
fattige september. Den kraftige varme periode 
i slutningen af juli bevirkede dog, at sommeren 
ikke helt blev ødelagt. Det egentlige efterår var 
derimod meget mildt, præget af de to varme 
perioder i oktober og begyndelsen af novem
ber. Tilsammen kom disse vejrforhold til at 
sætte deres præg på årets sommerfuglefore
komster. Blandt de regelmæssige sydlige tilfly
vere havde tidselfuglen (Cynthia cardui) en 
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kraftig indflyvning i den kolde periode i juli. 
Det kolde vejr i eftersommeren bevirkede dog, 
at det indfødte kuld kun blev svagt repræsen
teret, men til gengæld klækkede disse efter
kommere sent, helt hen i den va1me oktober
periode. 

Også agatuglen (Phlogophora meticttlosa) 
havde et udtalt hyppighedsår, og i de sene 
efterårsmåneder dominerede artens indfødte 
kuld på både lys- og sukkerlokning. Bortset fra 
disse to arter optrådte de øvrige sydeuropæiske 
migranter sparsomt, og flere arter udeblev næ
sten helt, således pyraliden Nomophila noctu
ella . . De regelmæssige østlige tilflyvere var som 
helhed svagt repræsenterede, både Calios hy
ale, Hyles gallii og Macdunnou.ghia confusa, 
selv om de fleste arter var bedre repræsente
ret end i 1977. 

Også de boreale (nordlige) tilflyvere optrådte 
sparsomt, og kun de to højsommerarter E-umis 
occulta og Syngrapha ·interrogaUonis var rime
ligt repræsenterede. Blandt de fluktuerende 

N: 1·2 � N:3·9 

arter viste flere en glædelig fremgang, således 
pyraliden Evergestis limbata, måleren Chloro
dystis v-ota og uglen Autographa bractea, 
mens de fleste andre bevarede deres forposter 
i de sydlige og østlige dele af landet. I de 
varme vejrperioder blev der på ny registreret 
en række enkeltfund af sporadisk forekom
mende arter, hvoraf im, Spaelotis suecica (Au
riv.) var ny for den danske fauna. 

I løbet af 1978 blev der registreret to ny 
storsommerfugle til den danske liste, dels oven
nævnte Spaelotis wecica og dels den hidtil 
oversete Lacanobia alie11a (Hb.) .  

Anvendte forkortelser: (C) Art med fluktue
rende forekomst. (D) Migærende art. (SPF) 
Statens plantepatologiske forsøgs insektfælder. 

Pyralidae 

Evergestis limbata (L.) (C) 
Arten yngler for tiden flere steder i det østlige 
Danmark. I 1978 blev den mellem 23.7.-4.8. 
fundet talrigt en række steder på det sydlige 

.. N:J0-50 -- N: ,50 

Fig. l. Den relative hyppighed af nogle migrerende sommerfuglearter gennem sommerhalvåret 
1978 i Danmark. Signaturen angiver det største antal observerede eller indsamlede eksemplarer 
i døgnet på et eller flere danske findesteder. 

The 1'elative frequency of same migraUng species of lepidoptera during the summer of 1978 ·in 
Denmark. The signature indicates the greatest nttmbe·r of specimens observed or collected in 24 
hottt's in one or more Danish loca.Z.ities. 
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og østlige Bornholm, og på Amager (Tårnby
parken) blev den fundet enkeltvis i maj og 
i antal i juli (P. L. Holst m.�!.). 

Evergest-is extimalis (Sc.) (C) 
Arten blev kun meldt fra sit stationære fore
komstområde på Bornholm, hvor der mellem 
23.7.-3.8. blev fundet 5 stk. spredt på øen 
(Sorthat, Sose, Saltuna og Svenskehavn). 

Margadtia sticticalis (L.) (D) 
Kun få fund, alle i eftersommeren. Fra Born
holm meldtes om 5 stk. 24.7.-4.8. (flere sam
lere). Desuden Sj: Mårsø l stk. 4.8. (B. H. 
Thomsen) og Fyn: Stige l stk. 1.8. (0. Buh!). 

Nomophila noctt1ella (Den. & Schiff.) (D) 
Kun få fund, alle fra efteråret. Jnv: Frøstrup 
l stk. 20.8.-22.9. (G. Pallesen). Desuden meld
tes arten fra F: Gedser og B: Snogebæk og 
Ralleklippe u. nærmere data. 

Papilionidae 

Papil-io machaon (L.) D) 
Et strejfende eksemplar af svalehalen meldtes 
fra Jnv: Frøstrup l stk. set 12.7. (G. Pallesen). 

Pieridae 

Pontia daplidice (L.) (D) 
Ingen sikre oplysninger fra 1978. Fra 1977 blev 
der meldt om et fund fra Js: Kragesand ved 
Flensborg Fjord l stk. 15.7.1977 (O. Sandvej). 

Colias hyale (L.) (D) 
Kun få fund. Forsommerindflyvningen meldtes 
fra Vestsjælland: Næsby Strand l stk. 16.6. (A. 
Hansen). Det indfødte kuld blev kun registre
ret fra Dj: Sletterhage l stk. set 19.8. (M. Ka
vine) og Fyn: Lindelse på Langeland l stk. 20.8. 
(S. Ågesen). 

Aporia crataegi (L.) (C) 
Også i 1978 blev arten fundet en række steder 
uden for sit konstante østjyske forekomstom
råde. Den ynglede således flere steder på 
Djursland (Langkashup, Thorsager) og i det 
nordvestlige Himmerland (Oudrup Hede). Nord 
for Limfjorden blev den meldt fra Jnø: Tomby 
Strand l stk. 15.6. (V. Bering), og i det vestlige 
Jylland blev den også fundet flere steder, såle
des i Stoubæk Krat ved Holstebro og ved Re
senborg ved Struer, samt ved Nørholm Skov 
ved Varde (Hig. H. Nissen). 

Nymphalidae 

Nymphalis polychloros (L.) (C) 
Arten blev kun fundet enkeltvis på det østlige 
Bomholm (Gudhjem) i eftersommeren. 

Nymphalis antiopa (L.) (C) 
Efter den fåtallige forekomst i 1977 overra
skede arten ved i foråret 1978 at optræde en-

keltvis flere steder i Midt- og Vestjylland. Den 
blev således meldt fra J n v: Lihme l stk. set 8.4. 
(H. Eriksen), Jv: Tarm l stk. set medio april 
(iflg. C. F. Jensen) og J ø: Gl. Rye l stk. 8.4. (O. 
Fogh Nielsen), sandsynligvis repræsentanter for 
en tidlig indflyvning. Senere blev et kuld larver 
fundet på Salix ved Jv: Fiilsø 15.7. (E. Peder
sen). I eftersommeren optrådte arten regel
mæssigt, omend ret fåtalligt i sine stationære 
forekomstområder på øerne (Bornholm, Falster 
og Nordøstsjælland), på Kattegatsøerne Anholt 
og Læsø, samt i Midtjylland på Gl. Rye-egnen, 
men meldtes i øvrigt ikke uden for disse om
råder. 

Vanessa atalanta (L.) (D) 
Admiralen optrådte fåtalligt i 1978. En forårs
indflyvning blev ikke registreret, og arten sås 
først under sommerindflyvningen, i Jnv: Ve
stervig l stk. 15.7. (L. Stampe). I eftersomme
ren optrådte den enkeltvis og spredt i alle 
landsdele til langt ind i oktober, se fig. l. 

Cynthia cardui (L.) (D) 
Tidselfuglen havde en kraftig sommerindflyv
ning i juli, hvor de første eksemplarer blev 
meldt fra Møn: Røvblege l stk. 11.7. (U. Tern
drup) og Sj: Ulkestrup Lyng l stk. 12.7. (Å. 
Hansen). Hovedtrækket passerede over landet 
mellem 14. og 16. juli og lokalt optrådte arten 
talrigt, således i klitterne ved Lodbjerg i Thy 
(L. Stampe). Indflyvningen syntes at fortsætte 
gennem august, idet nyklækkede eksemplarer 
først meldtes fra slutningen af denne måned. 
På grund af det kolde septembervejr optrådte 
arten kun sparsomt, selv om klækkede eksem
plarer blev registreret til langt ind i oktober, se 
fig. l. 

Polygcmia c-albttm (L.) (D) 
Arten, der for tiden kun synes at yngle på 
Bornholm, blev i 1978 fundet enkeltvis flere 
steder i de østlige og nordlige dele af landet. 
F: Bøtø 2 stk. 17.-18.8. (J. P. Baungård), An
holt l stk. 7.8. (S. Kjeldgård) og Jnø: Blokhus 
l stk. 8.8. (F. Hvarregård). 

Arasclmia Ievana (L.) (C) 
Arten blev i 1978 meldt i enkeltfund fra Lan
geland (Nebbeskov), men optrådte hyppigt i sit 
forekomstområde på Midtsjælland og Lolland
Falster. 

Drepanidae 

Drepana binaria (Hfn.) (C) 
Arten blev kun fundet enkeltvis på sine lokali
teter på Lolland, Falster og Langeland, for
trinsvis i sit sommerkuld. 

Geometridae 

Cyclophora porata (L.) (C) 
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Arten blev fortrinsvis meldt fra sit hovedfore
komstområde på Lolland-Falster. Lokalt op
trådte den ret hyppigt i forsommerkuldet, så
ledes i L: Vindeholme Skov 2.-6.6. (flere sam
lere). Uden for dette område meldtes den kun 
fra det sydlige Sjælland, Præstø l stk. 23.8. (H. 
Jørgensen). 

Idaea deversm·ia (H.S.) (C) 
Arten, der hidtil kun har været kendt fra Born
holm, blev i 1978 fundet i det vestlige Jylland 
i Kærgård Plantage, flere stk. set, l stk. taget 
med 19.7. (S. Kaaber). Den synes i de senere 
år at have udvidet sit nordiske forekomstom
råde, både i det vestlige Svetige (Halland), se 
G. Palmquist i Ent. Tidskr. 99, 65-67, 1978,og 
i det sydlige Norge, se J. Kielland i Atalanta 
Norvegica 3, 1-4, 1977. Den bør derfor efter
søges i andre dele af Danmark på egnede habi
tater, åbne løvskove på mager jord. 

Rhodametra sacral'ia (L.) (D) 
Et enkelt fund af denne sjældne tilflyver. F :  
Mellemskoven l stk. 17.10. (M. Fibiger). 

Orthonama obstipata (F.) (D.) 
Denne sjældne tilflyver havde en sommerind
flyvning, der blev registreret i Nordsjælland, 
Tisvilde, l .stk. 19.7., l stk. 27.7. (F. Juhl Niel
sen, F. Vilhelmsen). I efteråret blev den meldt 
fra Fyn: Hofroansgave l stk. 3.-10.9. (0. Buh!) 
og Blangstedgård v. Odense l stk. 17.10. (SPF, 
O. Buh! det.). 

Chloroclysta siterata (Hfn.) (C) 
Arten synes for tiden at yngle lokalt i det nord
lige Jylland og det nordlige Sjælland. I efter
året 1978 meldtes den fra flere steder, Jnv: 
Bjerget v. Frøstrup, Jnø: Als Odde og Østerby 
på Læsø, samt fra Sj : Smidstiup og Gilleleje. 

Chlomclysta miata (L.) (C) 
Arten blev i 1978 meldt fra Jnø: Kandestederne 
og Als Odde, samt i antal fra Læsø, og i et en
keltfund fra D j :  Skovgårde v. Fjellerup Strand 
l stk. 9.9. (K. E. Henningsen). Fra øerne meld
tes den kun fra Bornholm, Neksø l stk. 26.9. 
(M. Andersen). 

Rheumaptera ceminalis (Sc.) (C) 
Artens spredning i det nordlige Jylland fort
satte i 1978, hvor den meldtes fra Jnø: Saltum 
l stk. 6.6. (V. Bering). 

Perizoma sagittata (F.) (C) 
Arten blev også i 1978 fundet uden for sit syd
danske forekomstområde, sMedes ved D j :  Lang
kastmp l stk. 5.8. (J. Bjerring Poulsen). 

Ertpithecia millefoliata (Rossl.) (C) 
Arten, der hidtil kun er blevet fundet ganske 
spredt og enkeltvis i Danmark, blev i 1978 fun
det adskillige steder på Bomholm (Stampen, 
Svenskehavn, Boderne og Bølshavn), også flere 
steder som larve i perioden 15.-20.10. (K. 
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Schnack) . Fm de andre landsdele meldtes den 
fra F :  Gedesby l stk. 3.8. (M. Fibiger) og S j :  
Hørsholm l stk. ult. juli (C. Hansen). 

Ettpithecia sinuosaria (Ev.) (C) 
Arten blev i 1978 fundet flere steder på Bom
holm samt enkelte steder på Sj : Asnæs Forskov 
l stk. 23.7. (U. Seneca), samt på Djursland, 
Langkastrup l stk. 5.8. (J. Ejerring Poulsen) og 
Jnø :  Hulsig l stk. 23.6. (B. Mm·tinsen). 

Chlomclystis v-ata (Haw.) (C) 
Artens spredning mod nord i Danmark fort
satte i 1978. Forårskuldet meldtes fra flere 
steder på Lolland (Vindeholme, Radsted) og fra 
Sydsjælland (Jungshoved). Sommerkuldet op
trådte talrigt på sine lokaliteter på Lolland, 
Falster og på Møn (Klinten), og blev i den 
varme periode 27.7.-6.8. fundet enkeltvis tal
rige steder på Bornholm, især langs sydkysten. 
Samtidig optrådte arten enkeltvis flere steder 
på Langeland og Fyn (Gulstav, Skårupøre og 
ved Odense), i det nordvestlige Sjælland (As
næs F01·skov, Eskebjerg Enghave og Følleslev), 
samt i det østlige Jylland, Jø :  Lystlup v. Århus 
l stk. 6.8. (G. Pallesen), det andet jyske fund. 
I august blev arten også fundet talrigt i larve
stadiet på Giematis vitalba på Lolland, i Sølle
sted Skov (F. Vilhelmsen i Lepidoptera NS, 3 :  
211-212, 1979. 

Cm·sia sororiata (Hb.) (D) 
Et strejfende eksemplar blev meldt fra Jnø: }e
gens Odde på Læsø l stk. 28.7. (H. Hendrik
sen). 

Aplocera plagiata (L.) (D) 
Også i 1978 blev arten fundet uden for Born
holm. Således ved F: Gedesby l stk. 19.8. (P. 
Svendsen), S j :  Niverød l stk. 29.8. (F. Juhl 
Nielsen) og ved Jnø : Kolkær v. Hals l stk. 28.8. 
(C. Gram Larsen). 

Lithostege griseata (Den. & Schiff.) (C) 
B :  Bastemose l stk. 6.6. (J. K. Overgård). 

Ariehanna melanada (L.) (D) 
Arten strejfede også i 1978. Således Jnø : Bangs
bo på Læsø 2 stk. 28.7. (E. Frandsen) og Als 
Odde 2 stk. 2.-3.8. (N. U. Møller, N. B .  
Schmidt). 

Semiotl1isa clathrata (L.) (D) 
Kun et enkelt fund af strejfende eksemplarer. 
Gulstav på Langeland l stk. 28.7. (K.B. Han
sen). 

Itame brunneata (Thbg.) (fulvaria Vil!) 
Arten blev i 1978 kun meldt fra lokaliteter med 
stationære forekomster. 

Narraga fasciolaria (Hfn.) (D) 
F :  Gedesby l stk. 1.8. (M. Fibiger). 



Sphingidae 
Acherontia atropos (L.) (D) 
Kun en enkelt iagttagelse fra 1978. B :  Arsdale 
2 stk. i paning 10.6. (S. Clausen iflg. L. Tralle). 

Agrius convolvuli (L.) (D) 
Kun en enkelt melding fra 1978. F: Bøtø l stk. 
15.8. (P. Svendsen). Fra 1977 kom der oplys
ning om yderligere et fund, B :  Arnager l stk. 
29.7. 1977 (B. Martinsen & P. Falck). 

Mimas tiliae (L.) (C) 
Artens spredning mod nord fortsatte i 1978. Jv: 
Varde l stk. 3.6. (A. Andersen), og Dj : Anholt 
l stk. 6.6. (L. Kjeldgård), det hidtiJ vestligste 
og nordligste danske fund. 

Hyles gallii (Rott.) (C, D) 
Efter en årrække med kraftig optræden blev 
snerresværmeren i 1978 kun fundet ganske en
keltvis og fortrinsvis i Jylland, hvor den dels 
meldtes fra klitområderne i Jv:  Skallingen og 
Jnv: Lodbjerg, og dels fra J ø: Gl. Rye-egnen. 
Fra det ødanske område blev der kun meldt 
om et enkelt fund af strejfkarakter, fra Gulstav 
på Langeland l stk. 27.7. (K. B. Hansen). 

Macroglossa stellatarmn (L.) (D) 
Kun meldt fra Møn: Klinten l stk. 30.7. (P. 
Stadel Nielsen). 

lfemaris tityus (L.) (C, D) 
De to arter H. tityus og fuciformis havde øjen
synligt et hyppighedsår i Jylland, hvor begge 
blev meldt fra talrige nye findesteder, herunder 
også fra Kattegatsøen Anholt. Desuden blev ti
tyus efter 36 års fravær på ny fundet på den 
fynske øgruppe, i sit gamle forekomstområde i 
Svanninge Bakker, l stk. 4.7. (B. Jørgensen). 

Lymantriidae 

Euproctis chrysorrhoea (L.) (D) 
Brunhalen blev kun fundet spredt og enkeltvis 
på øerne (Bomholm, Sjælland, Fyn), i alt 6 stk. 
mellem 2A.-27.7. 

Lymant1·ia monae/w (L.) (C) 
Nonnen optrådte i 1978 skadeligt i flere midt
jyske plantager, således ved Gludsted og Nør
lund, se T. Sparre & M. Kavin i Lepidoptera 
NS 3, 207-208, 1979. Et andet angreb blev op
daget på Bornholm i Aker plantage, se l. Nor
gård i Lepidoptera N.S. 3, 208-209, 1979. I den 
varme periode i højsommeren sværmede arten 
kraftigt flere steder og masseforekomster blev 
i denne periode meldt fra B :  Dueodde (I. N ar
gård), Møns Klint (flere samlere), Dragør på 
Amager (L. Stampe) og ved Præstø (N. Jørgen
sen), samt på Fyn ved Agemæs (P. Iversen). 

Arctiidae 
Geonistis quadra (L.) (D) 
Arten blev i perioden 29.7.-5.8. fundet en 
række steder på det sydlige Bornholm, særlig 

på Dueodde. Fra de andre landsdele meldtes 
den fra Møns Klint 2 stk. 1.-2.8. (J. F. Rasmus
sen & M. Fibiger), F :  Mellemskoven 2 stk. 5.-
6.8. (F. J. Nielsen, K. Gregersen) og fra Jnø : Als 
Odde l stk. 3.8. (N. B. Schmidt). 

Nolidae 

Meganola albula (Den. & Schiff.) (C) 
Artens spredning i det vestlige Danmark fort
satte i 1978, hvor den meldtes fra Jø:  Nørre
strand ved Horsens l stk. 3.8. (E. Christensen). 
Det tredie jyske fund. 

Noctuidae 

Agrotis ipsilon (Rott.) (D) 
Arten optrådte også fåtalligt i 1978, se fig. l. 
Kun dens sommelindflyvning blev registreret, 
først ved J ø: Gl. Rye l stk. 27.7. (E. Christen
sen) og derefter forskellige steder på øerne. Det 
indfødte kuld herfra var meget fåtalligt og 
klækkede tilsyneladende sent på efteråret, hvor 
det især optrådte i de sydøstlige dele af landet 
(Bomholm og Falster). Vest for Storebælt op
trådte arten uhyre sparsomt. 

Standfussimw lucemea (L.) (D) 
Jnø : Jegens Odde på Læsø l stk. 27.7. (H. 
Hendriksen). Andet danske fund. 

Rhyacia grisescens (F.) (C) 
Arten blev i 1978 genfundet i det nordlige Jyl
land. Jnø : Hulsig 4 stk. 7.-19.8. (J. Ingwersen 
m.fl.). 

Rhyacia simttlans (Hfn.) (C, D) 
Arten var tilsyneladende fåtallig i 1978 og blev 
fortrinsvis meldt fra øerne (Lolland, Falster, 
Sydsjælland og Fyn-Langeland). Fra det jyske 
område meldtes den kun fra Anholt. 

Spaelot-is suecica (Auriv.) 
B :  Stampen l stk. 26.7. (M. Fibiger & P. Svend
sen leg. K. Mikkala det.). Første danske fund. 

Dpigena polygona (Den. & Schiff.) (C) 
Arten blev på ny fundet regelmæssigt, omend 
enkeltvis i sit stationære forekomstområde på 
det sydlige Bornholm og langs Falsters øst
kyst. Desuden meldtes den fra L :  Brundragene 
l stk. 12.8. (K. Gregersen). I alt blev der fundet 
16 eksemplarer. 

P eridrama saucia (Hb.) (D) 
Kun få fund. Fyn: Skårupøre l stk. 11.10. (K. 
13. Hansen) og D j: Glatved l stk. 4.11. (G. Pal
lesen). 

.Eurois occulta (L.) (D) 
Arten optrådte ret enkeltvis i 1978, se fig. l. 
Gennem hele juli blev der fundet en del eks
emplarer på Bornholm og Falster. Først fra 
slutningen af juli og gennem august blev den 
meldt fra de nordlige dele af Jylland, hvor den 
senere optrådte ret hyppigt, især på Læsø. 
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Hada proxima (Hh.) (C) 
Arten blev på ny fundet i 1978. Als Odde l stk. 
9.7. (N. B. Schmidt). Første jyske fund. Des
uden blev der meldt om endnu et fund fra 
dens indflyvningsår i 1976, fra Sj : Røsnæs l stk. 
10.7. (U. Seneca), det første danske fund. 

Lacanobia aliena (Hb.) 
B: Dueodde l stk. 14.6. 1937 (N. L. Wolff leg. 
Z. M. Kbh. coll. ,  M. Fibiger verif.). Første dan
ske fund af denne art, der i Nordtyskland er 
knyttet til tørre hedearealer. 

Mythim1w turca (L.) (C) 
Flere enkeltfund i det østlige Danmark. B :  Pa
radisbakkerne l stk. 9.7. (0. Karsholt), Svenske
havn l stk. 20.7. (H. E. Møller). 

Mythimna albipuncta (Den. & Schiff.) (C) 
Arten optrådte meget fåtalligt i 1978 på det 
sydøstlige Bornholm, idet der kun blev meldt 
tre fund, alle fra dens eftersommerkuld. (P. L. 
Holst, E. Palm). 

Mythimna l-album (L.) (C) 
Kun et enkelt fund. B: Sose l stk. 23.7. (H. E. 
Møller). 

Cucullia fraudatrix (Ev.) (C) 
Arten optrådte i 1978 ret talrigt på Bornholm, 
men mere enkeltvis i sit fundområde på Lol
land og Falster. Derudover blev den kun meldt 
fra det nordvestlige Sjælland, Asnæs Forskov 
l stk. 27.7. (U. Seneca). 

Cucullia artemisiae (Hfn.) (C) 
Arten blev kun meldt fra sit stationære fore
komstområde på Bornholm, Lolland og Falster, 
hvor der lokalt på Lolland (Fuglsang) blev fun
det en del larver i efte�sommeren. 

Cucullia scroplwlariae (Den. & Schiff.) (C) 
Arten yngler for tiden i adskillige kystnære, 
åbne løvskove i det sydlige Danmark. I 1978 
blev dens larver fundet talrigt på Møns Klint 
af mange samlere, se Lepidoptera N.S. 3, 213-
215, 1979. Imago blev desuden meldt fra Lan
geland : Tranekær l stk. 16.6. (H. Hendriksen) 
og Js :  Kollund l stk. 3.6. (G. Pallesen). 

Lithophane semibntnnea (Haw.) (D) 
Et enkelt fund i 1978. Nebbeskov på Lange
land l stk. 4.-7.10. (P. Skou). Første fund fra 
den fynske øgruppe. 

Lithophane socia (Hfn.) (C) 
Arten optrådte i 1978 fortrinsvis på Kattegats
øerne Læsø og Anholt, hvor der blev fundet 
adskillige eksemplarer. Desuden meldtes den 
fra Jnø : Kandestederne l stk. 7.9. (P. Brix). Fra 
de øvrige landsdele blev der ikke registreret 
fund, heller ikke fm Bornholm. 

Lithophane omithopus (Hfn.) (D) 
Arten, der senest har været meldt fra Danmark 
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i 1967, blev i efteråret 1978 fundet flere steder. 
Fyn: Damsbo Skov l stk. ca. 27.10. (B. Jørgen
sen), S j: Knurrenborg Vang l stk. 28.10. (F. 
Juhl Nielsen) og Asserbo l stk. 29.10. (M. An
dersen). 

Lithophane fmcifera (Hfn.) (C) 
Arten blev i foråret 1978 fundet flere steder i 
det nordøstlige Jylland, således Dj : Skovgårde 
v. Fjellerup l stk. 24.4. (K. E. Henningsen) og 
Jnø: Als Odde l stk. 15.4. (N. B .  Schmidt). I 
efteråret var den ret talrig på Læsø (flere sam
lere), men yderligt sjælden i sit øvrige østdan
ske forekomstområde, hvor der kun meldtes om 
få fund fra Bornholm og Falster. 

Lithophane consocia (Bkh.) (ingrica H.S.) 
Kun et enkelt dansk fund i 1978. Jnø : Østerby 
på Læsø l stk. 20.9. (B. Jørgensen & P. Skou). 

Xylocampa areola. (Esp.) (C) 
Arten synes fortsat at brede sig i Jylland. I 
1978 meldtes den fra Jnø : Saltum l stk. 24.5. 
(V. Bering), ligesom den optrådte talrigt på det 
østlige Læsø ved Østerby (flere samlere). 

Arsilonche albooenosa (Goeze) (C) 
Arten blev i 1978 fundet på Djursland : Ryam
gård l stk. 23.8. (U. Terndrup). I det sydøst
danske forekomstområde blev den kun fundet 
enkeltvis på Bornholm, Sydsjælland og Lol
land. 

Cryphia. raptricula. (Den. & Schiff.) ( dioisa. Esp.) 
Arten blev også i 1978 meldt fra det nordlige 
Jylland, Jnø : Hulsig 2 stk. 5.-18.8. (H. Hendrik
sen, K. Knudsen). 

Phlogophora meticulosa (L.) (C) 
Agatuglen havde et udpræget hyppighedsår 
i det sydøstlige Danmark i 1978. De første 
imago-fund meldtes fra Fyn: Æbelø l stk. 17. 
6. og Nebbeskov på Langeland l stk. 21.6. I 
juli blev arten meldt i en lang række enkelt
fund fra Falster og Bornholm, og senere, i au
gust, fra det østlige Sjælland. Det indfødte 
kuld begyndte at klække fra midten af septem
ber, og optrådte sidst i september i massevis 
på det østlige Bornholm (M. Andersen). En ny 
opformering af arten skete i sidste halvdel af 
oktober til langt ind i november, hvor den blev 
meldt fra alle landsdele, især i de østlige dele 
(Møn, Falster, Nordøstsjælland og Bornholm) 
i stor mængde med hundredvis af individer på 
lys- eller sukkerlokning. Se også fig. l. 

Cosmia affinis (L.) (C) 
Arten blev fundet enkeltvis flere steder i det 
sydøstlige Danmark. B :  B ølshavn l stk. 1 1 .8. 
(B. Jørgensen), Møn: Klinten l stk. 1.8. (M. Fi
biger). F: Mellemskoven l stk. 6.8. (K. Greger
sen) og Bøtø l stk. 15.8. (J. P. Baungård). Des
uden blev den meldt fra Fyn: Hofmansgave 2 
stk. 24.8.-10.9. (0. Buh!). 



Hyppa rectilinea (Esp.) 
Arten blev ikke meldt h-a Danmark i 1978. 

Staurophora celsia (L.) (C?) 
Arten blev i 1978 fundet enkeltvis en række 
steder uden for sine stationære lok�liteter i 
Vendsyssel. Således Jnv: Bjerget v. Frøstrup l 
stk. (G. Pallesen), Jnø : Kaikær v. Hals l stk. 
18.9. (C. Gram Larsen), Høstemark l stk. 8.9. 
(H. E. Møller), og Mulbjergene l stk. 23.9. (J. 
K. Overgård), samt på Djursland: Skovgårde v. 
Fjellerup l stk. 9.9. (K. E.  Henningsen), det 
sydligste jyske fund. 

Hoplodri.na ambigua (Den. & Schiff.) (C) 
Arten blev kun meldt i få fund fra det sydlige 
Bornholm i perioden 19.8.-11.9. (flere samlere). 

Caradrina eineraseens (Tgstr.) 
Arten blev i 1978 for første gang fundet under 
omstændigheder, der sandsynliggør en yng
lende dansk bestand. I Jnø: Hulsig blev der 
således i perioden 5.-25.8. fundet 10 stk. af for
skellige samlere. 

Eublemma noatualis (Hb.) (Paula Hb.) 
Et strejfende eksemplar meldtes fra Jnv: Bjer
get v. Frøshup 23.7.-4.8. (G. Pallesen). 

H eliothis viriplaca (Hfn.) (dipsacea L.) (D) 
Arten, hvis stationære elanske forekomstom
råde omfatter kystegnene omkring det sydlige 
Kattegat, blev i 1978 fundet en række steder 
uden for dette område, både i forårs- og som
merkuldet Således S j: Skibinge l stk. 6.6. (0. 
Karsholt), Fyn: Skårupøre 3 stk. 2.-7.6., l stk. 
11 .-16.7. (K. B. Hansen), samt Jnø : Bangsbo på 
Læsø l stk. 5.6. (E. Frandsen). Sommerkuldet 
meldtes fra Jv: Blåvand l stk. 29.7. (E. Chri
stensen), Fyn: Egneborg l stk. 22.8. (J. Ingwer
sen) og Jnø: Hulsig l stk. 14.-18.8. (K. Knud
sen). 

Macdunnoughia confusa (Stph.) 
Arten optrådte enkeltvis i 1978, og blev kun 
meldt fra det ødanske område og kun i sit som
merkuld. I perioden 26.7.-20.8. blev der meldt 
om fund af 15 stk., 7 fra Bornholm, l fra Fal
ster, l fra Fyn og 6 fra Sjælland. Nordvestligst 
blev arten meldt fra Sj : Røsnæs l stk. 1 1 .8. (J. 
Trepax). Se også fig. l. 

Autographa gamma (L.) (D) 
Gammauglen havde et ret svagt forekomstår. 
Forsommerindflyvningen registreredes i begyn
delsen af juni, med hovedindflyvning i dagene 
10.-11.6. Derefter blev arten fundet spredt og 
enkeltvis gennem juli måned. Indfødte eksem
plarer begyndte at klække fra begyndelsen af 
august, og i sidste halvdel af denne måned op
trådte arten lokalt talrigt, især på Bornholm og 
i kystegnene omkring det sydlige Kattegat. 
Gennem efteråret var den derimod sparsom, 
men begyndte så på ny at vise sig i slutningen 
af oktober til ind i november. 

Autogra:pha bractea (Den. & Schiff.) (C) 
Arten havde et tydeligt hyppighedsår på Born
holm, hvor der gennem juli måned blev fundet 
ca. 30 stk. spredt over hele øen. Fra de øvrige 
lanelsdele meldtes kun enkelte fund. F :  Mel
lemskoven l stk. 13.8. (P. Svendsen), Sj : Røs
næs l stk. 23.7. (U. Seneca), samt Jnø : Hals l 
stk. 29.7. (0. Hvass Madsen) og Jnv: Bjerget v. 
Frøstrup l stk. 22.7. (G. Pallesen). 

Syngrapha interrogationis (L.) (D) 
Arten optrådte spredt og enkeltvis i 1978, hvor 
der meldtes om fund af 15 eksemplarer, 6 fra 
det nordøstlige Jylland, l fra Anholt, 2 fra det 
nordøstlige Sjælland, 5 fra Bornholm, og l fra 
Lolland: Brundragene 4.8. (K. Gregersen). Se 
også fig. l. 

Catocola fmxini (L.) (C) 
Arten optrådte fåtalligt inden for sit konstante 
forekomstområde i det nordøstlige Jylland og 
ved J ø: Gl. Rye-egnen, samt på Falster og 
Bornholm. Strejfende eksemplarer meldtes kun 
fra Fyn: Skårupøre l stk. 9.8. (K. B. Hansen) 
og Sj : Præstø l stk. 29.8. (N. Jørgensen). 

Catocola sponsa (L.) (C) 
Arten blev i 1978 kun meldt fra de to Katte
gatsøer Læsø og Anholt, hvor den i perioden 
7.8.-11.9. blev fundet talrigt af mange samlere. 

Tyta luctuosa (Den. & Schiff.) (C) 
Arten optrådte i 1978 lokalt talrigt i sit sommer
kuld på Bornholm, hvor der ved Sorthat mel
lem 21 .7.-4.8. blev fanget ca. 60 stk. af flere 
samlere. I øvrigt meldtes den fra Sose og Sven
skehavn i enkelte fund. 

Hypena rostrolis (L.) (C) 
Arten blev i 1978 fundet flere steder i det 
nordligste Jylland (på Læsø, ved Skagen og 
Hulsig), også i antal som larve. Derudover 
meldtes den kun fra· det ødanske område, for
trinsvis fra den fynske øgruppe, men også fra 
Sjælland, Falster og Bornholm. 

Henninia tarsicrinalis (Kn.) (C) 
Arten blev i 1978 fundet i det sydfynske om
råde på Thurø, 3 stk. 29.6.-12.7. (K. Gregersen, 
P. Skou). Tidligere kun kendt fra det sydøstlige 
Danmark (Bornholm, Lolland, Falster og Syd
sjælland, samt fra Langeland). 

SUMMARY 
The lepidoptera migrations and fluctuations in 
the Danish area during 1978 have been sum
marizecl. Among the Southern European mi
grants only Cynthia cardui L., Phlogophora 
meticulosa L. and Orthonoma obstipata F. 
were well represented, while the other species 
of this category were scarce. The Boreal migra
tions were below average and only Ew·ois oc
culta L. and Syngrapha interrogationis L. were 
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registered. The Eastern European migrants 
such as Colias hyale L., Macdunnoughia con
fusa Stph. and Margaritia sticticalis L. were 
also scarce. During late summer and late 
autumn, however, several rarities were obser
ved, a.o. Rhodametra sacmria L., Standfussia 
lucemea L., Lithophane semibnmnea and L. or
nithopus Hfn. Several temporary residents as 
Evergestis limbata L., Dpigena polygona Den. 
& Schiff., Atltographa bractea F. and Catocala 

Boganmeldelser 
David Attenborough: Life on Em·th. A natura! 
l,1istory. 319 sider, hvoraf næsten halvdelen er 
fa1·vefotografier. Pris: f 7,95. Collins & British 
Broadeasting Corporation. London 1979. 

En meget smuk og læseværdig bog om plan
te- og navnlig dyrelivets udvikling gennem ti
derne. Forf. søger at anskueliggøre tanker om 
tilstandene ·lige fra de tidligste jordperioder, 
og han gør det godt, selv om et og andet nok 
kan have f01met sig anderledes, end fremstil
lingen giver udtryk for. Han starter med et par 
sider om Darwin og hans Origin of Species og 
fortsætter med lokaliteter for særlig gamle fos
siler, DNA (deoxyribonukleinsyre) og encellede 
organismer. Herefter følger kapitler om de høj
ere udvik!lede, hvirvelløse havdyr, de første 
skove og de »Sværmende horder«, = insekter
ne, om fiskene og de fiskelignende dyrs domi
nans i havene, og om hvordan landområderne 
blev indvaderet Derefter følger afsnit om 
»Vandtæt hud« (navnlig hos krybdyr), »luftens 
fyrster« (med fjer) og om pattedyrenes udvik
ling fra næbdyret og opefter, med fremhævelse 
af forskellige stærkt specialicerede former. De 
sidste kapitler drejer sig om »jægerne og de 
jagede«, halvabers og abers »liv i træerne«, og 
endelig denne gruppes yngste skud Homo 
erectus og Homo sapiens, incl. studier over et 
par primitive menneskegrupper, bl.a. fra et be
søg forf. har aflagt i det centra1le Ny Guinea. 
Han får ridset udviklingshistoriens hovedpunk
ter op, og de fleste former, som har sat zqolo
gernes sind i sving, er med, således Dana-eks
peditionens Neopilina, og der er et fotografi af 
den blå fisk Latimeria, som en indfødt fisker 
bragte til kysten i kun halvdød tilstand; den 
blev sluppet i en klarvandet bugt, hvor det 
lykkedes at filme den. 

B. Løppenthin 

Troels V. Østergaard: Økologisk køkkenhave. 
80 sider. 52 illustrationer. Pris kr. 49,75. Skarv 
naturforlag. Holte 1979. 

Belyst ved instruktive tegninger og gode fo
tografier viser geologen Troels V. Østergaard i 
denne bog, hvordan man i praksis kan nyttig
gøre den moderne økologiske viden ved dyrk
ningen af almindelige køkkenurter. Uden an
vendelse af kunstgødning og giftstoffer, men 
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sponsa L. maintained their positions, and Chlo
roclystis v-ata Haw. continued its expansion. 
Same recently observed Boreal species, Rhyacia 
grisescens F. and Carad·rina eineraseens Tgstr. 
apparently established themselves in the North
em Jutland aæa in 1978 for the first time. The 
foliowing species are recorded new to the 
Danish list: Spaelotis sttecica Aur. and the 
overloaked Lacanobia aliena Hb. 

med ihærdigt manuelt arbejde, er det lykkedes 
forfatteren at få et stort udbytte af fine grøn
sager. For biologen er bogens sidste afsnit om 
metodens teoretiske baggrund af særlig inter
esse. Blot kunne jeg have ønsket probierneme 
uddybet noget mere, ligesom jeg også kunne 
have ønsket henvisninger til den litteratur, der 
må have været anvendt ved udarbejdelsen. Til 
slut opfordrer forfatteren til et oprør mod den 
måde, Danmarks vigtigste natur-ressource, 
dyrkningsjorden, mishandles på. Enten man på 
forhånd er enig med forfatteren eller ikke, bør 
man læse bogen. Den sætter noget i gang. 

E.N. 

Broder Bejer: Forstzoologi. 247 sider. 102 illu
strationer. Pris kr. 74,00. Nucleus Forlag. Ør
sted 1979. 

Bogens første 173 sider er den specielle del, 
der omtaler de dyr, der har væsentlig betyd
ning for skoven, fra den encellede op til pat
tedyrene med hovedvægt lagt på insekterne. 
Behandlingen af de enkelte arter omfatter bl.a. 
livsrytmer, skadeforvoldeise og bekæmpelse. 
Det er lykkedes forfatteren at få belyst en 
mængde inteæssante biologiske forhold på en 
ganske udmærket måde i dette afsnit. Resten 
af bogen drejer sig om mere almene emner og 
fremstår som en fin indføring i de zoologiske 
aspekter af skovens økologi. For den alment in
teresserede biolog er kapitleme om bestands
svingninger, bæreevne og regulering nok de 
mest attraktive, men også de mere forstlig præ
gede afsnit er skrevet, så det interesserer. Til 
slut findes en oversigt over skadedyrene fordelt 
efter træart og træets dele. Med udgangspunkt 
i denne oversigt og videre læsning foran i det 
specielle afsnit kan bogen benyttes som et be
stemmelsesværk over skovens dyr. I denne for
bindelse må det beklages, at det store billed
stof desværre ikke rigtig gør sig ved den an
vendte reproduktionsteknik. De fleste figurer 
er mørke, udtværede og utydelige og derfor 
ikke til megen hjælp ved bestemmelsen. En 
kort litteraturliste og et udmærket register af
slutter bogen, der hvad teksten angår har bud 
til mange andre end de forstfolk, den er be-
regnet for. E.N. 



Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1978 
Af Gorm Pallesen 

(Patologisk Institut, Århus Kommunehospital, 
8000 Århus C) 

og Eivind Palm 
(Byvej 16, 4591 Føllenslev) 

With an English summary 

En stabil og va1m vejrperiode i maj og første 
halvdel af juni, en kort varm periode omkring 
1.8. og endelig et relativt varmt vejr i de sene
ste efterårsmåneder afbødede nogle af de virk
ninger af et år, der i øvrigt prægedes af meget 
ugunstige klimaforhold. Sådanne influerer er
faringsvist mere negativt på indsamlingen af 
micro-, end på macrolepidoptera. 

Følgelig kan der i 1978 spores en tydelig til
bagegang i antallet af nytilkomne eller nyap
dagede arter. Mens der i perioden 1970-77 re
gistreredes i alt 64 nye micros-arter (gennem
snit=8 pr. år), blev tallet for 1977 kun 4: Cale
opham alnifoliae, Olethreu.tes fuligana, Dichro
ramp/w alpinana og Stenodes woliniana. Samt
lige kan med rimelighed skønnes at udgøre et 
fast faunaelement 

Bemærkelsesværdigt er det, at mange af de 
arter, hvis ekspansion i vort område satte ind 
i begyndelsen af 70' erne, forekom med uændret 
eller kun let reduceret hyppighed i 1978. 

Af migranter optrådte kun E. aenealis i øget 
antal, mens N. noctuella var sparsom. P. ferru
gulis blev ikke registreret. M. sticticalis var 
fortsat fåtallig. 

M icropterix mansuetalla. Zell. 
SJ : Draved antal 3.6. (G. Pallesen). 

Tri.furcula a.mani Svenss. 
B: Saltuna l stk. 24.7. (K. Schnack). 

Nemophora wpriacella Hb. 
NWZ: Røsnæs l stk. 27.7? (O. Karsholt). 

Lampmnia morosa Z. 
NWZ: Føllenslev l stk. 4.6. (E. Palm). 

Lampronia fuscatella Tgstr. 
NEZ: Teglshup Hegn 2 stk. 1.6. (K. Larsen, P. 
Falck), Liseleje 3 stk. 2.6. (K. Schnack). 

HeUozela resplendella Stt. 
NEJ: Svinkløv 2 stk. 20.6. (K. Larsen). 

Tinea pallescentel/a Stt. 
EJ : Århus l stk. 12.10. (G. Pallesen). 

Argyresthia sorbiella Tr. 
NEZ: Kattehale mose l stk. juli (P. Holst). 

Flora og Fauna 86: 1 1-14. Arhtts 1980 

Caloptilia populetorum Z. 
B: Rø l stk. 28.7. (K. Schnack). 

Coleophora alnifoUae Barasch. 
NEZ: Buresø, Grib Skov, l stk. e.p. (Alnus) 1.5. 
77, klækket juni 77 (J. Lundquist). Ny for Dan
mark. 

Coleophora fuscocuprella HS. 
EJ: S pentrup 2 stk. 18.6. (G. Pallesen). 

Coleophora chalcogrammella Z. 
NWZ: Bjergsted Bakker l stk. 6.8. (K. Schnack), 
2 stk. 20.7. (E. Palm,, O. Karsholt), 2 stk. juli 
1977 (H. Hendriksen, E. Palm). 

Coleophora millefolii Z.  
NWJ : Bjerget, Thy, l stk. 29.7. 77 (G. Palle
sen). 

Coleophora ramosella Z. 
B :  Randkløve l stk. 2.7. (0. Karsholt). 

Perittia herrichiella HS. 
NEZ: Allindelille l stk. 5.6. (0. Karsholt), LFM : 
Vindeby Skov e.l. (Lonicera xylosteum) 19.8. 
(O. Karsholt). 

Perittia obswrepunctella Stt. 
NWZ: Dybesø v. Rørvig fl. stk. 5.5. (E. Palm), 
Vesterlyng 3 stk. 24.5. (E. Palm). 

Elachista biatomella Stt. 
NEJ : Jegens Odde, Læsø, 4 stk. 1.8. (H. Hen
driksen). 

Elachista poae Stt. 
NEZ: Strandmøllen l stk. e.p. 19.5. (K. Larsen). 

Elachista compsa Tr.-Ol. 
NWZ: St. Mønsten v. Jyderup antal 15. & 17.5. 
(E. Palm), LFM: Resle Skov l stk. 27.5. (K. 
Larsen), Ulfshale l stk. 2.6. (K. Larsen). 

Elachista bifasciella Tr. 
NEJ : Østerild Plantage, antal juni 77 & 78 (G. 
Pallesen). 

Elachista pomerana Frey. 
SZ: Glænø l stk. 6.8. (H. K. Jensen). 

Elachista gangalbella Z.  
EJ: Vosnæs fl. stk. 21.6. (G. Pallesen). 
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Schiffermuelleria schaefferella L. 
SJ : Draved l stk. 3.6. (G. Pallesen). 

Depressaria ultimella Stt. 
WJ : Husby Klit l .stk. forår (P. Holst). 

Agonopterix pallorella. Z.  
NWZ: Røsnæs 17 stk. 18.-19.4. (S. Andernen, C.  
Andersen, K. Jensen, E. Palm, U. Seneca), Nek
selø l stk. 20.8. (J. F. Rasmussen). 

Pseudatmelia subochreella Dbld. 
EJ: Sdr. Vissing l stk. 29.6. (0. Buh!). 

Etlunia dodecea Hw. 
NWZ: Asnæs Vesterskov l stk. 7.6. (U. Seneca). 

Ethmia terminel/a Flet. 
B :  Svaneke l stk. 24.7. (K. Schnack). 

Ethmia funerella F. 
SZ: Skibinge l stk. 6.6. (0. Karsholt). 

M onochroa ru.micitella Hofm. 
B: Boderne l stk. 27.7. (K. Schnack). 

M onochroa anmdinetella S t t. 
B: Bastemose l stk. 27.7. (K. Schnack). 

Aristotelia subdecurtella Stt. 
NWZ: Undløse Arnose l .stk. 18.7. (E. Palm), F: 
Korsebj. v. Skallebølle 2 stk. 9.7. (0. Buh!). 

Teleiodes wagae Now. 
F: Agernæs l stk. 12.6. 76 (0. Buh!). 

Chianodes conti.nuella Z. 
B: Boderne l stk. 27.7. (K. Schnack). 

Scrobipalpa. proclivel/a Fuchs. 
B: Boderne antal juli (0. Karsholt, K. Larsen). 

Scrobipalpa salinel/a Z. 
NWZ: Røsnæs l stk. 27.7. (0. Karsholt). 

Syncopacma wonniella Wolff. 
B :  Boderne 2 stk. 12.-13.7. (0. Karsholt). 

Mompha miscello D&S. 
NWZ: Nekselø fl. stk. 6.8. (E. Palm, K. 
Schnack), Bjergsted Bakker 6 stk. 27.5. (E. 
Palm). 

Mompha subbistrigella H w. 
NEZ: Hillerød l stk. 16.6. (J. Lundquist). 

Scythris potentil/ae Z .  
SJ : Søgård 2 stk. 6.6. (G. Pallesen). 

Scythris cicadella Z.  
SJ : Søgård l stk. 6.6. (G.  Pallesen). 
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Scythris Iimbella F.  
NWZ: Særslev antal 6.6. (E. Palm), EJ: Ebel
toft l stk. 17.6. (K. Larsen), antal 19.6. (K. 
Schnack). 

Clepsis senecionana Hb. 
NWZ: Undløse Arnose antal 29.5. (E. Palm), 2 
stk. 30.5. (K. Jensen). 

Clepsis rurinana L. 
LFM: Møns Klint l stk. 28.6. (E. Palm), 5 stk. 
30.6. (E. Palm), J. F. Rasmussen, H. Hendrik
sen), l stk. 3.8. (K. Schnack). 

Eana penziana Thbg. 
NWJ : Bjerget, Thy, 2 stk. 23.7.-5.8. (G. Palle
sen) . 

Acleris permutana Dup. 
NWZ: Nekselø l stk. 6.8. (P. Falck), antal 11.8. 
(E. Palm), Røsnæs l stk. 20.8. (U. Seneca). 

Sparganothis pilleriana D&S. 
NWZ: Nekselø antal 30.7. (E. Palm), antal au
gust (mange samlere). 

0/ethreutes fuligana Gn. 
LFlvi : Hyde Skov l stk. 17.6. (0. Karsholt), SZ: 
Jungshoved l stk. 27.6. 65 (N. L .  Wollf), NEZ: 
Takkekøb Hegn e.l. 1965 (P. Bjørn leg, E. Palm 
det) . l stk. e.l. (Impatiens noli.-tangere) 28.3. 74 
(E. Palm). Arten er overset og findes i flere 
samlinger under enten E. ustulana eller P. peh
thinana. Ny for Danmark. 

Apotomis infida Hein. 
NWZ: Mårsø l stk. 24.6. (B. H. Thomsen), 
Tømmemp Lyng l stk. 25.6. (K. Gregersen), F :  
Stengade Skov l stk. 21.6. (E .  Palm). 

Apotomis Uneana D&S. 
B: Sose antal 30.7. (K. Larsen), SZ: Faxe l stk. 
27.7. (H. K. Jensen). 

Endothenia ustulana H w. 
LFM : Faursted Skov l stk. 4.7. (H. K. Jensen). 

Lobesia abscisana Dbld. 
LFM: Keldskov 3 stk. 2.-4.8. (K. Schnack), SZ: 
Glænø l stk. 3.8. (H. K. Jensen), NWZ: Eske
bjerg Enghave l stk. 26.7. (B. H. Thomsen), F :  
Gulstav 2 stk. 11 .8. (O. Buhl). 

Eudemis profundana D&S. 
NEZ: Tibirke Bakker l stk. 9.7. (K. Schnack), 
Søborg l stk. 8.8. (K. Schnack), Nivåbugten l 
stk. 11.8. (J. F. Rasmussen), NWZ: Asnæs Ve
sterskov 2 stk. 28.7. (U. Seneca). 

Eudemis porphyrana Hb. 
NWZ: Vesterlyng Enghave l stk. 8.8. (U. Se
neca), EJ: Lystmp v. Arhus l stk. 30.7. (G. Pal
lesen). 



Ancylis u.pupana Tr. 
NWJ : Østerild Plantage l stk. 10.6. (G. Palle
sen). 

Epi.notia crenana Hb. 
EJ : Lystrup v. Århus l stk. 9.10. (G. Pallesen). 

Gibherifem si.mplana F. 
NWZ: Tømmemp Lyng l stk. 25.6. (K. Greger
sen), NEJ : Hulsig l stk. 28.6. (0. Buh!) . 

Epi.blema itmctana HS. 
F: Stengade Skov l stk. 21.6. (E. Palm). 

Eucosma. balatonana. Ost. 
NWZ : Ordrup v. Næs l stk. 6.6. (E. Palm). 

Blasthe.sthia. posticana. Zett. 
NWZ: Jyderup Skov v. Vig l stk. 31.5. (E. 
Palm). 

Pam.mene spi.nia1w Dup. 
B: Boderne fl. stk. august (P. L. Holst), NWZ: 
Nekselø antal 6.8.-20.8. (P. Falck, K. Schnack, 
E. Palm, J. F. Rasmussen, U. Seneca), Røsnæs 
5 stk. 20.8. (U. Seneca). 

Pammene aumntiana Stdg. 
NEZ: Mikkelborg l stk. 9.7. (J. F. Rasmussen), 
NWZ: Ordrup v. Næs l stk. 27.7. (E. Palm), 
Mårsø l stk. 12.8. (B. H. Thomsen). 

Cydia servillana. Dup. 
WJ : Grærup Strand e.l. 22.4. (S. Kaaber). 

Cyclia indivisa. Dani!. 
SZ : Vemmetofte 4 stk. 25.6. (H. Hendriksen). 

Cydia andabata1w Wolff. 
B :  Ringe Bakker l stk. 20.7. (K. Schnack), Rø 
3 �>tk. 28.7. (K. Schnack). 

Dichrorampha. alpi.nana Pierce & Metc. 
NWZ: Bjergsted Bakker l stk. 12.7. (K. Jensen). 
Ny for Danmark. 

Dichrommpha. -incogni.tana Kr. & Mas. 
EJ : Øer l stk. 28.6. (K. Larsen), NWJ : Odde
sund Nord l stk. 15.6. (E. Palm). 

Stenodes woUniana Sch. 
B :  Boderne antal imago og pupper i stænglen 
af Artemisia. absi.nthium 3.-26.7. (0. Karshalt 
m.fl.). Ny for Da.nmark. 

Phalonidia lt11'idana. Gr. 
B :  Olsker l stk. 22.7. (K. Larsen) . 

Phalonidi.a. aUsmana Rag. 
NWZ: Sandelabberne l stk. 14.8. (E. Palm). 

Aethes tessera1w D&S. 
SZ: Faxe fl. stk. 14.6. (K. Schnack). 

Cochylidia heydeniana HS. 
NWJ : Bulbjerg l stk. 26.6. (G. Pallesen), antal 
19.-21.8. (0. Buh!). 

Cochylidia moguntiana Riiss. 
SZ: Skibinge 2 stk. 30.7.&1.8. (O. Karsholt). 

Cochylis hybride/la Hb. 
LFM: Møns Klint l stk. 3.8. (K. Schnack), 
NWZ: Røsnæs antal 27.7. (0. Karsholt). 

Cochylis posterana Z. 
NEJ: Jegens Odde, Læsø, l stk. 27.7. (H. Hen
driksen). 

Fa.lseuncaria degreyana Mel. 
SZ: Agersø l stk. 27.5. (0. Karsholt). 

Agriphila latistria Hw. 
LFM :  Skovlænge l stk. 19.8. (F. Wilhelmsen), 
SZ: Stavreby l stk. 18.-19.8. (0. Karsholt). 

Catoptria verellus Zck. 
LFM : Keldskov 10 stk. 2.-4.8. (K. Schnack). 

Catoptria. lithargyrellus Hb. 
NWZ: Vesterlyng fl. stk. 19.8. (E. Palm, J. F. 
Rasmussen) . 

Ettdonia vandaliel/a HS. 
B: Grisby l stk. 21.7. 77 (K. Gregersen). 

Evergestis li.mbata L. 
B: I alt 24 stk. meldt fra 7 lokaliteter spredt på 
øen, NEZ: Tårnby Park fl. stk. juli (P. Holst). 

Kuergestis aenealis D&S. 
B :  Poulsker Højlyng l stk. 13.6. (P. O. Johanne
sen), Rutsker Højlyng l stk. 21.7. (K. Greger
sen), Bodilsker l stk. 31.7. (P. O. Johannesen). 

Evergestis frumetalis L. 
NWZ: Skamlebæk Radio v. Ordrup Næ�> l stk. 
26.6. 71 (J. Rosschou). 

Evergestis exthnalis Scop. 
B :  Saltuna 2 stk. 23.7.-3.8. (P.Svendsen), Sort
hat l stk. 27.7. (K. Schnack), Svenskehavn l stk. 
29.7. (K. Larsen), Sose l stk. 31.7. (H. E. Møl
ler). 

H eliothela atmlis Hb. 
NWZ: Røsnæs l stk. 3.6. (U. Seneca), EJ : Ly
strup v. Århus l stk. 6.8. (0. Sandvej) .  

Pymusta ni.grata Scop. 
NWZ: Asnæs Vesterskov l stk. 27.7. (U. Se
neca) . 

Ma.rga.ritia sticticalis L. 
B :  Boderne, Amager, Svenskehavn, Dueodde 
5 stk. (fl. samlere), NWZ: Mårsø l stk. 4.8. (B. 
H. Thomsen), F: Stige l stk. 1.8. (0. Buhl). 
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Nascia. cilialis Hh. 
LFM : Vindeholme l stk. 2.6. (P. Svendsen), 
Møns Klint l stk. 6.6. (P. Svendsen). 

Udea fulvalis Hb. 
B :  Listed l stk. 4.8. (K. Gregersen). 

Udea hanwlis Thbg. 
NWZ: Næsby Strand l stk. 4.6. (Aa. Hansen). 

Mecyna flaDalis D&S. 
B :  Dueodde l stk. 29.7. (M. Andersen). 

Nomophila noctuella D&S. 
B :  Snoge bæk, Halleklippe, LFM :  Gedser (fl. 
sml.), NWJ: Bjerget, Thy, l stk. 20.8.-22.9. (G. 
Pallesen). 

Hypsopygia costalis F. 
Ud over de kendte steder også fra NWZ :  As
næs Vesterskov l stk. 28.7. (U. Seneca). 

Endotricha flammealis Z. 
NWZ: Asnæs Vesterskov, Mørkøv og Føllens
lev, F: Stige og EJ : Lystrup v. Århus (fl. sml.). 

Selagia spadicella. Hh. 
F: Blangstedgård l stk. 4.8. (O. Buh!). 

Microthrix similel/a Zck. 
B :  Slotslyngen 2 stk. 22.7. 77 (K. Gregersen), 
Hammeren 3 stk. 28.7. (M. Andersen). 

Rhodophaea suaDella Zck. 
NWZ: Røsnæs 3 stk. 27.7. (0. Karsholt), Dybe
sø v. Rørvig l stk. 3.8. (E. Palm). 

Boganmeldelser 
Egon Østergaard: Albæk-mosen ved Skjemå. 
55 sider. Illustreret. Pris kr. 24,00. Natur og 
Ungdoms Forlag. København 1979. 

I serien Danske Naturlokal-iteter omhandler 
nr. 9 et hede- og moseområde ved Skjernå. Der 
beskrives, hvilke fysisk-kemiske og biologiske 
forhold der er undersøgt, og resultaterne opstil
les som særlige tabeller i slutningen af hæftet. 
Der er gjort meget ud af blomsterplanter og 
fugle. Der er mange illustrationer, mest tegnin
ger. Nogle af dem har et nummer, andre ikke. 
Dette virker noget forvirrende. Som en særlig 
fin ting ved hæftet vil jeg fremhæve en grun
dig ekskursionsvejledning til områder, illustre-
ret med flere gode kort. E.N. 

Ole Høst: Markplanter. Med tegninger af Palle 
Bregnhøi. 128 s. Farveill. Pris kr. 46,00. Gyl
dendals grønne håndbøger. København 1979. 

En yderst anvendelig bog om landbrugets 
kulturplanter. Lige den stofmængde de fleste 
har brug for, når de virkelig vil vide noget. Så 
vidt jeg kan se,  behandler bogen alle nutidige, 
danske markplanter. Også nogle fra vore nabo-
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Apomyelois bistriatella Hulst. 
NWJ: Bjerget, Thy, l stk. 23.7.-4.8. (G. Palle
sen). 

Homeosama sinuølla F. 
NEZ: Asserbo l stk. 29.6. (K. Schnack), Tibirke 
l stk. 2.7. (K. Schnack), NWZ: Nekselø 2 stk. 
4.6. (E. Palm, H. Hendriksen), EJ : Jernhatten 
antal 28.5.-16.6. (G. Pallesen). 

Vit ula biviella Z .  
NEZ: Tåstrup l stk. 30.7. (J. P .  Baungaard). 

Ephestia m istralel/a Mill. 
NWZ: Dybesø v. Rørvig 10 stk. 10.7. (K. Jen
sen, E. Palm). 

Rettelser og tilføjelser: Acrocercops imperialel/a 
Z. Alle danske fund af A. hofmonniel/a tilhører 
denne art. 
Scythris ericiDorella Rag. 5 stk. Vesterlyng 6.7. 
77 (E. Palm) tilhører S. empetrella. 

SUMMARY 
In the period 1970-77 sixtyfour species of mi
crolepidoptera were recorded new to the Dan
ish fauna (see previous annua! records in >>Flora 
og Fauna«). In 1978 only four new species (C. 
alnifoliae, O. fuligana, D. alpinana and S. woli
niana) were added, most prahable due to un
favourable climatical conditions during most of 
the season. Migrants were sparse during 1978 
and only the rare E. aenealis occurred in in
creased numbers. P. ferrugalis was not recorded 
at all. 

lande. Desuden omtales en del historiske kul
turplanter ret indgående, hvor de har betyd
ning i en større sammenhæng. For arter, slæg
ter eller grupper får man en masse at vide om 
oprindelse, historie, bygning, biologi, dyrkning 
og anvendelse. Her og der også noget om for
ædling. Der er i særdeleshed fine afsnit om 
kornsorterne og om de korsblomstrede. Bille
derne er glimrende, habitusbilleder og nødven
dige detaljer. Dertil enkelte kort og indeks med 
danske og latinske navne. 

Udvalget af de historiske arter forekommer 
velovervejet. Selvfølgelig kan man altid disku
tere, hvorvidt Sen·adel, som er med, var vigti
gere end Havrerod, der ikke er med. Måske 
kunne sjældent dyrkede arter som Stakløs 
Hejre eller Tatarisk Boghvede lige være nævnt 
på passende steder. Og når nu have- og gart
nerplanter ikke behandles, hvorfor skal Humle 
så med, den havde man vist i humlehaver. Og 
så er billedet af Sand-Luzerne dumt - det ene
ste. Det er dog småtterier. Det er en fin bog til 
en rimelig pris, 

Eiler Worsøe 



Kilsand, et højsande mellem Fanø og Manø 
Af Anfred Pedersen 

(Platanvej 15, 4760 Vordingborg) 

Højsandene i Vadehavet ligger i et ni
veau mellem normalt højvande og høj
este vandstand under stormflod. Her er 
der ingen opskylsbræmmer fra vinter
halvåret, og der er ingen varige småklit
ter. Man kunne forvente enten en meget 
åben vegetation som på sandstranden 
mellem højeste sommer- og højeste vin
terhøjv�ndstand - eller et sluttet, ero
sionspl:æget vegetationsdække som i de 
yderste dele af sandmarsken. På de ydre 
højsande med front mod Vesterhavet 
hindrer barske storme enhver bosæt
telse, således på Flakstjerten syd : for 
Knudedyb og Peter Meyers Sand nord 
for Knudedyb. De fremtræder som nøg
ne sandflader, hvor der nogle somre kan 
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Fig. l.  Skitse over Vadehavet mellem Fanø og 
Manø. Den prikkede streg viser den omtrent
lige kystlinie ved normalt lavvande, den helt 
opb.ukne streg normalt højvande. Fl. Flakstjert 
SI. Sydkilsand Løb. Tr. Trinden. l. Vegetation 
Kilsand Øst. 2. Vegetation Kilsand Vest. 
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findes yderst få, små bladskud fra stran
dede rhizomer af Marehalm eller Strand
Kvik. Den højtliggende vade Manø Flak, 
der omgiver Manø, og højsandet Kilsand 
mellem Knudedyb og Galgedyb ligger 
mere beskyttede inde i Vadehavet. 

I de seneste årtier har tuer af Vade
græs (Spa1'tina anglica) i stigende grad 
bredt sig fra området ved Manø Ebbevej 
til østsiden af Manø Flak, jvf. Møller 
1963, men en del visne skudstumper, 
der stikker op af sandet, vidner dog om, 
at en del har måttet bukke under. Det 
tilsvarende kan ses på østsiden af Kil
sand, og her er vegetationen blevet un
dersøgt lidt nærmere ved besøg i 1975 
og i 1978-79 (1) .  Samtidig er floraen på 
Kilsands højestliggende sted, randban
ken ud mod Galgedyb over for Sønder
ho, blevet noteret (2). Kilsands store, 
centrale sandflade og den sydvestlige 
del ud mod det uskarpt markerede Syd
kilsand Løb, er fundet vegetationsløse. 

l. Kilsand Øst. Her er sandet lerblan
det, de mere rolige forhold beskytter 
planterne mod at blive revet op. På det 
våde vade-niveau står der ligesom på 
Manø Flak Øst mange små spæde Vade
græs spiret frem fra frø og ofte med 
vedhængte faner af ensrettede trådalger. 
Som pionerer får de næppe nogen lang 
levetid. På, en smule højere niveau af 
vaden står der blomstrende Vadegræs i 
tuer, omgivet af Vade-Salturt (Salicomia 
stricti.ssima). Nærmere den normale høj
vandslinie trænger Annelgræs ind på 
midten af de nu overvejende ringfor
mede Vadegræs-tuer. Det lidt højere ni
veau ved kanten af højsandet er karak
teriseret ved en mosaik af pudeformede 
Annelgræs-tuer og mellemliggende hul
ler med Vade-Salturt. Der er nu kun få, 
tilbageværende skud af Vadegræs, An
nelgræsset er i stand til at fortrænge det. 
Snart gror tuerne sammen til en stor, 
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knoldet Annel-eng, der pletvis invaderes 
af Portulak-Kilebæger, Tætblomstret 
Hindebæger og Strand-Asters . Vade
Salturt og Vadegræs findes nu kun langs 
de stejle, vandfyldte, forgrenede afløbs
render. Ved højdevæksten indfinder 
Strand-Vejbred og Sandkryb sig, på det 
højeste niveau småpletter af Rød Svin
gel (ssp. litoralis) og Strand-Malurt. Net
op her, hvor der er mest beskyttelse 
mod oversvømmelse, findes reder af Ed
derfugl og Strandskade. Ekskrementer 
vidner om græssende Gæs. Ud over de 
nævnte planter findes Vingefrøet Hin
deknæ, Alm. Salturt (S. europaea), 
Sh·andgåsefod, Strand-Trehage og Kø
det Hindeknæ, i alt er der fundet 15 
arter. Det er værd at bemærke, at Har-

Tab. l. Kilsand Vest 

Livs-
1975 1978 1979 form 

Vadegræs x x x G 
Salturt x x x T h 
Strand-Annelgræs x x x H 
Strand-Asters x x x H 
Portulak-Kilebæger x x x C h 
Tætblomstret Hindebæger x x x H 
Strandgåsefod x x x T h 
Vingefrøet Hindeknæ x x x H 
Strand-Vejbred x x H 
Rød Svingel (ssp. litoralis) x x x H 
Sandkryb x x H 
Strand-Malurt x x C h 
Kryb-Hvene x x H 
Spydbladet Mælde x x T h 
Strand-Mælde x x T h 
Strandarve x x G 
Strandsennep x x T h 
Strand-Kvik x x G 
Marehalm x x G 
Ager-Svinemælk x x G 
Alm. Rajgræs x x H 
Sodaurt x T h 
Østersø-Hjelme x G 
Strand x Stiv Kvik x G 
Stiv Kvik x G 
Alm. Kvik x G 
Gåse-Potentil x H 
Tagrør x G 
Strand-Kogleaks x G 
Kiddike x T h 
Bleg Pileurt x T h 

Artsantal 9 21 31 
geofyt Ofo 12 24 36 
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rilgræs ikke er  der, saltholdigheden er 
for stor. 

Den samme flora og vegetationsfølge 
genfindes de få steder, hvor Fanø's 
ydermarsk er i fremrykning, således i 
Hønebugten ved Sønderho. Den livlige 
vandbevægelse spreder såvel udløbere 
fra det hovedsageligt sterile Annelgræs 
som frø og frugter rundt i Vadehavet, 
og sammen med blad- og skudrester af 
f.eks . Kilebæger kan alt endda ses i vin
teropskyllet på øens vestside. 

2. Kilsand Vest. Vegetationsudviklin
gen her må ses i forbindelse med den 
nyere tids ændringer af løb, aflejring og 
erosion ved Fanø's sydspids, hvor Høne
bugten er groet til, og hvor kanterne af 
Galgedyb er blevet højere, jvf. Meesen
burg 1976, spec. kortet fig. 127. Ved un
dersøgelsen i 1975 fandtes der kun 9 ar
ter (tab. 1 ), alle strandengsplanter på 
lerblandet sandbund, planter, der tåler 
overskylning ved særligt højvande, nøj
agtigt de samme som de hyppigste fra 
det nuværende Kilsand Øst. 

Siden har udviklingen haft fart på, 
der kom sandaflejring ovenpå, og alle
rede i 1978 fandtes der planter, der 
kræver tørt sand, således Marehalm, 
Strand-Kvik, Sh·andsennep, Strand-Mæl
de og lidt Ager-Svinemælk og Strand
arve. Der fandtes en dusk Rajgræs, som 
kan repræsentere enten strandeng eller 
kultursamfund. I løbet af 3 år steg arts
antallet fra 9 til 21,  året efter var der 31 
arter (1979). Denne sommer var der små 
dynger af flyvesand, banken forsøger på 
at stabilisere sig som en lille klitø, fore
løbig på ca. 200 meters længde. Ynglen
de Præstekraver og en stor koloni af 
Dværgterner er kommet til. Disse fugle 
fortrænges fra deres ynglesteder på 
Fanø Strand, mest fordi turistsæsonen 
er blevet forlænget. 
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Elminius modestus Darwin i Danmark 

Af Bent F1'iis Theisen 
(Zoologisk Laboratorium, Universi tetsparken 15, 2100 København Ø) 

With an English summary 

Elminius modestus Darwin, en rur, der 
oprindelig er hjemmehørende i området 
omkring Australien og New Zealand, må 
nu betragtes som et væsentligt element 
i den danske rurfauna. 

Denne art er etableret i Nordeuropa 
så sent som omkring 1939 ved South
ampton i England (Bishop 1947; Crisp 
1958), og den har siden bredt sig langs 
Nordeuropas kyster. Spredningen er fo
regået dels ved skibes hjælp, på samme 
måde som den oprindeligt er indslæbt 
til Europa, og dels ved naturlig spred
ning langs kysterne. Crisp (1958) anta
ger, at den ved naturlig spredning kan 
forøge sit udbredelsesområde langs en 
kyst med ca. 30 km om året. 

Fra omkring 1960 findes Eln1-inius ud
bredt i hele den tyske del af Vadehavet 
(B arnes & Barnes 1960; Kiihl 1963), men 
angives af Barnes & Bat·nes (l .c . )  som 
manglende i Danmark Med den an
givne udbredelseshastighed skulle man 
forvente en hurtig forøgelse af udbre
delsesområdet, og der findes også angi
velser af fund i Danmark (Southward & 
Crisp 1963; Nilsson-Cantel�� 1978), men 
forekomst i større antal har ikke været 
rapporteret. 

Man kunne derfor forvente, at Elmi
nius modestus havde sin naturlige nord
grænse i den tyske del af Vadehavet. 
Dette synes i god overensstemmelse 
med, at arten er ret følsom over for 
frost. Således angiver Kiihl (1963), at 
den i modsætning til Balanus balanaides 
og Balanus improviStts dør, når den 
dækkes af is. 

Imidlertid fandt jeg i december 1978, 
at Elminius modestus ved Havneby på 
Rømø ikke alene var til stede, men var 
den talrigeste af de tre rur-arter, der 
forekom på sten og blåmuslinger i tide
vandszonen. På 50 blåmuslinger taget i 

Flora og Fauna 86: 17-19. Arhus 1980 

den nederste del af tidevandszonen tal
tes 927 rurer, hvoraf 73 °/o var Elrninius 
rnodestus, 22 °/o Balanus balanaides og 
5 °/o Balanus irnpmvisus. I den nordlig
ste del af Vadehavet - Ho bugt - var 
Elminius modestus på dette tidspunkt 
også ret almindelig, om end den ikke 
fandtes i så store mængder som ved 
Rømø. 

I slutningen af marts 1979, efter den 
hårde vinter, viste det sig, at Elminius 
modestus var forsvundet fra tidevands
zonen ved Rømø. På de steder, hvor den 
tre måneder før optrådte i store mæng
der, kunne der nu kun findes ganske få 
døde individer. Kun et enkelt individ 
havde forholdsvis friske bløddele. Dette 
individ blev fundet nær lavvandslinien 
på en blåmusling, som formodentlig kort 
tid før fundet var skyllet op fra dybere 
vand. 

Den kolde vinter 1978-79 har næppe 
dræbt samtlige individer af Elntinius 
modestus i den danske del af Vadeha
vet. Nogle eksemplarer vil givet have 
overlevet på dybder, hvor de ikke har 
været tørlagt i frostperioderne. Elminius 
har en hurtig opvækst. Crisp & Patel 
(1961) angiver, at den om sommeren i 
England kan blive kønsmoden på 6-7 
uger, og endvidere forplanter den sig 
gennem hele den periode, hvor tempe
raturen er over ca. 6° (Crisp & Davies 
1955) . Man skulle derfor forvente, at 
den ret hurtigt igen ville optræde i tide
vandszonen. 

I slutningen af oktober 1979 efter
søgte jeg forgæves Elrninius i Vadehavet 
ved Rømø og i Ho Bugt. Det er således 
muligt, at vinteren 1978-79 har reduce
ret bestanden så meget, at den ikke har 
kunnet regenerere. Hvis det er tilfældet, 
betyder det, at artens nordgrænse for
skydes kraftigt i forbindelse med varia-
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tioner i vintertemperaturen. Vi kan for
vente, at den vil optræde i stort antal 
i den danske del af Vadehavet efter en 
række milde vintre, mens den vil mangle 
eller være sjælden i en periode efter 
strenge vintre. Hvis Elminius skal gen
indvandre sydfra, vil varigheden af den 
periode, hvor den vil være manglende 
eller sjælden, naturligvis være afhængig 
af, hvor udbredt vinterkulden har været. 
Det vil være et spørgsmål om, hvor 
langt sydpå Elminius-bestanden er ble
vet reduceret så meget, at den er under 
det minimum, der er nødvendigt for at 
sikre en effektiv forplantning. 

Spredningen af Elminius modestus 
med skibe fra det oprindelige udbredel
sesområde er ikke noget enestående til
fælde blandt rurerne. Rurerne er et væ
sentligt element i de begroninger, man 
finder på skibe, og trods alle anstrengel
ser for at undgå sådanne bevoksninger 
er problemet ikke løst. Rurer og andre 
epifaunadyr transporteres konstant fra 
den ene havn til den anden, og man må 
forvente, at alle de arter af rurer, som 
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Fig. l. Blåmuslingeskaller med mrbevoksninger. 
Havneby, Rømø, december 1978. I. Blandet be
voksning, A :  Elnrinius modestus, B :  Levende 
og døde Balanus improvisus (B t :  Kalkholdig 
basis efter B. improvisus), C: Balanu,s balanoi
des. II. ren bevoksning af Elminius modestus. 

lever på lavt vand, før eller siden vil 
spredes med skibe til alle de havområ
der, hvor de økologiske forhold gør det 
muligt for dem at etablere sig. 

Hvor mange arter af rurer, som er 
blevet spredt på denne måde i skibsfar
tens barndom, kan vanskeligt efterfor
skes nu. Der er imidlertid inden for den 
nyere tid flere veldokumenterede eks
empler. F.eks . er den nordameril<anske 
art Balanus ebumus blevet etableret i 
middelhavsområdet, Det indiske Ocean, 
Japan, Hawaii m.v. (Newman & Ross 
1976), og en art som Balanus amphitrite, 
der hører hjemme i varmere egne, har 
kunnet etablere bestande på kunstigt 
opvarmede lokaliteter (kølevandskana
ler) i Nordeuropa (Bishop 1950). 

For den danske fauna gælder det, at 
Balanus improvisus, som er en af de al
mindeligste danske arter, er en oprinde
lig amerikansk art. Den er sandsynligvis 
indslæbt engang i første halvdel af 1800-
tallet (Gislen 1950). Med indvandringen 
af El·1ninius 1nodestus er således to af de 
fire-fem rurarter, der kan h·æffes no
genlunde hyppigt ved de danske kyster, 
fremmede arter, som har etableret sig 
inden for de sidste 200 år. 

SUMMARY 
The barnacle Elminius modestus Darwin, a re-



cent immigrant in northern European waters, 
had in 1978 established a dense population in 
the ticlal zone in the Danish Wadden Sea. At 
the end of March 1979, after the severe winter, 
no live specimens were found, but the species 
is supposed to survive at depths where it has 
not been exposed during the periods with frost. 
However, Elminitts was not found in the 
Danish Wadden Sea in October 1979. 
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Mindre meddelelser 
Bestandsændringer hos en population 

af Bysvale Delichon urbica i Nordjylland 

Jeg har tidligere omtalt optællinger og yngle
bialogiske undersøgelser af Bysvalen i et ca. 15 
km2 stort optællingsområde ved Kraghede, 
Nordjylland, i årene 1971-1973 ved hjælp af 
redeeftersøgning m.v. (A. P. Møller, Flora og 
Fauna 80, 74-80, 1974). Da der siden er sket 
betydelige ændringer, har jeg fundet det rime
ligt at omtale disse. 

Udviklingen for årene 1970-1979 er vist fig. 
l. Som det ses, er der sket et kraftigt fald 
fra 23 par i 1970 til kun 6 par i 1973. Siden 
har der været 4-8 par med en ringe tendens til 
stigning. Tilsvarende er antallet af kolonier fal-
det fra 8 i 1970 til 4 i 1973 for i årene 1974-
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Schmitt, Regulus 11, 364-368, 1975). Alligevel 
viser den omtalte bestand i Nordjylland ingen 
markant ændring fra 1974 til 1975, hvilket sam
men med de manglende genmeldinger af By

svaler i forbindelse med katastrofen (A. P. Møl
ler, Dansk om. Foren. Tidsskr. 72, 59-60, 1978) 
må tydes i den retnnig, at den danske bestand 
ikke har været involveret, formodentlig på 
gmnd af en anden trækretning. På samme 
måde ændrede en større bestand ved Luckau, 
DDR, sig kun i ringe grad fra 1974 til 1975 og 

.-. PAR 
PAIRS 

KOLONIER .._. 
COLONIES 

1978 at ligge på 3-4 kolonier. 20 
Kolonierne var besat i 1-9 år, gennemsnitligt 

4.9 ± 2.8 år (N=8) eller 54 ± 31 Ofo af den mulige 
tid. Kolonierne var besat i mindst 3.5 ± 2.5 år 
i træk (N=11), hvilket svarer til 39 0fo af den 

5 

samlede tid. 10 

Ved den vejrbetingede katastrofe i Alperne 
i efteråret 1974 døde et usædvanligt stort antal 
Bysvaler sammenlignet med Landsvaler Rimn-
do rustica (B. Bruderer, Viigel der Heimat 45, 
160-161, 1975, B. Hannover, Vogel-kdl. Hefte 
Waldech-Frankenberg-Fritzlar-Homberg l, 77-
79, 1975, W. Przygodda, Mitt. Landesanstalt 
bkologie, Landschaftsplanung u. Forstsplanung 
Nordrhein-Westfalen l, 111-116 + 157-161, 
1 975, K. Ruge, Om. Mitt. 27, 9-12, 1975, R. 

o�----�--,--,--�--r--r--r--.--�0 
1970 1974 1978 

Fig. l. Antallet af par og antallet af kolonier 
i årene 1970-1978 ved Kraghede, Nordjylland. 
The number of pairs and the number of colo
nies during the years 1970-1978 at Kraghede, 
North Jutland. 
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det endda ved en fremgang på 27 par (K. Illig, 
Biologische Studien im Kreis Luckau 5, 47-49, 
1976). 

Langtidsudviklingen i den svenske bestand 
ifølge antallet af ringmærkede fugle 1963-1974 
viser en markant nedgang (B.-0. Stolt & S. 
bsterliif, Fauna Flora 71, 69-84, 1976). Ved 
optællinger af reder ved Luckau, DDR, var 
tendensen til reduktion i pelioden 1961-1976 
ikke signifikant (r=-0.48, 0.10>p>0.05). Der
imod var tilbagegangen 1961-1968 signifikant 
(r=-0.88, O.Ol>p>O.OOl), mens tilbagegangen 
1969-1976 kun var antydet (r=-0.25, 0.50>p 
>0.30) (K. Illig op.cit.). 

Grundene til de stedfundne ændringer er 
ikke kendte, men nogle begrundede formod
ninger kan fremføres. F.eks. viser Bysvalen i sit 
biotopvalg tydeligvis preferens for åbne marker 
og enge, damme, vandhuller, grøfter etc. (f.eks. 
H. Beenen, Ang. Om. 3, 118-122, 1970, L. E. 
Bouldin, Bird Study 15, 135-146, 1968). Æn
dringen af antallet af åbne vandområder og 
enge dækket med græs har generelt vist en fal
dende tendens i området. Effekten af f.eks. den 
intensiverede landbrugsdrift på fødeudbuddet 
er heller ikke kendt tilstrækkeligt. Perioden 
1970-1978 var karakteriseret af et markant fald 
i arealerne med græs til fordel for korn, sam
tidig med at markemes gennemsnitsstørrelse 
steg. Betydningen af ændringer i vinterkvarte
ret er helt ukendt. 

Ungeproduktionen i området var forholdsvis 
stor (A. P. Møller, Flora og Fauna 80, 74-80, 
1974), således at det må formodes, at denne 
ikke er nedsat på grund af, at området er ueg
net for arten. 

Yderligere optællinger bør udføres i andre og 
mere Bysvalerige områder. 

SUMMARY 
Changes in a population of House Martins De
lichon urbica in North Jutland. 

In a 15 km2 area near Kraghede, North Jut
land the population of House Martins de
creased from 23 til 6 pairs between 1970-1979. 
The number of colonies decreased from 8 to 4 
(Fig. l) .  Colonies persisted for 1-9 years, av. 
4.9 ± 2.8 years (N =8). Colonies persisted in 
succession for at least 1-9 years, av. 3.5 ± 2.5 
years (N=ll). 

Reasons for the decrease remain unknown, 
but it is argued, that changes in agricultural 
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practice have influenced upon the amount of 
food available. 

Anders Pape Møller 
Langelandsgade 125, 8000 Århus C 

Ny lokalitet for Spættet Sæl 

(Phoca v. vitulina L.) 

Den 8.4.79 fandt jeg en død unge af Spættet 
Sæl på Glænø Vesterfed. Ungen havde tydelig
vis været død i flere måneder, og at dømme 
efter dens ringe størrelse (under l meter) var 
den død kort efter fødslen. Nærmeste kendte 
sællokalitet i området er Knudshoved Odde, 
og det kan ikke udelukkes, at ungen er født 
der. 

Der er mig bekendt ikke tidligere iagttaget 
sæler på Glænø. 

Mads-Peter Heide-Jørgensen, 
Strandgade 6 o.g., 1401 København K 

Brandmus, Apodemus agrarius (Pallas) 

på Langeland 

I Flora og Fauna, 72. årg., s. 1 16, har K. Ve
delsby redegjort for nogle fund af brandmus 
i Nordsjælland. Eftersom arten har en begræn-

Fig. l. Kort over udbredelsen af brandmusen 
i Danmark. Udfyldt cirkel angiver fund i ud
bredelsesområderne og åben cirkel fra lokalite
ter, hvor arten sandsynligvis er indslæbt. 



set udbredelse i Danmark og tilligemed ikke 
tidligere er registreret på Langeland, vil nær
værende fund sikkert være af interesse. 

I årene 1969-78 har undertegnede bl.a. un
dersøgt byttedyrenes forekomst i slørugle-gylp, 
indsamlet på 10 ynglepladser i Danmark. I 
denne forbindelse modtog jeg gylp fra slørugle 
(Tyto alba) indsamlet på en Jokalitet ved 
Humle på Langeland. Der blev herfra indsam
let i 3 perioder, henholdsvis i sept. 1975, forår 
1976 og maj-juni 1977. I alt indeholdt gylpene 
rester efter 359 byttedyr, heraf 3 stk. brand
mus, der fordelte sig med l stk. fra hver ind
samlingsperiode. 

Det interessante spørgsmål er nu, hvorvidt 
der er tale om indslæbte dyr, eller om der vir
kelig er en fast etableret bestand af brandmus 
på Langeland, begge muligheder er til stede. 
Hvad det første angår, kan det meget vel tæn
kes, at arten er via færgeruter indslæbt fra Lol
land-Falster, hvor brandmusen har sin hoved
udbredelse i Danmark (fig. 1). 

J eg hælder dog mest til den sidste anskuelse, 
at arten har været fast beboer på øen, men 
hidtil har været overset. Dels ligger Langeland 
geografisk set mellem de to udbredelsesområ
der i Danmark, nemlig Sønderjylland og Lol
land-Falster, dels er de 3 individer fundet i en 
tidsperiode af næsten 3 år, hvilket synes at 
udelukke, at der skulle være tale om tilfældigt 
indslæbte dyr. Men hvordan arten er kommet 
til Langeland vil naturligvis aldrig kunne be
svares med sikkerhed. 

Undersøgelse af uglegylp og fældefangster 
andre steder på Langeland vil givet kunne be
lyse disse forhold nærmere. Ovenstående viser, 
at undersøgelse af uglegylp kan, foruden at be
lyse uglernes fødesammensæning, også med
virke til at kortlægge, og dermed give et mere 
nuanceret billede af vore musearters udbre
delse. 

Jørgen Terp Laursen 
Engdalsvej 67 a, 8220 Brabrand 

Er der rimter i Mossø? 

I midten af september 1979 modtog Naturhi
storisk Museum, Århus, en rimte (Leuciscus 
idus L.) af Hj. Østergaard Christensen, Voer
ladegaard. Fisken, der målte 40 cm, var fanget 
i garn i Mossø af lokale fiskere. 

Rimten har sin hovedudbredelse i Østdan
mark og har fra Jylland hidtil kun været kendt 
fra den sydvestlige del (Vidåen og Brede å). 
Fangsten af en rimte i Mossø er derfor bemær
kelsesværdig, og vi er meget interesserede i at 
høre fra andre, der måtte observere rimter i 
Mossø, eller i det hele taget i Midt- og Nord
jylland, for at få fastslået, om der kun har væ
ret tale om et enkelt forvildet individ, eller om 
arten er ved at udvide sit udbredelsesområde. 

Rimten ligner de andre danske skallearter 
(skalle, rudskalle og strømskalle), men kan bl.a. 
kendes på, at den har gule øjne og røde bug
og gatfinner (Muus, B.  J. & P. Dahlstrøm, 1967: 
Europas Ferskvandsfisk). Af de andre arter er 
det kun strømskallen, der også har gule øjne, 
men den har til gengæld gullige bug- og gat
finner. Rimten kan endvidere kendes på, at 
den har flere skæl (55-61) langs med sidelinjen 
end de andre arter. Det er den største af skalle
arterne. Den bliver normalt 30--40 cm lang og 
kan opnå en længde på 60 cm, mens skalle og 
rudskalle normalt er 15-30 cm lange og kun 
undtagelsesvis bliver op mod 40 cm. 

Kim Forchhammer 
Naturhistorisk Museum, 8000 Århus C 

Herkulesmyren Camponotus herculeanus 

på Læsø 

Trods Læsø i det seneste årti entomologisk set 
er ret grundigt undersøgt, lykkedes det dog mig 
at finde en for øen ikke tidligere registreret 
myre, nemlig Herkulesmyren Campon6tus her
culeamls. Fundet blev gjort i forbindelse med 
studieuge i tidsmmmet 6.-11.8. 79, hvor et hold 
biologiliniefolk fra Aalborg seminarium foretog 
feltbiologiske undersøgelser på udvalgte �okali
teter. 

Herkulesmyrerne blev fundet i to kolonier, 
en ret stor i en afsavet fyrrestamme (diameter 
ca. 30 cm, højde ca. l m), der tidligere formo
dentlig har tjent som huggeblok, en mindre 
blev fundet under nogle gamle brædder. De to 
koloniers indbyrdes afstand var ca. lO m. Bio
topen var en lysning i en bevoksning bestående 
overvejende af nåletræer med spredte birke og 
elletræer. 

Herkulesmyren er som bekendt efter littera
turen kun kendt fra Sjælland og Thy. Imidler
tid har jeg den 16.-17.6. 79 fundet arten meget 
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talrig i store dele af Tvæi'�>ted plantage ved 
Hirtshals, ligesom den er fundet i flere kolonier 
i Flamsted plantage ca. 20 km syd for Aalborg, 
så noget taler for, at arten er under fremmarch 
her i landet. 

Mogens E. Frost Christensen 
Helgolandsgade 54, 9000 Aalborg 

En indsigelse 

Der er udkommet en revideret udgave af Dan
marks Natur 5, De ferske vande (Politikens 
Forlag) . Dette bind indeholder en del ny op
lysninger, der i nogle tilfælde er baseret på 
Iredarbejdernes egne undersøgelser. Men be
klageligvis har det fra l. udgave bibeholdt en 
betydelig meæ end fantasifuld »oplysning« 
(Knud Larsen, s. 176), nemlig at de jyske dam
bmg skulle være »naturbevarende« - og det 
endog »i meget høj grad« ! Sandheden er, at 
i de allerfleste jyske vandløb har den svære 
forurening fra dambmgene fuldstændig ødelagt 
det »rige og alsidige plante- og dyreliv«, der 
både efter intemationale normer og i dansk 
lovgivning (V andløbsloven 1949, § 71) er krite
rium for tilfredsstillende vandkvalitet. Forure
ningen har i første række ramt de i videnskabe
lig henseende mest værdifulde vandløb. Alt ty-

Boganmeldelser 
Niels Blædel: Et år med bier. 258 sider. Rigt 
illustreret (s/h og farver). Pris kr. 158,00. Rho
das. København. 1979. 

Med denne bog har Niels Blædel udført en 
ganske genial ide: dels med amatørens begej
string at beskrive honningbiens biologi, og dels 
med samme indstilling at udarbejde en hånd
bog i praktisk biavl. I første del gennemgås bi
stadets forskellige beboere og deres opgaver i 
bisamfundet Biernes sanser og sprog beskrives. 
Fremstilling af honning og voks, indsamling af 
nektar og blomsterstøv, træktider og trækplan
ter behandles. Fremstillingen er biologisk kor
rekt og populær i bedste forstand. Alt er grun
digt behandlet med sans for interessante detal
jer og i et behageligt sprog, der gør det til en 
nydelse at læse bogen. 

Anden del er en praktisk vejledning i biavl 
og honningproduktion, emner jeg af gode gmn
de ikke vil udtale mig om. Til slut er der en 
række opshifter på mad og drikke, hvori der 
indgår honning. Disse opskrifter er samlet af 
Strit Blædel, der også har illustreret bogen 
med fine akvareller og tegninger. Desuden er 
der farvefotos og elektronmikroskopiske bille
der. Litteraturfortegnelse, diverse tabeller og 
oversigter og stikordsregister mangler selvføl
gelig heller ikke. Der er tænkt på alt, og Blæ-
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der på, at den har udryddet adskillige af vort 
lands mest interessante dyrefonner. 

Den hæmningsløse oprettelse af dambrug 
(under grov tilsidesættelse af nævnte lovs § 73, 
stk. 2) er simpelt hen den største katastrofe, der 
nogen sinde har ramt danske ferskvande. Det 
kan derfor give anledning til dyb undren, at 
den i meget høj grad propagandaprægede flo
skel er sluppet gennem redaktionen af værket. 
Man må håbe, at denne i et følgende bind ta
ger utvetydig afstand fra den. 

Anker Niek;en 
Søndervej l, 2830 Virum 

rmmakartotek for Århus amt 
I 1977 oprettede undertegnede et faunakartotek 
for Århus amt. Formålet hermed er at kort
lægge udbredelsen af krybdyr, padder og patte
dyr i amtet. Det gælder såvel nye som ældre 
fund; derfor har oplysninger om dyr, der står 
i biologisamlinger, museer o.l . også interesse -
det gælder f.eks. flagermus. Iagttagelser af 
hybdyr og padder vil desuden tilgå Natur og 
Ungdoms igangværende undersøgelse af denne 
dyre gruppe. 

Bidrag bedes venligst sendt til undertegnede, 
hvor nærmere oplysninger ligeledes kan ind
hentes. 

Jørgen Terp Laursen 
Engdalsvej 67 a, 8220 Brabrand 

del må med denne bog, der har undertitlen »og 
egen honning på bordet«, kunne vække lysten 
hos mange til selv at blive biavler. 

E.N . 

Ole Have Jørgensen: Vandhuller og søer i 
Veile Konmwne. 69 sider. Illustreret. D.O.F.'s 
lokalafdeling for Vejle Amt. Vejle 1979. 

Vandhullers og mindre søers betydning for 
faunaen er som adskillige gange påpeget i 
Flora og Fauna langt større end deres place
ring i naturfredningsloven antyder. Det er der
for værdifuldt at få en gennemarbejdet oversigt 
over et områdes småvande, som det er sket for 
Vejle Kommunes vedkommende i Ole Have 
Jørgensens lille bog. Småvandenes betydning 
forklares i en række indledende kapitler, og 
derefter gennemgår forfatteren, hvorledes un
dersøgelserne er grebet an. Derved har vi fået 
en rettesnor for, hvorledes lignende undersø
gelser kan foretages andetsteds. Bogens største 
afsnit er en gennemgang af de enkelte vand
huller med kort over deres placering og fotos 
af de undersøgte områder. Denne anbefalelses
værdige bog kan fås ved henvendelse til for
fatteren. Pris kr. 35,00 plus porto. (Adresse : Li
den Gunversvej 10, 7100 Vejle). 

E .N. 



Bent Thøgersen :  Fotografering af planter. 122 
sider. Rigt illustreret. Pris kr. 76,00. Høst & 
Søns Forlag. København 1979. 

Denne bog henvender sig til den botanisk in
teresserede, der gerne vil gemme sit indtryk af 
de planter, der er fundet, i fmm af fotografier, 
sorthvide eller farvedias. Indholdet spænder fra 
en gennemgang af det tekniske udstyr til et 
slutkapitel om afsætning af billeder til repro
duktion i tidsskrifter eller bøger. Indimellem 
behandles dels generelle emner vedrørende for
skellige former for optagelser og billedfremstil
ling, dels mere specielle forhold ved optagelse 
af planter i den danske natur og i fremmede 
lande. Teksten er velskrevet og oplysende, og 
de mange illustrationer er særdeles instruktive. 
Bogen vil kunne sætte begynderen i gang med 
en oplevelseslig fritidsbeskæftigelse, og den har 
mange gode tips til den mere viderekommende. 

E.N. 

R.  Jonsson, Å. Lindatt & J. Moen: Vilde planter. 
Fotoflora i farver. 336 sider. Rigt illustreret. 
Pris kr. 140,00. Gyldendal. København 1979. 

Denne fotoflora, der er oversat til dansk af 
Ole Høst, er ordnet efter naturområder: nåle
skoven, løvskoven, engen o.s.v. Inden for hvert 
område er der først en udmærket skildring af 
plantevækstens generelle karakter i området ef
terfulgt af en beskrivelse af de plantearter, 
man hyppigst træffer i det pågældende sam
fund. Alt er ovenud rigt illustreret med farve
fotos af hele plantesamfund og af de enkelte 
arter samt vigtige detaljer hos disse, f.eks. 
blomster og frugter. For hver art er der tillige 
et kort over udbredelsen i Norden samt dia
grammer over blomstringstid og højde. Bogen 
indeholder desuden oversigter over plantefa
milier og botanisk teminologi samt afsnit orn 
planterigets inddeling og anvisninger på for
nuftig færdsel i naturen, og den slutter med 
et grundigt register. Oversætteren har tilføjet 
oplysninger om danske forhold. Men bogens 
oprindelse med vægten lagt på beskrivelse af 
svenske plantesamfund gør den i særlig grad 
velegnet som handskerumsbog ved bilture i 
vore nordiske nabolande. E.N. 

Jeremy Mallinson: The Shadow af Extinction, 
Emope's Threatened Wild Mammals. 224 sider, 
31 tegninger af forskellige pattedyr, 34 udbre-

delseskort Pris : i 5,50. Macmillan. London 
1978. 

Forf. er tilknyttet Gerald Durrell's Wildlife 
Preservation Trust på Jersey og er følgelig 
stærkt interesseret i truede dyrearters skæbne. 
Af Europas ca. 150 pattedyrfmmer har han ud
valgt 31, eller - hvis panterlossen og den span
ske stenbuk regnes for særlige arter - 33, hvor
af 12 har nogle meget fåtallige bestande i eller 
omkring Europa. Det drejer sig om ialt 2 in
sektædere, 2 flagermus, 7 gnavere, l hval 
(nordkaperen), 10 rovdyr, 3 sæler og 6 drøv
tyggere, der hver har et spedalafsnit med om
taler af status, udseende, terrænkrav, adfærd, 
føde, yngleforhold, skønsmæssig bestandsstør
relse, udbredelse og overlevelseschance. De en
kelte kapitler afsluttes med en kort liste over 
benyttet litteratur, hvoraf mange titler går igen 
efter de forskellige artsbeskrivelser; bag i bogen 
findes en god bibliografi. Det fremgår dog ret 
tydeligt, at forf. er fortroligst med engelske 
tekster; prikker og boller og streger i eksotiske 
stednavne udelades konsekvent. Det er dog til 
at finde ud af, hvad »Norrkoping«, »Lidingo« 
og »Skane« står for; i sidstnævnte tilfælde kun
ne forf. have klaret skærene ved at skrive Sca
nia. Hist og her synes det at knibe lidt med 
geografisk baggrundsviden. Det nævnes, at 
vildminken, der omtales sammen med flod
ilderen, gør skade omkring Myvatn; men på 
udbredelseskortet angives den kun fra Islands 
sydlige og vestlige egne. Værre er det, at forf. 
under omtale af ringsælen lader Ladogas vand 
være brakt; den kaspiske sæl nævnes ikke. 

Trods skønhedspletterne er der dog mange 
gode oplysninger at hente i denne bog. De 
store landdyr er nok dem, der er lettest at hol
de under kontrol. Her passer den europæiske 
bison i særlig grad ind · i Jersey-folkenes pro
gram, idet den havde været uddød i ca. 60 år, 
hvis ikke der havde været zoologiske haver til. 
De øvrige omtalte drøvtyggere er bezoargeden, 
stenbukken, mufflonen, renen og kronhjorten, 
hvoraf den sidste har nogle svage bestande på 
Sardinien og i Nordvestafrika; men ellers er 
arten ikke truet. Det nævnes, at den er indført 
med held til bl. a. Argentina- og New Zealand, 
hvor man i dag nok kunne ønske at være fri 
for den. 

B. Løppenthin 

23 



I N D H O L D S F O R T E G N E L S E  

side 

Svend Kaaber: Danske træksommerfugle fra 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

G. Pallesen & E. Palm: Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1978 . . . . . . 11 

Anfred Pedersen: Kilsand, et højsande mellem Fanø og Manø . . . . . . . . . . . . . 1;1 

B. Friis Theisen : Elminius modestus Darwin i Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

A. Pape Møller: Bestandsændringer hos en population af Bysvale 

Delichon urbica i Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

M.-P. Heide-Jørgensen: Ny lokalitet for Spættet Sæl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

J. Terp Laursen : Brandmus, Apodemus agraricus, på Langeland . . . . . . . . . . . 20 

Kim Forchhammer: Er der rimter i Mossø? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

M. E. Frost Christensen : Herkulesmyren Camponatus herculanus på Læsø . . 21 

Anker Nielsen: En indsigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

J. Terp Laursen: Faunakartotek for Århus amt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

Boganmeldelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 14, 22, 23 

Status over den danske plante- og dyreverden 

er titlen på et symposium, som påtænkes afholdt 18.-20. april i år på 
Aug. Krogh Instituttet, Københavns Univel\'iitet, i anledning af Europa
rådets oplysningskampagne 1975-80 med temaet: bevarelse af vilde 
planter og dyr og deres levesteder. 

Det endelige program for symposiet kan fås ved henvendelse til 
Fredningsstyrelsen (att. assistent Bente Kristensen, Amaliegade 13, 
1256 København K. Telf. Ol - 11 95 65) . 
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