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- plant et træ
Forsidebilledet skal minde os om, at det er i
år, den internationale kampagne PLANT ET
TRÆ har nået sin kulmination: 1983 er plant
ningsåret. Siden den danske afdeling af kam
pagnen holdt stiftende møde i september
1981, har de forskellige lokalkomiteer rundt i
kommunerne i samarbejde med myndigheder
og private drøftet passende plantningsopga
ver. Planlægningsfasens ideer skal nu blive til
virkelighed. Hvad enten der plantes et træ i
en skolegård, nogle få omkring en bebyggelse
eller rigtig mange, der med tiden vokser op til
et smukt skovparti, bærer ideen en fremtid i
sig. Et træ plantes ikke blot til glæde for en
selv, men også til gavn for kommende slæg
ter. Deri ligger det optimistiske og positive
ved træplantning, og derfor taler denne ak
tivitet til børn og unge. Det er en del af deres
fremtid, vi sikrer ved at plante et træ i dag.
I kampagnebrochuren skrives bl.a. » t ræer
skal plantes, fordi de vil gøre vores land
smukkere, også for de næste generationer«,
» træer viser årstidernes skiften, og de virker
som vældige naturmonumenter, der giver
dybde i landskabet« og » de giver os råstoffer
til brug i industrien og til opvarmning, når de
ikke kan leve længere«. Dette er nogle af ar
gumenterne for at plante træer her i landet.
Men globalt set har træplantningskampagnen
et endnu langt alvorligere perspektiv. I Ryd
bo & von Hofstens bog >>Skoven og menne
sket på kollisionskurs?« (se anmeldelse side
19) beskrives den forringelse af jordsmonnets
frugtbarhed, der følger efter ødelæggelsen af
klodens naturlige skovdække. Den øjeblikke
lige rovdrift på resterne af tropisk regnskov
kan få helt uoverskuelige konsekvenser for
klimatiske og hydrologiske forhold overalt
på jorden, ikke blot i troperne. De to forfatte
re gør det klart, at skovene er nødvendige for
jordklodens og dermed også for menneskehe
dens fremtid.
Vor egen kampagne er kun en lille brik i et
meget større spil. Men den er med til at for
tælle os, at vi må værne om de skove, vi har,
og at vi må plante flere træer og hæge om dem
både i bymiljøet og på landbrugslandeL
E. N.

Ferskvandsfaunaen i nogle udvalgte jyske kildeområder
Carlo F. Jensen, Franic Jensen og Esbern Warnclce
With an English summary
Meddelelser fra Naturhistorisk Museum, Århus

INTRODUKTION
I Danmark har kildeundersøgelser hidtil
overvejende været koncentreret om et an
tal punktformede kilder i Himmerland:
Berg 1951, Bengtsson 1967, 1969, 1972
og 1979, Glenstrup 1981a, 1981b, Iversen
1973a, 1973b, 1976 og 1978, Nielsen 1942,
1950a, 1950b og 1951, Thorup 1963, 1967
og Thorup et al 1977. Disse kilder: Ravn
kilde, Blåkilde, Kovads Bæk etc. er således
relativt godt kendt, men de kildetyper,
strømkilde (rheokren) og bassinkilde (lim
nokren), som de repræsenterer, udgør kun
et relativt beskedent areal af Danmarks to
tale antal kildeområder, der i langt den
overvejende grad består af sumpkilder
(helokrener), altså ikke punktformede kil
der.
Siden 1972 har Esbern Warncke, Bota
nisk Institut, Århus, gennemført en række
undersøgelser af 15 udvalgte kildeområ
der i Jylland . Disse ligger fordelt langs en
geografisk diagonal fra Krogensmølle i
Vendsyssel til Tvilho i Sydvestjylland
(Fig. 1). Undersøgelserne har været gen
nemført som en gradientanalyse, hvorun
der kildeområdernes plantesamfund er
blevet sat i forhold til et omfattende tal
materiale repræsenterende en række fysi
ske og kemiske variabler.
Disse undersøgelser er behandlet i en
kort populær artikel (Warncke 1978) og i
en omfattende fremstilling i en disputats
(Warncke 1980) . Med hensyn til områder
nes fysiske og kemiske forhold samt deres
plantevækst henvises til disse publikatio
ner.
De udvalgt kildeområder, Paludella
væld, er alle karakteriseret ved forekomst
af særlige floraelementer, der bl. a . omfat
ter Piberensermos (Paludella squarrosa)
og Gul Stenbræk (Saxifraga hirculus).
Begge disse planter vokser her i landet i
Flora og Fauna 89: 3-11. Arhus 1983.

udkanten af deres udbredelsesområde og
er eksklusivt bundet til kildeområder, idet
de ikke tåler udtørring eller ekstremt høje
temperaturer. Samtidig har de en ringe
formerings- og spredningsevne, hvorfor
deres tilstedeværelse kan tages som udtryk
for, at der i kilderne har eksisteret stabile
fysiske forhold over et meget langt tids
rum, muligvis helt tilbage til sidste istid.
Sådanne stabile områder forekommer
kun sjældent i vore stærkt kultiverede
landskaber. De er derfor af overordentlig
stor naturvidenskabelig interesse, idet
man her kan forvente at finde plante- og
dyresamfund i en balance bestemt af deres
forhold til forskellige kårfaktorer og kon
kurrenceforhold.
I mere ustabile områder vil flora- og
faunasammensætning i høj grad være be
stemt af karakter og varighed af tidligere
»katastrofer« og rækkefølgen af arternes
genindvandring.
På foranledning af Esbern Warnckes
undersøgelser er der i 1976 af Naturhisto
risk Museum, Århus, indledt en undersø
gelse af den til disse kildeområder knytte
de lavere ferskvandsfauna. I det følgende
gives en beskrivelse af faunaen i selve
væld-områderne, medens kildeafløbenes
dyr vil blive behandlet senere.
METODER
Indsamlingerne indledtes i oktober 1976,
og der er med jævne mellemrum foretaget
indsamlinger indtil oktober 1977. Der er
desuden taget mere spredte, supplerende
prøver i 1979, 1980 og 1981.
Til indsamlingerne er anvendt en vand
ketsjer (20 cm i diameter, 6 masker pr .
cm). Ketsjeren er trukket og skrabet gen
nem de åbne vandflader og vegetationen i
kildeområderne.
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der ikke her var mulighed for at anvende
den samme undersøgelsesteknik som på de
andre stationer på grund af for ringe vand
føring fra kildeområdet.
LOKALITETSBESKRIVELSE

SILLERUP. 0AOOIT

.... _

\.�
.
Fig. l. Kildeområdernes placering i Jyllan d.

Skovkilden Addit, der var referenceloka
litet med hensyn til diatomeundersøgelser
ne, idet dette område udgøres af en træbe
vokset, overskygget strømkilde, er også
medtaget her. De øvrige er lysåbne, næ
sten træfrie sumpkilder (Fig. 2 og 3), som
viste sig at være meget svære at afgrænse
på nogen enkeltkarakter. I disse kildeom
råder træder grundvandet meget diffust
frem, og da afløbene hele tiden flytter sig,
får man et billede, som stadigvæk ændrer
sig med hensyn til flora og fauna i et enkelt
punkt. Imidlertid er vældene meget kon
stante med hensyn til fysisk-kemiske for
hold, og flora og fauna i hele kildeområdet
er derfor meget konstant.
Tvilho og Høllund ligger på hedeslette,
medens de øvrige ligger i moræneaflejrin
ger. Jordbunden er næringsfattig sandjord
i Tvilho-Sillerup, lerjord i Dollerup
Vinkel og stærk kalkholdig i Kjellerup
Krogensmølle .

Til e positio11 af the spri11g areas i11Jutla11d, Demnark.

Materialet er sigtet, og der er samlet ca .
400 ml materiale pr. prøve . Prøverne er
konserveret i felten med formalin (4%
HCOH) og senere sorteret i laboratoriet
med 4 X lup. Materialet er bestemt til art,
hvor det har været muligt, men i mange
tilfælde har vi måttet nøjes med at anføre
et højere taxon: slægt, familie osv.
Indsamlingsmetodikken er ikke egentlig
kvantitativ, idet der primært er lagt vægt
på at få dækket alle habitater ved hvert be
søg på den enkelte lokalitet. Med et vist
forbehold kan de enkelte prøver dog sam
menlignes, idet det forholder sig således,
at de talmæssigt betydende taxa forekom
mer i antal af samme størrelsesorden på de
forskellige lokaliteter.
Lokaliteten Kjellerup (Warncke 1980)
blev efter nogle få besigtigelser opgivet, da
4

Krogensmølle
Kildeområdet er en sydvendt skrænthelokren ned til
Krogensmølle Bæk. Området udnyttes meget inten
sivt til kreaturgrænsning og virker meget nedtram
pet. Området er søgt drænet ad flere gange uden
held.

Øster Vrå
Kildeområdet er en nordvendt skrænthelokren ned
til Vorså. Området har været udnyttet til høslet indtil
1920erne og udnyttes nu meget ekstensivt til heste
græsning. Vandstanden i Vorså er sænket ca. 1 m un
der terræn, og området er søgt drænet uden held. Der
er en begyndende indvandring af A/nus og Salix.

Hellum
Kildeområdet er en vestvendt skrænthelokren ned til
Hellum Bæk. Området har været udnyttet til høslet
indtil 1937 og anvendes stadig til græsning. Området
er drænet, og Hellum Bæk er reguleret og sænket ca.
1 m under terræn. Der ses dog ingen okkerudfæld
ning.

Ilsø

en indvandring særlig af Salix i området. Der er gen
nemført en dræning uden stØrre held, men der ses sto
re okkerudfældninger.

KJelstrup
Kildeområdet l igger østvendt ned til Kielstrup Sø og
har været udnyttet til høslet indtil 1945 og udnyttes
nu til hestegræsning. Området forsøgtes drænet uden
held i 1940. Der er sket en kraftig indvandring af Be
tula og Salix.

Kildeområdet ligger vestvendt langs Bisballe Bæk og
har været udnyttet til høslet. Området har været for
søgt drænet, men helt uden held. Der ses kun meget
svage spor af okker. Området er en blanding af hel o-,
rheo- og limnokrener, og vandbevægelsen er meget
stor.

Vinkel

Sillerup

Kildeområdet ligger østvendt ned til Jlsø og har været
udnyttet til græsning og høslet indtil 1940. Området
er drænet, men der ses ingen okkerudfældning.

Kildeområdet er en stor nordvendt skrænthelokren
ved Nørreå. Området er skovklædt på skrænterne
(Fagus, A/nus), medens engen har været udnyttet til
høslet indtil 1930 og nu udnyttes til kreaturgræsning.
Området er søgt drænet uden held, og der ses ingen
okkerudfældning i området.

Bredsgårde
Kildeområdet ligger som en østvendt skrænthelokren
ned til et tilløb til Fiskbæk A. Området er veldrænet
og har været udnyttet til høslet indtil 1955 og siden til
heste- og kreaturgræsning. Der ses ingen okker i om
rådet. De stejleste partier af skrænterne er bevokset
med Alnus.

Hald
Kildeområdet l igger som en nordvestvendt kombine
ret rheo- og helokren ned til Gjelbæk og har været
udnyttet til høslet og græsning indtil 1955. Der er sket

Dollerup

Kildeområdet ligger langs den fra nord mod syd for
løbende Kolsø· Bæk. Området har været udnyttet til
høslet indtil 1950erne og har været benyttet til græs
ning til 1963. En dræning blev forsøgt i 1950, og der
ses meget udfældet okker, særlig i Kolsø Bæk.

Tinnet
Kildeområdet ligger sydvendt langs Gudenåen og er
næsten uberørt, medens selve Gudenåen er sænket
ca. l m under terræn. Der ses dog ingen okkerud
fældning.

Høl/und
Kildeområdet ligger nordvendt langs Holme A og
blev udnyttet til høslet indtil først i 1950erne, siden til
græsning for ungkreaturer. Kildeområdet er ikke
drænet, men Holme A uddybes periodisk, og der ses
en del okker i området.

Fig. 2. Krogensmølle, den hår
dest græssede lokalitet.
Krogensmølle, themost grazed
sp,.ing a,.ea.
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Tabel l.
De fundne arter opstillet efter antal. Tallene er sammenlagte tal for alle prøver på en station. Nederst er vist total antal individer, antal prøver, gennemsnitlige individantal pr. prøve og antal taxa pr. lokalitet.
The taxa fou11d i11 order o f freque11cy. The nwnbers are the accumulated 1111111bers for all samples from a locality. At the boltom is show n the total number of individuals, number of samples, tl1e mea11 m11nber of i11dividuais per sample, a11d the m11nber of taxa per locality.
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9
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Gyroulvs cristo
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Triogmo trisulcata
Psychoda sp.
Nemaura spp
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Hydroperus palustris

4

2
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4
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Agebus paludosus
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33 981
48
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lO
14
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325
l
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220
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3
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9
3
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9
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123
56
120
119
57
2
100
3
8 100
6
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5
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l
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9
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5
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Enochrus quadripunctatus

2

Laccobius minutus

l

Stratiomys sp

2

Helophorus flovipes

l

3

Libellulidae

73.
74.
75.
76.
77.
78.

79,
80.
81.
82.
83.

84.
85.

86.

87.
88'
89.
90.

91.
92.

93.
94.
95.

5

Levetro hippepus
Hydroperus ni gri ta

6

Hydrophilidae larvae inde t.

l

6

2

3

2

5
l

5

3

5
4
4
4

4

Nemoura dubitans

3

Hydroperus pubescens
Hydroperus umbrasus

4

3

4
4

4

Helophorus aquaticus

4

2

Ormasie sp

4

Bithynia tentaculata

6

6

6
5

Vel ia caprai

Hydroperus discretus

7
6
6

6
6
6

5

Pedicio rivose

Nymphula sp

<t

8
8

l

Eusimul ium angustitarse sp-gr.

H a liplus lorvae indet.
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9
9

l

62.
63.
64.
65.
66.

72.

>
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4
2

2

l

70.
71.

o
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lO
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Ephydridae

H, mernnonius

69.

o

-uc
�
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Q;
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>=

lO

Hydroperus melanarius

67.

o

Q.
o
�
v;

7

2

60.
61.

68 .

J!
o
I

Q.
o
�

Boetis rhodani

2
4

59'

<>
-u
.t;
5r
-u"
d5

4
3
3

2
2

Hydroperus incognitus
Laccobius bipunctatus
Rhyacaph ila fasciata

3
3

3

Hydropsyche angustipenn is
Sia lis lutarie

3

Agebus bipustulatus

3
2

Nemovre fle�uosa

2
2

AIr ichopogon sp
Hydroporus erythrocephalus
Helaphorus grandis

l

Coenagrion idae

2

2

Nepa cinerea

2
2
2

Gerris lacustris
Gerris lateralis
Gerris odentogaster
Gerris thoraeieus
Gerris lavae indet,
Corixa semistriata
Corixa sahlbergi

96. Helophorus brevipalpis

97.
98.

Seirtes hemisphaerieus
Haemopis sanguisuge

99.
100.

Hydroperus Iongiearnis

lO l .

Hydroperus obseuru�

102.

Helophorus mi nu tus

Haliplus ljneatoeollis

total
an tol prrpver
gennemsnitsantal individer pr. prlflve
antal taxa

1988 2390 2054 2829 3524 2520 1750 2949 3209 1128 1086 2087 1355 28831 1067
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Fig. 3. Sillerup, kildeområdet
ses til højre for bækken.
Sillerup, the spring area is to
the right of the brook.

Tvilho
Kildeområdet ligger langs med den fra øst mod vest
forløbende Nørreå og blev udnyttet til høslet indtil
1955. Der er nu opvækst af Betu/a og Salix. En dræ
ning af området er forsøgt uden held, men der ses sto
re mængder udfældet okker, og Nørreå er sænket ca.
'lz m under terræn. Området udnyttes ikke i dag.

Addit
Kildeområdet er en skovkilde og er medtaget som re
ferencelokalitet. I modsætning til de øvrige væld er
Addit i fysisk henseende meget velafgrænset (punkt
formet) som en ca. 1.600 m' stor kombineret rheo- og
helokren til Salten A . Området er skovdækket (Fqgus
og Alnus) og meget skygget og ligger i næsten natur
tilstand. Afløbet, Lille Rusebæk, er dog udgrøftet, og
der ses en del okkerudfældninger.

Tabel 2.
De fundne taxa opstillet systematisk.
The taxa found in systematic arder.
Ephemeroptera

Baelis rhodani Piet.
C/oeon dipterum L.

Leptophlebia marginata L.
Odonata

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer)
Coenagrionidae
Libellulidae
Plecoptera

Amphinemura standfussi Ris?
Nemaura cinerea Retz.

N. dubitans Mori.
N. flexuosa Aub.

RESULTATER
I løbet af undersøgelsen er der indsamlet
146 prøver af lavere ferskvandsfauna med
ialt ca. 30. 000 individer fordelt på 102
taxa. I tabel 1 er vist den talmæssige forde
ling af de forskellige taxa i de enkelte kil
deområder .
Af oversigtsmæssige hensyn er alle
prøver fra den enkelte lokalitet summeret
op. I tabel 2 er angivet alle de fundne taxa i
systematisk orden.
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Nemurelia picteli

Leuctra hippopus

L. nigra Ol.

Kip.
Kmp.

Heteroptera

Ve/ia caprai Tam.

Nepa cinerea

L.

Gerris lacustris L.
G. latera/is Schum.
G. odaniagaster Zett.
G. thoracicus Schum.
Gerris larvae indet.

Corixa sah/bergi Fieb.
C. semistriata Fieb.

Megaloptera

Sialis Jutaria

Cyphon larvae inde!.

L.

Helodes larvae lndet.

Trichoptera

Mollusca

Rhyacophila fasciata Hag.

Valvata cristata Mufl.

Hydropsyche angustipennis Curt.

Bithynia tentacu/ata L.
Aplexa hypnorum L.

Piectrocnemia conspersa Curt.
Trichoptera eruciforma inde!.

Lymnaea palustris Mufl.

L. peregra Mufl.

Lepldoptera

L. trunealu/a Mufl.

Nymphulinae

Anisus contortus
Gyraulus crista

Tipulldae

Pisidium sp.

Triogma trisu/cata (Schum.)

Pedicia rivosa

Dicranota sp

L.

L.

Crustacea

Gammarus pulex

Ormosia sp

L.
L.

Aseflus aquaficus

Pericoma sp

Psychoda sp

Hlrudinea

Ptycoptera sp

G/ossiphonia complanata

Dixa sp

He/obdel/a stagnalis

Culicidae

Eusimu/ium (Simulium) angustitarse sp-gr.
E. costatum Fried.

E.

L.

A. /eucostomus Millet

Diptara

vernum sp-gr.

Odagmia (Simulium) spinosa Doby
Chironomidae

& Deblock

(L.)

L.

Erpobdella sp

Haemopsis sanguisuga

(L.)

Triciadia

Dugesia gonocepha/a (Duges)

Dendrocoelum lacteum (Mufl.)

Ceratopogonidae

Dugesildae/Pianaridae

Atrichopogon sp
Stratiomyidae

Oligochaeta

Tabanidae

Elseniella tetraedra (Sav.)

Diptera spp inde!.

Oligochaeta

Coleoptera

Hallplus lineatocol/is Marsh.
Haliplus larvae Inde!.
Hydroporus deoscretus Fairm.

H. erythrocepha/us

L.

H. incognitus Sharp

H. Iongiearnis Sharp
H. melanarius Sturm

H. mernnonius Nicol.
·H. nigrita (Fabr.)
H. obscurus Sturm
H. palustris L.

H. pubescens (Gyll.)

H. umbrasus (Gyll.)

Agabus bipustulatus

A. paludosus ( Fabr.)

L.

A. sturmi (Gyll.)
Dytlscldae larvae indet.

He/ophorus aquaficus
H. brevipalpis Bede!

L.

H. f/avipes Fabr.
H. grandis lllig.

H. minutus Fabr.

Hydroblus fuscipes

L.

Anacaena g/obu/us Payk.

A. limbata Fabr.

Laccobius bipunctatus (Fabr.)

L. minutus

(L.)

Enochrus quadripunctatus Herbst
Seirtes hemisphaericus

L.

DISKUSSION
Af tabel l fremgår, at Gammarus pulex
kvantitativt er den dominerende art på
trods af, at den af indvandringshistoriske
årsager aldrig har nået kildeområderne
nord for Limfjorden (Otterstrøm 1937).
Den findes dog udsat af lystfiskere i bl.a.
Elling A-systemet. 4 taxa, nemlig Gamma
rus pulex, Pisidium spp, Nemurelia picteti
og Chironomidae udgør over 60% af det
samlede individantaL Diptera og Coleop
tera er de grupper, som optræder med flest
arter og det til trods for, at et så artsrigt
taxon som Chironomidae ikke er spaltet
yderligere op.
Specielt er de her undersøgte kildeområ
der rige på Hydroporus-arter, og ud af de
11 arter, der er fundet, er 7 knyttet til sure
moser og 3 til kolde lokaliteter, medens
kun H. palustris er almindelig udbredt (V.
Mahler, mundtlig meddelelse).
9

Referencelokaliteten Addit er kvalita
tivt og kvantitativt lidt fattigere end de
lysåbne Paludella-væld. De arter, der sær
lig adskiller Addit fra de øvrige, er de mere
rheophile, f . eks. Baetis rhodani og Rhya
cophila fasciata.
Med hensyn til fordelingen af taxa på
·lokaliteterne er der nogle punkter, der skal
fremhæves . Følgende er fælles for alle kil
der: Nemaura cinerea, Nemurelia picteti,
Plectrocnemia conspersa,
Trichoptera
eruciforma, Chironomidae, Tipulidae, Pi
sidium og Oligochaeta.
Simulium spp (kvægmyg) er fundet i
kilderne Vinkel, Bredsgårde, Hald, Dolle
rup og Addit, idet der kun i disse områder
er kraftigt fald og som følge heraf en til
strækkelig strømhastighed. I afløbene fra
alle de 14 lysåbrte kildeområder er der fun
det Simulium spp.

Species number in the spring areas can be correla
ted with a number of physical and chemical factors:
temperature, hydrology, and nutrient state. An inve
stigation of helocrenes, which are the predominant
type of spring areas investigated here, is unusual in
that, although helocrene spring areas are by far the
most common in Denmark, most studies have con
ceniraled on rheocrene and limnocrene springs.
Warncke (1980), however, deseribed the hydrology,
wa ter chemistry, and flora o f 15 helocrene spring are
as along a nutrient and calcium carbonate gradient in
}utland, and 14 of these springs
have been investiga·
ted in the present stud y.
Each spring area was sampled 10-11 times over a
five year period yielding a total of ca. 30.000 indivi
duals of invertebrates in 102 taxa. Gammarus pulex
L., Pisidium spp., Nemurelia picteti Kip. and chiro
nomids dominaled the samples on absolute number
and species (composition and number in each spring
a rea remained stable over the five years).
!t can be conducled that the high ly stable helocrene
spring areas serve as a refuge for invertebrate species
in Denmark which are at the southern limit of their
range and for species from adjacent streams when
they are subject to environmental stress.

KONKLUSION
De udvalgte kildeområder har en fauna,
der er ensartet med hensyn til antal indivi
der, antal taxa og dominerende taxa. Et
meget stort antal taxa er repræs.enteret,
særlig blandt Diptera og Coleoptera.
På grund af de stabile økologiske for
hold - specielt med hensyn til hydrologi,
temperatur og næringsstoffer - vil de ud
valgte kildeområder kunne tjene som refu
gier for plante- og dyrearter, der i Dan
mark lever på grænsen af deres udbredel
sesområde, idet der her ikke optræder de
temperaturekstremer, der på andre lokali
teter er begrænsende for deres forekomst.
Kildeområderne tørrer formentlig heller
ikke ud på noget tidspunkt på grund af kli
matiske udsving .
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SUMMARY
The freshwater fauna of same selected spring areas
(helocrenes) in lut/and, Denmark

The invertebrate fauna of 14 selected spring areas in
Jutland, Denmark, has been investigated.
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Ikke siden Torben W. Langers bog »Nordens Dag
sommerfugle i Farver«, der udkom i 1958, har vi fået
et så vægtigt og omfattende værk om disse sommer
fugle. Forfatterne havde tilsyneladende sat sig en ulø
selig opgave: at skildre samtlige dagsommerfugle i
Skandinavien, dvs. Danmark, Sverige og Norge, ved
hjælp af fotos fra naturen. Det var en dristig opgave.
Men den bog, som nu foreligger, viser med al tydelig
hed, at det er lykkedes. Det har dog taget tid. De før
ste fotos er dateret 1964, og der er taget tusinder af
billeder for at nå resul tatet.
Nuvel, et videnskabeligt værk skal ikke bedømmes
på grundlag af de vanskeligheder, der har været for
ud, men kun på resultatet, der i dette tilfælde er im
ponerende. Der er et væld af fremragende optagelser
af selv de sjældneste sommerfugle med deres under
arter. Disse billeder supplerer på en glimrende måde
de værker, vi har med tegninger eller fotos af præpa
rerede dyr. Billeder af levende dyr viser nye sider af
sommerfuglenes væsen og opførsel i naturen. Det
foreliggende værk er nok ikke for begyndere. Men
for den erfarne lepidopterolog og samler giver bogen
noget nyt og ikke mindst en masse skønne minder fra
vore oplevelser i de skandinaviske lande.
Det er kyndige folk, der har skrevet og illustreret
dette værk, og det er ikke blot en billedbog. Der er en
meget omfattende beskrivelse af alle arter, beskrivel
ser, der ikke er skrevet af efter andre værker, men er
forfatternes egne oplevelser og iagttagelser fra utalli
ge rejser overalt i Skandinavien. Disse beskrivelser
følger et meget fast mønster: Udseende, geografisk
variation, individuel variation, udvikling, flyvetid,
lokalitet, adfærd og udbredelse. Hele vejen igennem
de 121 arter, der er beskrevet. Det er en god ting, som
mange kunne lære af. Det gør bogen overskuelig og
nem at slå op i, og dette lettes yderligere ved fyldige
emne- og navneregistre sidst i bogen.
Foruden eget materiale har forfatterne haft nu af
døde Helge Ram b rings notater og store samling til rå-

dighed, og de har fået læge Høegh-Guldberg til at be
skrive de to Aricia-arte·r . Det tjener dem til ære, at de
har gjort alt for at få bogen så god som muligt. Den
rummer et meget stort materiale, der er ført up to da
te, og som man vil vende tilbage til gang på gang i
fremtiden.
Ud over beskrivelserne indeholder tekstsiderne et
andet meget vigtigt materiale, nemlig helt korrigere
de udbredelseskort i en revideret udgave og kun med
fund efter 1970. Af samme grund er vi blevet fri for at
få gentaget de ældgamle fund af M. galathea og P. ti
thonus som danske arter.
Til hver tekstside svarer en billedside, så man me
get bekvemt har alt om den enkelte art på samme op
slag. Der er også tilstræbt en fast opstilling af billed
materialet, men det er af gode grunde vanskeligere at
gennemføre, da det i høj grad er afhængig af de bille
der, man nu engang har til rådighed. Der er et eller to
lokalitetsbilleder, det ene altid i øverste venstre hjør
ne, og så vidt muligt hele udviklingen med æg, larve
og puppe. Det sidste er noget af en bedrift. Det er vist
ikke set så fuldstændigt i noget andet værk. Naturligt
nok mangler visse arters udvikling, da den ikke ken
des. Det gælder således særligt de arktiske arter, men
alligevel har vi fået sjældne billeder af C. improba's
æg og puppen af E. iduna.
Billedsiderne er selvfølgelig først og fremmest do
mineret af selve de fotograferede sommerfugle, der er
bogens hovedemne. Der er utrolig mange fine bille
der af selv de sjældneste arter. Dejlige billeder af
»storvildtet« i Skandinavien, såsom P. apollo, A.
iris, L. popu/i og cami/1/a, og af de meget sjældne ar
ter: E. maturna, L. ac/1ine, H. tityrus, S. orion og L.
argyrognomon foruden de arktiske arter, hvor man
især er imponeret over fotos af C. polaris, som ikke
ret mange samlere overhovedet har set. Af de 121 ar
ter, der er beskrevet, er der foto af dem alle på nær A.
laodice, der er en meget tilfældig gæst, og den uhyre
sjældne blåfugl E. argiades, der kun er fanget på Got
land. De allerfleste arter, selv de mere sjældne, har
fået et opslag for sig selv. Men det er lidt synd, at man
- nok af økonomiske grunde - har set sig nødsaget til
at bryde dette fine system og slå en del arter sammen
med flere på en side. Det er gået lidt ud over nogle
almindelige arter, der nemt havde fyldt hele siden
alene.
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Langt de fleste billeder er taget af forfatterne selv,
men man har dog lånt enkelte hos andre samlere, og
endelig er langt de fleste billeder af udviklingsstadier
ne, æg, larve og puppe, taget af danskeren Steffen Jo
hansen og ilalierneren Roberto Villa. Det er meget fi
ne billeder, der viser detaljer, som ikke ret mange har
set i naturen.
De mange lokalitetsbilleder er også vigtige til be
lysning af dyrenes adfærd, men de udgør nok den del
af bogen, der er mindst tilfredsstillende. Man kan
selvfølgelig altid diskutere, hvilken lokalitet der er
den helt rigtige for de forskellige arter. Det er selvsagt
umuligt at give typiske lokalitetsbilleder for de helt
almindelige arter, som f . eks. de tre Pieris-arter, der
flyver overalt. Men hvorfor viser man som lokalitet
for M . aglaja et billede af klipper i Jotunheimen, og
for L. phlaeas et foto fra Ishavet? Gud bevares, de
kan flyve disse steder, men det er ikke særlig typisk
og må virke meget forvirrende på uerfarne læsere.
Det virker også lidt pudsigt, at man som lokalitet for
l. lathonia har valgt et billede af en gård fra Læsø
med et smukt tangtag, og at lokaliteten for den uhyre
almindelige C. se/ene er domineret af en stor elg.
Dette er selvfølgelig petitesser, men den mere al
vorlige kritik gælder en række billeder, der ser ud,
som om de er taget om aftenen eller om natten. De er
mærkeligt mørke og triste. Der er gråvejr til trods
for, at himlen er blå. Det gælder f.eks. lokaliteterne
for Erebia medusa polaris. Jeg tror, at det er ved re
produktionen, det er gået galt.
Når dette er sagt, så skal det også fremhæves, at
der er en lang række dejlige billeder, der giver anled
ning til herlige minder om ture i de skandinaviske
fjelde. Der er smukke billeder fra Øland og Gotland,
fra idylliske skovveje i Vastergotland, fra danske
bøgeskove og Laplands vidder.
>>Skandinaviens dagsommerfugle i naturen« er den
oplagte gave til sommerfuglesamlere i hele verden,
for den findes også i en komplet engelsk udgave,
oversat af Elisabeth Folino. Den kan vise alverdens
naturelskere, hvor skønt der er i Skandinavien.
Mogens Sch/Uter
(Bogen kan købes hos forfatterne, H. j. Henriksen, 5771
Stenstrup, eller Ib Kreutzer, 9510 Arden. Foreningens med
lemmer får 10% rabat).

Jørgen Jørgensen: Havebrugszoologi for have og
landskab. 300 sider. 162 s/h ill. Pris kr. 165,00. DSR
Forlag. København 1982. ISBN 87-7432-218-4 .
Efter forord og indledning følger faunaoversigt
omfattende krebsdyr, tusindben, insekter, spindler,
orme, fugle og pattedyr. Faunaoversigten er bogens
hovedafsnit, svarende til ca. 75% af sidetallet; ho
vedvægten lægges på insekter. De efterfølgende af
snit omfatter plantebeskyttelse, identifikationskrite
rier efter værtplanter og skadesymptomer samt en
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oversigt over væksthusskadedyr og dyr på vand- og
vådbundsplanter. Bogen slutter med litteraturhen
visninger, stikordsregister over danske dyrenavne,
begrebsbetegnelser, samt videnskabelige navne på
dyr og insektpatogener.
Bogen behandler de almindeligste dyr af økono
misk og æstetisk betydning for: »ikke-konsumbare
planter i haver, parker, læhegn, planteskoler og
væksthuse«. I faunaoversigten er hovedvægten da
også lagt på planteædende dyr. Rovdyr og snyl tere
omtales i det omfang, de optræder som regulerende
faktorer i bestande af skadelige planteædere. Væ
sentlige saprofager nævnes. Forfatteren behandler
især dyrenes livsløb, formeringsevne, spredningsmu
ligheder og relationer mellem planter og dyr.
Et meget stort udvalg af dyr er gennemgået, og et
væld af biologiske oplysninger præsenteres. Disse
oplysninger giver ikke alene et godt grundlag for for
ståelsen af skadedyrenes angreb, men vil også gene
relt være anvendelige, f.eks. i feltbiologisk undervis
ning. Anmelderen har bl. a . noteret sig en række nyt
tige skematiske oversigter af systematisk eller biolo
gisk art, f.eks.: adskillelse af overfamilier inden for
Homoptera og Heteroptera (s. 18) samt oversigter
over bladlus og deres værtplanter (s. 38-39), over nå
letrægallelus (s. 46). over viklerarters værtplanter og
aktivitetsperioder (s. 95-96). over galmyg på pil (s.
123) og over midegaller (s. 205-207). Bogen beskæfti
ger sig ligeledes med almene entomologiske problem
stillinger som f.eks. : næringsoptagelsen og dens kon
sekvenser samt artsbegreb og værtplantevalg; et spe
cifikt emne som bladlusenes udviklingsforløb er
·
overskueligt fremstillet.
Hvor danske dyrenavne findes, er disse benyttet.
Indvendinger af faglig art er få og mindre væsentlige,
og forfatteren har tilfredsstillende løst den vanskelige
opgave at udvælge de dyr, der bør omtales i et værk,
som det foreliggende. Måske burde fritfluer ( Chloro
pidae) have været nævnt, da de ofte optræder i stort
tal på plæner, gøftekanter og andre græsdominerede
områder.
Afsnittet om plantebeskyttelse giver en kortfattet,
god oversigt over skade typer, skadetærskler, lovgiv
ning og beskyttelsesforanstaltninger, herunder kemi
ske bekæmpelsesmidler samt biologiske og biotekni
ske metoder.
Anvendelse af værtplanter og skadesymptomer
som grundlag for bestemmelse af skadedyr (s. 266280) er en nyttig genvej, sorri naturligvis må benyttes
med stor varsomhed, især af mindre kyndige.
Bogens illustrationsmateriale har tydeligt voldt
forlaget kvaler; resultatet er i flere tilfælde utilfreds
stillende (f. eks. sørgemyg-larverne i fig. 70, tv.).
Med denne bog har »Linien for have og landskab«
ved den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole fået en
solid grundbog for undervisningen i havebrugszoolo
gi. Forfatteren har dog også tilsigtet, at bogen skulle
kunne bruges af en videre kreds. Det kan den.
B. Overgaard Nielsen

Pindsvinekuld i vindueskarmen
Helge Walhovd
Zoologisk Laboratorium, Aarhus Universitet
With an English Summary

Pindsvinets ynglebiologi i Danmark blev i
årene 1976-79 relativt nøje kortlagt igen
nem en landsomfattende undersøgelse or
ganiseret af Zoologisk Laboratorium,
Aarhus Universitet (Walhovd 1981). Da
undersøgelsen byggede på rapporter om
tilfældigt fundne kuld, havde laboratoriet
nødig at etablere en bred publikumskon
takL Også i årene efter at dette kortlæg
ningsarbejde var afsluttet, har laboratori
et modtaget talrige henvendelser med
spørgsmål vedrørende ynglende pindsvin
og deres afkom.
En meget speciel rapport indløb om for
middagen den 16. august 1982, idet Jens
Carl Leth, Havrebakken 28 B, Aarhus, be
rettede, at et pindsvin havde født unger in
de i hans dagligstue i løbet af natten og
morgentimerne. Pindsvinet, der havde ad
gang til stuen via en terrassedør, der i den
ne særdeles varme periode stod på klem,
var blevet observeret i blomsterkrybben
foran panoramavinduet allerede aftenen
forinden. På samme sted, uden redemate
riale og på et underlag af grus, lå det ny
fødte kuld, der talte hele 8 unger (Fig. l ) .
Mod formodning forblev pindsoen på
dette usædvanlige redested kun et par me
ter fra møbler og fjernsynsapparat i godt 4
døgn. Den sjældne begivenhed medførte
foruden de sædvanlige aktiviteter en ræk
ke ekstra besøg, bl. a . af presse og fjern
syn, hvilket ikke lod til at anfægte pindso
en det mindste. Også dette var uventet,
idet pindsvin, der lige har født, erfarings
mæssigt tit er nervøse og endog kan finde
på at bide ungerne ihjel (Morris 1967).
Mens pindsvinefamilien opholdt sig i
blomsterkrybben, døde de to mindste un
ger efter henholdsvis 2 og 3 døgn. Den før
ste blev spist af moderen. Den anden (lO g)
slæbte hun et stykke hen på gruset og forFlora og Fauna 89: 13-14. A rhus 1 983.

. søgte at grave den ned. Pindsoen drak vil
ligt af fremsat mælk og spiste dagligt det
tilbudte foder. I dagtimerne opholdt hun
sig enten ved ungerne eller andetsteds i
blomsterkrybben. Kl. 07 den S. dag blev
pindsoen observeret på græsplænen lige
uden for vinduet, men den forsvandt igen.
4 timer senere dukkede hun op hos unger
ne. I løbet af 20 minutter blev alle unger
flyttet hen i en kvasbunke ca. 12 m væk i
en af nabohaverne. Herefter kom hun til
bage til stuen, fortærede rester af fremsat
foder og mælk og var stadig tillidsfuld og
rolig.
Historien bør ledsages af følgende for
klarende tillæg: At pindsvin føder 8 unger
forekommer herhjemme så vidt vides i
måske kun et par ud af 100 tilfælde (Wal
hovd upubl. ) . Det er almindeligt, at pind
svin vælger et tørt redested, ofte inden
dørs, i udhuse eller i tæt beplantning ved
boligens sokkel. I kun et tidligere tilfælde
vides et pindsvin at have ynglet i et beboet
hus, dvs. i et køkkenskab på en bonde
gård, hvor der var en kattelem i hoveddø
ren og altså adgangsmulighed, præcis som
i det her omtalte tilfælde.
Det er alvorligt ment, når jeg postule
rer, at pindsvin, ligesom i sin tid » forstue
svalerne« på landet, ville yngle i vore boli
ger, hvis vi lukkede op for dem. Pindsvi
net frygter nemlig slet ikke mennesker,
men drager i stedet alle mulige fordele af
bl. a . de bygninger og beplantninger, som
vi etablerer.
At et pindsvin fødte et kuld unger uden
den mindste antydning af rede, er så vidt
vides aldrig tidligere beskrevet . Ganske
enestående var som nævnt også pindsoens
adfærd . Endvidere må det valgte redested
næsten fortjene et par linier i Guiness re
kordbog, idet pindsvin normalt optræder
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Fig. l. Pindso med sine B unger, et døgn gamle, liggende i de omgivelser, hvor de blev født: i dagligstuen i et
parcelhus. (N. Skyberg fat.).
The hedgelwg mother with her B y oung, ane day o/d. She entered the house via an open door facing th e garden.

så diskret ved ynglereden, at denne kun
sjældent opdages. I den forbindelse skal
nævnes, at Havrebakken 28 B er en ud af
ca . 100 parceller, hvor jeg foranledigede
pindsvinebestanden optalt og mærket i
årene 1974-78 . Villahaverne i dette kvar
ter blev i de 4 somre gennemgået systema
tisk ved aftentid ca. 2 gange om ugen, for
uden at beboerne var opfordret til at bi
drage med egne iagttagelser. Ikke et pind
svinekuld blev fundet.

of 2 and 3 days respectively, out of which ane w as de
v o u red by the mother while the other only was re
moved from the nest.
The female remained indoor during the first four
days and consurned the offered milk and food. A
considerable number of people, i . a . press and TV
photographers, inspected the peculiar nesting situa
tion. These visits seerned not at all to affect the fe
male.
On the Sth day, however, she moved the S remain
ing young to a heap of twigs 12 m away in a neigh
bouring garden.
LITTERATUR

SUMMARY
A hedgellog litter in a sitting room.
A hedgehog litter of B young was barn on August
18th 1982 in a flower crib of the sitting-room in a
private house (Fig. 1). The young were given birth o n
a battom of grave! among flower pots without any
indication of a nest. Two of the young died at an age
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Morris, B . , 1967: The european Hedgehog (Erinaceus euro
paeus L . ) pp. 478-488 i Lane-Petter, W . , Worden, A. N . ,
Hill, B .F . , Paterson, ). S . Vevers, H . G . (red .): The UFAW
handbook on the care and management of labaratory ani
maJs. - Edinburg & London.
Walhovd, H . , 1981. Body temperature relations in suekling
hedgehogs. - Acta Theriol. 26: 499-503.
Walhovd, H. (upubl.): The breeding biology of the Euro
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Sommerfugle på skibsrejser
O. Høegh-Guldberg
(Agervej 9, Stensballe, 8700 Horsens)
Meddelelse fra Naturhistorisk Museum, Arhus

På to lange sørejser blev der langt til havs
iagttaget sommerfugle, og til belysning af
disse små insekters flyveevne og levevis
kan følgende notater fra dagbøgerne tjene.
Tallene i parentes henviser til figurerne på
s. 16 .
Min første rejse var som skibslæge på
Johnson Lines M / S » Chile« (12 .000 t) .
Den gik fra Gateborg til Brasilien og Ar
gentina, med anløb af Gran Canaria på
ud- og hjemrejse, fra den 24. august til den
3. november 1952, da vi var tilbage i Sve
rige.
Mens vi for udgående var midt i Den
Engelske Kanal, og igen næste dag ca. 20
km fra land ud for Bretagne, fløj der man
te Autographa gamma L. omkring bag
stavnen, hvor der var lidt læ.
En dags tid senere fløj en Vanessa ata
lanta L. ved skibet, da vi var midt i Den
Biscayiske Havbugt. Den kunne teoretisk
have været med fra Sverige. Men den har
nok snarere været på træk ligesom gam
ma-uglerne .
Et smukt eksemplar af Ag/ais urticae L .

(l) fløj den 10. oktober rundt i skibets sa
lon, mens vi befandt os 50 km øst for det
sydlige Brasilien. Nældens Takvinge fin
des ikke i Sydamerika eller på De Kanari
ske Øer, og dyret var da også af normalt
europæisk udseende . Det må være en
blind pasager, der i Sveriges tilstundende
efterår har søgt vinterkvarter på skibet og
nu var vågnet ved den sydlige halvkugles
sommervarme.
På den anden rejse var iagttagelserne
også af interesse. Vi sejlede som rederens
gæster med Høegh Lines olietankere (ca .
30 .000 t) fra Grækenland til Sydney i Au
stralien og retur helt til Norge. Begge gan
ge lastede vi olie inderst i Den Persiske
Havbug t . Udturen foregik med M / S
Flora og Fauna 89: 15-17. A rlws 1983.

>>Høegh Grace« fra den 17 . februar til den
27. marts og hjemturen med M / S >>Høeg
Forum« fra den 18. juni til den 17 . august
1964.
På turen til Australien lå vi den 27. fe
bruar stille et døgn 60 km syd for Arabien.
Der var havblik og brænderide varmt, så
det føltes som a t komme ind i en bageovn,
når man fra den airconditionerede kahyt
trådte ud på dække t . Den nat fløj Spodop
tera exigua Hb . (2) i stort antal til skibets
lys .
Både på udturen og hjemturen, dvs. i
februar og i j uli, fulgte Cynthia cardui L .
o s p å sejladsen gennem Suezkanalen og
Det røde Hav . Jeg tog e t eksemplar i Suez
kanalen den 22 . j uli (3) og et andet den 25.
juli (4) midtvejs mellem Malta og Sicilien,
begge fejlfri og af palæarktisk type . Sidst
nævnte må have været på træk.
Men det mest bemærkelsesværdige var
fundet af e t lige afdødt, affløjet eksemplar
(5), som lå på dækket om morgenen den 6 .
juli, d a v i var p å hjemvejen o g havde sejlet
i to uger, tusinder af kilometer fra land
mod vest.
Vi havde haft konstant storm fra syd
vest i seks dage og befandt os på højde
med Bombay, som lå mange hundrede ki
lometer i østlig retning. Om natten lyste
hver eneste stormpisket bølgetop af mor
ild, så det var som at flyve hen over en op
lyst by. Det nærmeste land i vindretningen
var Somalia med Cap Guardafui i en af
stand af minimalt 2000 km.
Men var fundet af denne Tidselfugl så
ikke en parallel til Nældens Takvinge fra
Sydatlanten? Nej, for den var af den euro
pæisk-afrikanske race og ikke af f. kersha
wi McCoy (6), som den australske form
(art?) hedder. Denne har altid blå kærner i
bagvingeoversidens postdiskalpletter
modsætning til vor cardui.
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Fig. l. Se teksten.
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Kunne det så måske være en svensk car
dui, der ligesom vi havde taget turen ned
til Australien og nu var på tilbagerejsen?
Nej, -det passer hverken med artens levevis
eller med skibets afgang fra Sverige, en
gang i marts-april. Men så kunne dyret
være fløjet om bord på skibets udtur,
mens det passerede Suezkanalen eller Det
røde Hav, have sat sig til hvile og nu på til
bagevejen være vågnet op? Heller ikke
denne forklaring er sandsynlig. Tidselfug
len har ikke for vane at holde lange hvile
pauser. om sommeren. (Endnu i juni føles
Australiens klima som vor sommer) .
Følgelig har vi her en non-stop med
vindsflyver, der har tilbagelagt mindst
2000 km uden mulighed for mellemlan
ding. Det må være noget af en rekord.
I Australien optræder Bogong-uglen
(Agrotis infusa Boisd . ) i uhyre mængder.
Efter oversomringen, som foregår i kølige
re bjergområder, vender sværmene tilbage
til lavlandet om efteråre t . Da vort skib d .

20. j uni {svarende til sent efterår) i smukt
vejr sejlede gennem Bass-strædet mellem
Australiens hovedland og Tasmanien, var
dækket overalt klattet til af mågeekskre
menter, alle indeholdende halvt fordøjede
Bogong-ugler. Formodentlig er en sværm
ugler nødlandet på havet, hvor mågerne
har proppet sig med de druknede dyr, og
det har åbenbart været en ufordøjelig
kos t .
A f Macroglossum stel/atarum L . (7) tog
jeg et fint eksemplar 60 km fra land i At
·lanterhavet ud for Cadiz d . 28. j uli. Og en
delig i begyndelsen af august kom en Me
sapamea secalis L. til skibets lys ud for
Hoek van Hollan d .
D e t e r let at iagttage sommerfugle på e t
stort skib, m e n at f å dem i nettet e r både
vanskeligt og anstrengende. Når dyret er
nede på dækket, er man selv på fjerde sal,
og når man løber ned ad de mange trap
per, er det oftest fløjet op til det sted, hvor
man kom fra .

Mindre meddelelser
Nyt findested for løvgræshoppen Metrioptera
roese/i (Hagenbach) i Danmark.
Løvgræshoppen Metrioptera roese/i (underfa
milien Decticinae), der bl . a. er karakteriseret
ved en gul rand på pronoturos sidelapper, er
udbredt i Mellemeuropa og Sydeuropa undta
gen de sydligste dele. Nordgrænsen går gennem
Danmark og Sydfinland. Østpå er arten ud
bredt til Sibirien. Den findes endvidere i Eng
land og blev registreret som ny for Irland i 1976
(Anderson 1977) . Arten er indslæbt til Canada
(Quebec) og har bredt sig til USA (staten New
York).
I Danmark er Metrioptera roese/i tidligere
kun fundet på Lolland i forrige århupdrede, på
Falster i 1947 og i Knudmose syd for Herning i
1939 (Holst 1969, 1970). I 1980 og 1981 har jeg
registreret arten i og omkring Vester Vedsted
ca. 9 km sydvest for Ribe, begge år i den første
uge af august.
Metrioptera roese/i's stridulation er en for
det menneskelige øre sammenflydende hvislen.
I strålende solskinsvejr fremføres den meget
kraftigt og vedholdende. Det var herved, jeg
Flora og Fauna 89: 1 7-18. Arhus 1 983.

først blev opmærksom på arten. Stridulationen
lød altid fra højt græs i vejkanten. I 1981 obser
veredes også nogle 9 9 . Sammenfattende for
1980 og 1981 gælder, at Metrioptra roese/i er
talrig i og omkring Vester Vedsted. Specielt var
den overmåde talrig overalt på en flere km lang
tur ad en markvej langs randen af Vester Ved
sted Bjergplantage .
Der kendes en langvinget form af Metriopte
ra roeseli, men den er sjælden. Alle de indivi
der, jeg har iagttaget, både a a og 9 9 har
været af den kortvingede (brachyptere) form.
Langvingede eksemplarer synes mærkelig nok
altid at være ufrugtbare (Sandhall & Ancler
1980).
,

Metrioptera roese/i findes altid i tæt bevoks
ning i fugtige habitater, f.eks. fladt land nær
æstuarier, i fugtige enge og i sumpet terræn .
Nadig & Steinmann (1972) angiver, at arten lej
lighedsvis også findes i mere tørre biotoper,
forudsat den relative luftfugtighed ikke falder
for stærkt inde i den tætte vegetation. Det er
givetvis dette forhold, der passer på >>Vester
17

Vedsted-græshopperne« . I bjergegne går arten
op til 1500-1600 m .
Metrioptera roese/i skyr alt for høje tempera
turer. I 1980 registrerede jeg, hvorledes en enlig
O' i et terrarium holdt op med at stridulere ved
39°C og flygtede ud af et lille smuthul i dette,
mens den ved 35°C endnu stridulerede. Som
nævnt er stridulationen intens i stærkt solskin .
Hos individer, jeg holdt i to terrarier, hørtes og
så stridulation om natten. Temperaturen har
under de indendørs betingelser været tilpas høj,
til at stridulation kunne finde sted (jvf. Harz
1960, Ragge 1965). Ved forsøg med en O' fand
tes vingeslagsfrekvensen under stridulation at
være en lineær funktion af temperaturen i inter
vallet 22-35 ° C (Per Delphin, upubliceret). An
gående en lydmæssig analyse af Metrioptera
roese/i's stridulation henvises til Dubrovin &
Zhantiyev (1970) . Undertiden hørtes, hvorle
des stridulation hos et individ kunne udløse
stridulation hos et andet i det andet terrarium.
Individerne i terrarierne blev tilbudt forskel
lige fødeemner. De åd frisk græs, agurkesnitter,
æblesnitter og hyben. Derimod vragedes ani
malsk føde. Harz (1960) angiver, at Metriopte
ra roese/i lejlighedsvis kan tage små larver.
Kopulationen varer 30-50 min. og kan genta
ges af begge partnere. Fortæringen af den store,
glashvide spermatofor varer op til 6 timer. Æg
gene, der er cylindriske og ved afsætningen
sepia- sortbrune, afsættes i stængler (Harz
1960).
Holst (1969) skriver angående de ovenfor
nævnte tidligere findesteder i Danmark, at
Metrioptera roese/i muligvis er en relikt fra bo
realtiden, men at den også kan være indvandret
fra den nordtyske population på et senere tids
punkt . Umiddelbart synes denne sidste mulig
hed
nærliggende
for
>>Vester Vedsted
græshopperne<< i betragtning af findestedets
sydlige beliggenhed. Det kunne være interes
sant at få undersøgt, i hvor stort et område om
kring Vester Vedsted arten er udbredt. Måske
findes den i større dele af Sønderjylland, men er
hidtil blevet overset.
SUMMARY
Roesel's bush-cricket, Metrioptera roese/i (Hagen
bach), was recorded in August 1980 and 1981 in an
area new to the species in Denmark, namely in the
village Vester Vedsted and its surroundings in SW
}utland. The species has previously been recorded in
Denmark a few times, the most recent record ciating
18

back t o 1947. Metriopfera roese/i was initially noti
ced by the author due to thc persistent and n o isy stri
dulation af the et et in fine weather. Bo t h et et and
9 9 were found, always in tall grass af roadsides,
the latter, however, only in 1981. The species w as nu
merous in the area visited. Both et et and 9 9 were
exclusively af the short-winged form. Metrioplera
roese/i is always found in lush vegetation in moist ha
bitats, and i t shuns high temperatures. et et kept in
vivaria consurned only vegetable food. Due to the si
tuation af the finding place the i m media te idea is t hat
individuals af the North German population have
sp read to t his. A search for the species in S J utland
might reveal a larger distribution in this area.
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Per Delphin
Keldbjergvej 12, 8472 Sporup

Bladlus på soldugblade
I sidste halvdel af august 1978 besøgte jeg høj
mosen Lille Langsø (syd for Salten Langsø) for
at indsamle Rundbladet Soldug til undersøgelse
under stereolup. På en af planterne sad der
bladlus på bladpbdernes opadvendende side
under tentaklerne. Bladlusene sad med nedbo
ret snabel og sugede øjensynligt saft fra led
ningsvævet. Da tentaklernes insektfangende
hoveder sidder i et lag højt over bladlusene, er
disse særdeles godt beskyttede mod rov . Led
ningsvævet fører væske med proteiner fra de
fordøjede insekter og må derfor yde god næring
til bladlusene.
På forespørgsel svarede professor Ole Heie,
at disse bladlus og deres biologi næppe var be
skrevet tidligere.
Eigil Holm
Byskovvej 4 , 8751 Gedved

Boganmeldelser

Folke Rydbo & Erla11d vo11 Hofstel1: Skoven og mel111esket på kollisionskurs? 189 sider. 20 s/h ill. 32

plancher med 54 farvefotos. Pris kr. 179,35. Gads
Forlag. København 1982. ISBN 87-12-77750-1.
Ved selvsyn har to ledende svenske skovfolk skaf
fet sig indsigt i skovenes tilstand i en række lande i
Sydamerika, Afrika, Asien og Europa. Hovedten
densen er, at skovene er på retur, både arealmæssigt
og med hensyn til produktionsevne. Denne tendens
er ikke af nyere dato. Den er næsten lige så gammel
som menneskeheden . Gennem årtusinder har svedje
brug og overgræsning ødelagt skoven og forhindret
genvækst i mange dele af vor klode. Nutidens store
behov for træ har yderligere accelereret denne uhel
dige udvikling, bl.a. med rovdrift på den tropiske
regnskov.
Ødelæggelse af den naturlige skovvækst følges
overalt af en degenera tion af jordbunden gennem
erosion og udvaskning af plantenæringsstoffer.
Muldlaget forsvinder, og skovlandet bliver til hede
eller ørken, afhængig af jordbund og klimatiske for
hold. Denne ulykkelige udvikling er især fremher
skende i de allerfattigste u-lande, og spørgsmålet er,
om processen lader sig standse. Forfatterne ser ret op
timistisk på det. Erfaringer, ikke mindst her fra Nor
den, har vist, hvorledes skoven ved den rette behand
ling stadigvæk kan fornyes. Men det kræver langsig
tet planlægning og folkelig opbakning, hvilket igen
kræver en stor folkeoplysende indsats. Forfatterne
sammenfatter den politisk-økologiske formel for
skovbrugets globale fremgang således: >>Hensynta
gen til alle mennesker, især de fattigste, og hensynta
gen til Jorden«.
Oversættelsen er foretaget af Søren Ødum, der har
udvidet bogen med et kapitel om dansk indsats for
skoven, både gennem u-landsprojekter og herhjem
me. For 200 år siden udgjorde det danske skovareal
4 % af landets overflade, men nu er det udvidet til ca.
12 % . Bogen slutter med en grundig gennemgang af
den litteratur, der er knyttet til de forskellige kapit
ler. Dette forekommer mere værdifuldt end den sæd
vanlige liste over anvendte bøger.
E. N.

Jørge11 Christianse11: En bog om sla11ger l - de ugifti
ge. 64 sider. 98 s/h illustrationer. Pris kr. 74,50.

Skarv. Holte 1982. ISBN 87-7545-082-8.
Jørge11 Christia11se11: En bog om slanger 2 - de giftige.

64 sider. 87 s/h illustrationer. Pris kr. 74,50. Skarv.
Holte 1982 . ISBN 87-7545-060-7.
Jørgen Christiansen, der tidligere har skrevet bøg
er om skildpadder og krokodiller, er nu gået videre
og har skrevet om slanger. Det er blevet til to bøger,

der klart hører sammen, men af praktiske hensyn er
blevet delt.
Første bind indeholder nogle generelle afsnit om
slangers systematiske placering og måder at bevæge
sig på. Hvorefter følger et detaljeret afsnit om kvæ
lerslanger, og herunder er der blevet plads til et afsnit
om slangers sanser. Dernæst omtales snogene. Her er
den danske snog behandlet udførligt, ellers er de om
talte snoge alle fra Europa og Nordamerika, med
undtagelse af den afrikanske ægslange, der har fået
sit eget afsnit.
I andet bind omtales giftslanger, med et indledende
afsnit om slangegift og giftapparatet. Derefter følger
systematiske afsnit med præsentation af repræsen
tanter for de forskellige giftslangegrupper: furetande
de snoge, giftsnoge, havslanger, hugorme og grube
orme, og herunder et udførligt afsnit om den danske
hugorm og dens levevis. Herefter er der et afsnit om
slangers fjender og trusler mod slangernes fortsatte
eksistens. Endelig, som afslutning, følger et afsnit om
slangernes placering i den menneskelige bevidsthed
og deres optræden i tro og overtro.
Når man læser bd. l, har man en udpræget for
nemmelse af, at det er skrevet af en terrarianer. Ud
valget af slanger er gennemgående dem, der har ter
rariernæssig interesse, kvælerslanger og snoge fra Eu
ropa og USA, medens man savner omtale af andre
slangefamilier og snoge fra resten af verden.
De systematiske afsnit af bogen er ret svage, og man
får kun en meget løs fornemmelse af slangers indbyr
des slægtskab og deres mulige udvikling. Måske kun
ne netop disse afsnit være styrket ved en omtale af de
øvrige slangegrupper. De generelle afsnit om bevæ
gelse og sanser er udmærkede og instruktive, og til de
udvalgte slanger, der omtales, er teksten god og fint
illustreret.
Bind 2 indledes med et udmærket afsnit om slan
gegift og giftslanger contra mennesker med en god
karakteristik af mennesket som »et stort, klodset og
temmelig dumt væsen«, hvorfor så mange også bli
ver bidt af slanger. De systematiske afsnit er vel
skrevne, og udvalget af slanger er repræsentativt for
de eksisterende arter.
Afsnittene i de to bøger om danske slanger er ud
mærkede, og småfejl som f.eks. bd. 2 s. 32 om begge
køns hamskifte før parringen er uden betydning. I det
følgende afsnit i bd. 2 om andre europæiske hugor
me, synes det nok meget at skrive, at flere af de syd
ligste arter lægger æg (så vidt vides er det kun en en
kelt, der gør det) når det bruges til forklaring af æg
læggende contra levende-fødende slanger. Disse små
skønhedspletter til trods må bd. 2 siges at være en ud
mærket bog, og væsentlig mere dækkende for titlen,
end bd. l.
Bøgerne, der er udsendt i Sule-serien, er smukt illu
strerede med instruktive tegninger af Jens Pedersen
og s/h fotos af Ulf Olsen m.fl. Desuden er hver bog
forsynet med 7 farvefotos på bindenes ydersider.
Ja11 Kjærgaard /e11se11
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