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RYD OP I SKUFFEN 

Flora og Fauna mangler stof! Strømmen af 
manuskripter har altid været ujævn, men på 
det seneste har vi oplevet betænkeligt lange 
pauser. Den beskedne stofmængde er den 
væsentligste årsag til, at tidsskriftet kun 
undtagelsesvist udkommer med fire hæfter 
om året. Så længe stoftilgangen ligger på det 
nuværende niveau, må vi fortsat slå hæfte 3 
og 4 sammen til et dobbelthæfte-med et si
deantal svarende til et enkelthæfte. Denne 
situation er utilfredsstillende for både re
daktion og abonnenter. 
Problemet kan kun løses, hvis Flora og Fau
nas læsere i højere grad begynder at bidrage 
til tidsskriftet- dels med artikler, dels med 
"mindre meddelelser". Vi kan naturligvis 
ikke love at acceptere ethvert bidrag uden at 
have set det. Ikke desto mindre skønner vi 
dog, at der ligger mange gode, færdige såvel 
som halvfærdige, manuskripter i danske na
turhistorikeres skrivebordsskuffer. Ville det 
ikke være et forsøg værd at sende et manu
skript til Flora og Fauna, så også andre kan 
glæde sig over dine interessante iagttagel
ser? 
En ganske særlig mulighed udgøres af de 
mange gode - men upublicerede - biolo
gispecialer, som nybagte kandidater har syl
tet på ubestemt tid. Biologispecialer inde
holder næsten altid så mange originale ob
servationer og resultater, at der kan 
ekstraheres materiale til en publicerings
værdig artikel. En nybagt kandidat, som bi
drager til Flora og Fauna, vil opleve glæden 
ved at delagtiggøre andre i sin viden og vil 
samtidig opnå en god træning i artikelskriv
ning, inden det gælder bidrag til mere kriti
ske, internationale tidsskrifter. 
Redaktionen vil hermed opfordre alle, som 
ligger inde med relevant stof, til at sende de
res manuskripter til Flora og Fauna- så kan 
vi snart udgive et fyldigere og (endnu) mere 
varieret tidsskrift. Interesserede potentielle 
forfattere henvises til forfattervejledningen 
bagest i bladet. 

Red. 



Ny lokalitet for Bakke-Gøgeurt (Orcl1is ustulata)-
med noter om artens fænologiske og morfologiske variation 

John Mønsted Jensen 
Nordjyllands Amt 

Natur- og Miljøkontoret 
Niels Bohrs Vej 30 

9220 Ålborg Ø 

Henrik Ærenlund Pedersen 
Botanisk Museum 

Københavns Universitet 
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1123 København K 

A new station for 01-clzis ustulata- with notes on the phenological and morpho
logical variation of this species 

Historically, Orcl1is ustulntn L. has been found in more than 50 sites in Denmark, but only 
one extant population, in North Jutland, has been known for the last many years 
(''site A"). In the present paper, a new find from another site ("B") in North Jutland is re
ported. The habitat, an undisturbed area of limestone grassland, is deseribed with regard 
to geomorphological, edaphic, and fiaristic characteristics, and its past, present, and fu
ture management is discussed. When the population was discovered in 1997, 19 flowering 
shoots were found, while 169 flowering shoots were counted in 1998. Phenological data 
reveal a distinct discrepancy between an early-flowering population in site A and a late
flowering one in si te B. Morphological data indicate that the two populations are referable 
to the so-called subsp. ustulntn and subsp. nestivnlis (Ki.impel) Ki.impel & Mrkvicka, respe
ctively. At the same time, however, a broad overlap between the two populations in all 
characters suggests that the recognition of separate subspecies within O. ustulntn is an in
expedient practice. This finding is supported by information from the literature. 

For godt en snes år siden kunne det kon
stateres, at Bakke-Gøgeurt (Orchis ustulnta 
L.), der samlet havde været kendt fra mere 
end 50 steder i Danmark, nu var gået så 
kraftigt tilbage i hyppighed pga. kalkover
drevenes opdyrkning, tilplantning og til
groning, at den kun havde en kendt fore
komst tilbage (Løjtnant 1977; Løjtnant & 
Worsøe 1977). Bortset fra et fund af en en
kelt plante på Sjælland ca. 1980 (TEO
kartoteket), forblev kendskabet til artens 
aktuelle danske udbredelse uændret frem 
til 1997. Vi kendte den fortsat kun fra en 
lokalitet (uden offentlig adgang) i dalsy
stemet omkring Lindenborg Å i Himmer
land (TBU-distr. 11). Den 14. juli 1997 
fandt John Mønsted Jensen imidlertid 19 
individer af Bakke-Gøgeurt i fuldt flor på 
en lokalitet i et andet ådalsystem i Him
merland (distr. 11). Fundet blev gjort i for
bindelse med en systematisk registrering 
af kalkoverdrev i Nordjyllands Amt. 

DET NYERKENDTE VOKSESTED 
Den nye lokalitet med Bakke-Gøgeurt er 

F/arn og Fnunn 105 (2): 29-36. Arhus 1999 

en kreaturgræsset, østvendt, 15-20 m høj 
skrænt. Skrænten er en del af et større, 
sammenhængende skræntsystem med 
græssede overdrev samt opgivne og til
groede eller tilplantede overdrev. Tilstø
dende overdrevs- og engarealer græsses i 
sammenhæng med den ca. 200 m lange 
skrænt med udbredt forekomst af Bakke
Gøgeurt; arealet oven for den er agerjord. 
Set i profil har skrænten et knæk halvvejs 
oppe, således at den nedre del er stejl, med 
en hældning på ca. 40°, mens den øvre del 
veksler mellem 5° og 35°. 

Jordbunden er kalkholdig; kalken er 
umiddelbart synlig på den nedre del og 
mindre eller ikke synlig på den øvre del af 
skrænten. Vegetationens sammensætning 
afspejler dette forhold, idet forekomst af 
arter, der indikerer højt kalkindhold i jor
den, aftager på skræntens øvre del. På 
dens nedre, stejle del er der stedvist krea
turskabte terrasser, og hele overdrevet 
fremtræder med kun få og små optrådte 
eller eroderede partier. 

Skrænten med Bakke-Gøgeurt er ikke 
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#* Acinos arvensis, Voldtimian # Helianthemum nummularium subsp. obscurum, 

# Anemone nemorosa, Hvid Anemone Bakke-Soløje 

#* Arabis hirsuta, Stivhåret Kalkkarse # Lathyrus linifolius, Krat-Fladbælg 

#* Avenu/a pratensis, Eng-Havre #* Linum catharticum, Vild Hør 

A. pubescens, Dunet Havre # Lotus corniculatus, Alm. Kællingetand 

#* Briza media, Hjertegræs # Luzu/a campestris, Mark-Frytle 

Campanula glomerata s.str., * Orchis ustulata, Bakke-Gøgeurt 

Nøgleblomstret Klokke #* Phleum phleoides, Glat Rottehale 

#* C. persicifo/ia, Smalbladet Klokke * P pratense subsp. bertolonii, Knold-Rottehale 

# C. rotundifolia, Liden Klokke # Pimpinelia saxifraga, Alm. Pimpinelle 

# Carex caryophyl/ea, Vår-Star * Plantago media, Dunet Vejbred 

#* C. f/acca, Blågrøn Star # Piatanthera chlorantha, Skov-Gøgelilje 

# C. pilulifera, Pille-Star # Po/yga/a vulgaris, Alm. Mælkeurt 

#* Centaurea jacea, Alm. Knopurt #* Primula veris, Hulkravet Kodriver 

C. scabiosa, Stor Knopurt #* Pulsatilla vulgaris, Opret Kobjælde 

Cineraria integrifolia, Bakke-Fnokurt * Rubus caesius, Korbær 

#* Cirsium acaule, Lav T idsel # Sedum acre, Bidende Stenurt 

Daucus carota s.str., Vild Gulerod # T hymus serpyllum, Smalbladet Timian 

# Dianthus deltoides, Bakke-Nellike # Trifolium medium, Bugtet Kløver 

# Festuca ovina, Fåre-Svingel Veronica spicata, Aks-Ærenpris 

Filipendu/a vu/garis, Knoldet Mjødurt #* Viola hirta, Håret Viol 

Tabel 1. Liste over udvalgte karplanter fra det nyerkendte voksested for Bakke-Gøgeurt. Arter mærket "#"er ifølge 
Ejrnæs & Bruun (1995) indikatorer for overdrev med lang græsningskontinuitet samt fravær af gødskning og om
drift (enkelte af dem kan dog også vokse i skov). Arter mærket"*" kan i hvert fald i Nordjylland anses for at være 
karakteristiske- eller ligefrem indikatorer- for kalkoverdrev (J. M. J. upubl.). 

List o f selected tracheophytes from the new/y recognized station o f Orchis ustulata. Species marked"#", according 
to Ejrnæs & Bruun (1995), indicate grass/and with a /ong history of continuous grazing and absence of fertilization 
and cultivation (a few ones, however, can also be found in fores t). Species marked"*" can, at Ieas t in North Jutland, 
be regarded as characteristic- or even indicators- of limestone grass/and (J. M. J. unpubl.). 

behandlet som en særskilt lokalitet i kort
lægningen af nordjyske kalkoverdrev, 
men udgør en del af en lokalitet omfatten
de et større, sammenhængende overdrev 
med krat og et lille væld. Artslisten for 
den samlede lokalitet rummer 168 arter. 
På listen figurerer ikke færre end 29 arter, 
der betragtes som indikatorer for overdrev 
med lang græsningskontinuitet samt fra
vær af gødskning og arndrift (tabel 1). 
Desuden rummer den ikke færre end 24 
arter, som i hvert fald i Nordjylland kan 
anses for at være karakteristiske - eller li
gefrem indikatorer - for kalkoverdrev (ta
bel1). 

D RIFf, OVERVÅGNING OG 
NATURPLEJE 
På tidspunktet for fundet var der ingen 
kreaturer på skrænten. Det var dog tyde-
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ligt, at der havde været græsset kort tid 
forinden, idet græs- og urtedækket var 
lavt og bar præg af afbidning; f.eks. mang
lede mange individer af Bakke-Gøgeurt 
spidserne af rosetbladene. Kreaturerne var 
øjensynligt blevet flyttet fra skrænten til
pas længe forinden til, at stængler med 
blomstrende aks kunne udvikle sig ufor
styrret. Alle 19 individer havde intakte 
blomsterstande og var derfor et smukt og 
iøjnefaldende syn i den ellers lave vegeta
tion. 

Overdrevets ejer samt en nabo, der nu 
forestår kreaturgræsningen, har i store 
træk redegjort for driften de seneste par 
generationer. Den kan beskrives ved re
gelmæssighed i græsningstryk og udbin
dingstidspunkt Desuden har skrænten ik
ke været gødsket eller omlagt. 

Ved amtets første systematiske overvåg-



ning af den nye population den 10. juli 
1998 overraskede lokaliteten endnu en 
gang, idet der kunne tælles ikke mindre 
end 169 blomstrende og 3 vegetative skud 
af Bakke-Gøgeurt. De blomstrende planter 
stod i 1998 overvejende enkelt- eller par
vis, men der forekom også grupper af tre 
eller fire blomstrende skud (fig. 1). Arten 
voksede spredt over et areal på ca. 30 x 200 
m. Til sammenligning blev der i populati
onen i Lindenborg Adal optalt 21 blom
strende og 8 vegetative skud i 1997 samt 

Fig. l. Gruppe med fire blom
strende skud af Bakke-Gø
geurt i lav overdrevsvegeta
tion på det nyerkendte vok
sested i Himmerland. Foto: 
H.Æ.P., den 10. juli 1998. 

A group of fourjlowering shoots 
of Orcl1is ustulata photo
grnphed 011 the 10th of fri/y 1998 
in the uew-discovered popu/n
tion in Hilwuerlmrd (North fut
land). 

hhv. 50 og 25 i 1998 (det hidtil bedste år i 
forbindelse med amtets overvågning). 

Ejeren af den nye lokalitet har nu ind
gået en græsningsaftale med Nordjyllands 
Amt. Aftalen sikrer, at arealet fortsat dri
ves hensigtsmæssigt mht. græsningstryk 
og udbindingstidspunkter, samt at der ik
ke gødskes på et større, sammenhængen
de overdrev. Endelig er græsning ved am
tets foranstaltning genoptaget på et tilstø
dende, tilgroet overdrev. På tre naboejen
domme, der også rummer fine, men umid-
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Lokalitet 

A 

Knopper(%) 

3,8 ± 4,5 

19,3 ± 10,7 

Friske blomster (%) 

84,6± 13,7 

Visne blomster (%) 

11,6 ± 14,2 

B 73,7± 13,7 6,9 ± 11,4 

Tabel 2. Det lænelogiske stadie af populationerne på lokalitet A og B hhv. den 3. juni og 1 O. juli 1998. Tallene angi
ver mængdeforholdet mellem knopper, friske blomster og visne blomster pr. aks (middelværdi ± standardafvigel
se j. 

The phenological state of the populations in siles A and B on the 3rd of June and the 10th of July 1998, respec
tively. The tigures indicate the ratios of buds, fresh flowers, and withered flowers per inflorescence (mean ± stan
dard deviation). 

delbart mere truede overdrev, har amtet 
dels indgået aftaler om græsning uden 
gødskning (på allerede græssede, men til 
dels gødskede overdrev) og dels foranstal
tet genoptagelse af græsning. Amtets ind
sats i området vil blive fulgt op med over
vågning. 

TO UNDERARTER AF 
BAKKE-GØGEURT? 
Det har været kendt i over hundrede år, at 
Bakke-Gøgeurt i Mellemeuropa fremviser 
en fænologisk divergens - se historisk 
gennemgang i Kiimpel (1988). I 1988 blev 
den sentblomstrende form beskrevet som 
varietet under navnet Orchis ustulata var. 
aestivalis (Kiimpel1988). Allerede to år se
nere blev den ophøjet til underart på bag
grund af mere udførlige undersøgelser 
(Kiimpel & Mrkvicka 1990). Orc/1is ustulata 
subsp. aestivalis (Kiimpel) Kiimpel & 
Mrkvicka er hidtil angivet fra Sydengland, 
Tyskland, Estland, Schweiz, Italien, Øst-

rig, Tjekkiet/Slovakiet, Rumænien og Bul
garien (Kiimpel 1988; Foley 1992; Tali 
1996). Typeunderarten menes at forekom
me overalt i artens samlede udbredelses
område. 

Det danske materiale af Bakke-Gøgeurt 
i universitetsherbarierne er - tilsammen -
indsamlet over en lang periode i sommer
halvåret (fra maj til august). Derfor har 
der gennem flere år hersket mistanke om, 
at sæsonformer svarende til de ovennævn
te underarter også kunne erkendes her
hjemme. Da den nye recente forekomst 
blev opdaget i 1997, kunne det straks kon
stateres, at blomstringstiden var forskudt i 
forhold til blomstringstiden på lokaliteten 
i Lindenborg Ådal. Dermed blev det ende
lig muligt at foretage en nærmere feltun
dersøgelse af artens fænologiske og mor
fologiske variation i Danmark. Nedenfor 
omtales lokaliteten i Lindenborg Ådal som 
"lokalitet A", den nyfundne som "lokalitet 
B". 

Karakter Lokalitet A Lokalitet B 

Interval IJ±SD Interval Il± SD 

Plantens højde (cm) 11,3-27,7 18,5 ±4,1 7,5-34,7 22,3 ± 4,9 

Aksets længde (cm) 3,2-7,8 5,3 ± 1,1 1,8-11,2 4,9 ± 1,7 

Aksets bredde (cm) 1,2-1,8 1,5 ± 0,2 1,5-2,3 1,8 ± 0,2 

Antal blomster 14-55 33,4 ± 9,4 7-126 38,9 ± 19,9 

Tabel 3. Interval samt middelværdi ± standardafvigelse for fire karakterer i populationerne på lokalitet A og B. 

Range and mean ±standard deviation for tour characters in the populations of siles A and B . 
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Karakter Lokalitet A 

Karaktertilstand Antal % 

Aksets top 

Spids o 0,0 

But 2,g 

Afrundet 33 g7,1 

Retningen af de laterale 
sepalers spids 

Udadbøjet g 26,5 

Ret 5 14,7 

Indadbøjet 20 58,8 

Blomsternes duft 

Ingen 5 14,7 

Svag honningagtig 2g 85,3 

Materiale og metoder 
På de to lokaliteter blev der i 1998 gen
nemført fænologiske og morfometriske 
undersøgelser, mens planterne stod i fuld 
blomst. Data blev indsamlet fra samtlige 
individer på en bestemt strækning af de to 
skrænter, indtil et antal på i alt ca. 30 plan
ter var opnået hvert sted. På lokalitet A 
undersøgtes karakterer på 34 individer 
den 3. juni, mens der på lokalitet B under
søgtes karakterer på 36 individer den 10. 
juli. 

For at kunne vurdere hver populations 
fænologiske stadie på undersøgelsesda
gen blev antallet af hhv. knopper, friske 
blomster og visne blomster opgjort for 
hvert individ. På begge undersøgelsesda
ge blev også den alternative lokalitet be
søgt med henblik på en overordnet vurde
ring af populationens fænologiske stadie. 

Ved udvælgelsen af karakterer til den 
morfologiske sammenligning tog vi ud
gangspunkt i de skillekarakterer mellem 
subsp. ustulata og subsp. aestivalis, som 
Kumpel & Mrkvicka (1990) hævder at ha
ve påvist gennem morfometriske under
søgelser i Østrig. Nogle karakterer over
tog vi direkte, mens andre blev let omdefi
neret til at være mere eksakte. Følgende 
kvantitative karakterer blev målt eller talt: 
(l) plantens højde, målt fra jordoverfladen 
til aksets top; (2) aksets længde; (3) aksets 

Tabel 4. Den antalsmæssige og relative 
Lokalitet B fordeling af individer på tilstandene af tre 

Antal % 
karakterer i populationerne på lokalitet A 
og B (der registreredes ingen planter med 

3 

g 

24 

32 

4 

o 

12 

24 

kraftig og/eller citronagtig blomsterduft). 

8,3 The numerical and relative distribution of 

25,0 
specimens on the conditions of three 
characters in the populations of siles A 

66,7 and B (no specimens with strong andfor 
lemon like sme/1 were noticed}. 

88,g 

11 '1 

0,0 

33,3 

66,7 

største bredde; (4) det totale antal blom
ster (knopper + friske blomster + visne 
blomster). Følgende kvalitative karakterer 
blev registreret: (5) aksets top ("spids", 
''but" eller "afrundet"); (6) retningen af de 
laterale sepalers spids i midaldrende 
blomster ("udadbøjet", "ret" eller "indad
bøjet"); (7) blomsternes duft ("ingen", 
"svag honningagtig", "svag citronagtig", 
"kraftig honningagtig" eller "kraftig citron
agtig"). Endelig blev løvbladenes stilling 
og farve udsat for en mere skønsmæssig 
vurdering. 

Kumpel & Mrkvicka (1990) nævner 
endnu flere skillekarakterer. Blandt disse 
er nogle af rent fænologisk natur (og un
derbygges kun i ringe grad af Reineke & 
Rietdorf (1991)). En af de andre beror på 
forskelle i frøsætning, mens atter andre 
umiddelbart kan ses at være for ineffekti
ve til at kunne anvendes. Endelig kan ka
rakterer vedrørende internodiernes læng
de og antallet af højblade anses for at være 
et direkte produkt af planternes vækstrate 
(Reineke & Rietdorf 1991) - en karakter, 
som vi allerede betragter gennem planter
nes højde på det optimale blomstrings
tidspunkt. 

Resultater 
De to populationers fænologiske stadie 
fremgår af tabel 2. Begge populationer var 
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Fig. 2. Blomstrende aks fra typiske individer af Bakke-Gøgeurt fra hhv. lokalitet A (bemærk de sidestillede 
sepalers indadbøjede spids) og lokalitet B (bemærk de sidestillede sepalers udadbøjede spids). Foto: 
H.Æ.P., den 8. juni 1995 (A) og den 10. juli 1998 (B). 

Flowering spikes from typicnl specimens af Orchis ustulata frol/l si tes A (note the inwrved npices af the Intern/ 
sepnls) nnd B (note the recurved npices af the Intern/ sepnls). Plwtogrnphed 011 the 8th af filile 1995 (A) nnd 011 the 
1Oth o f fttly 1998 (B). 

næsten optimalt blomstrende - men på 
hver sin dag med næsten 5 ugers mellem
rum. Den sentblomstrende population på 
lokalitet B var endda en smule længere til
bage i udvikling den 10. juli, end den tid
ligtblomstrende population havde været 
den 3. juni (tabel 2). Da populationen på 
lokalitet A stod i fuldt flor den 3. juni, kun
ne der på lokalitet B kun findes ca. 5 indi
vider; hos disse var knopperne endnu ikke 
nået op over de omskedende løvblade. Da 
populationen på lokalitet B den 10. juli 
nærmede sig sin højblomstring, kunne der 
på lokalitet A kun genfindes 2 individer; 
disse var helt afblomstrede og visne. 

De morfometriske resultater vedrøren
de kvantitative karakterer fremgår af tabel 
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3. Lubischews diskriminationskoefficient, 
K, (se Lubischew 1962) blev beregnet for 
både plantens højde (K = 0,36), aksets 
længde (K= 0,04), aksets største bredde (K 

= 1,13) og antal blomster (K= 0,08). Da K i 
alle tilfælde er under 5,5 (svarende til P > 
0,05) kan ikke en eneste af de undersøgte 
kvantitative karakterer tjene til en til
strækkeligt sikker adskillelse af de to po
pulationer. Resultaterne vedrørende kvali
tative karakterer fremgår af tabel 4 (se 
endvidere fig. 2). x2-tests viser, at popula
tionerne er signifikant forskellige mht. ak
sets top (P < 0,01) og retningen af sepaler
nes spids (P << 0,001), men ikke mht. 
blomsternes duft (P> 0,05). 

I begge populationer blev løvbladenes 



farve skønsmæssigt vurderet som m.el.m. 
blåligt grøn, og deres stilling blev tilsva
rende karakteriseret som udstående til 
skråt opadrettet Måske var der en ten
dens til mere blålige og oprette blade hos 
planterne på lokalitet B; men for begge ka
rakterer var der et bredt overlap mellem 
populationerne. 

Diskussion 
Bedømt alene ud fra de to recente popula
tioner er det tydeligt, at Bakke-Gøgeurt 
også i Danmark fremviser en fænologisk 
divergens med hhv. en tidligt- og en sent
blomstrende form. 

De (tendenser til) morfologiske forskel
le mellem populationerne, der ses ved 
sammenligninger af middelværdierne i ta
bel 3 hhv. af fordelingerne på karaktertil
stande i tabel 4, er generelt i overensstem
melse med de forskelle, som Kiimpel & 
Mrkvicka (1990) fremhæver mellem 
subsp. ushtlatn og subsp. aestivalis (den 
eneste undtagelse er aksets længde, som 
generelt er lidt kortere hos individerne i 
den sene population; men dette kan nok 
forklares med populationens lidt tidligere 
fænologiske stadie på undersøgelsestids
punktet, jf. tabel 2). Det er dog samtidig 
indlysende, at de meget små værdier for 
Lubischews diskriminationskoefficient for 
samtlige kvantitative karakterer og mang
len på signifikans mht. blomsternes duft 
udelukker, at disse karakterer kan fungere 
som pålidelige skillekarakterer. End ikke 
de to kvalitative karakterer, for hvilke po
pulationerne viste sig at være signifikant 
forskellige (nemlig aksets top og retningen 
af sepalernes spids) kan - anvendt som 
skillekarakterer - gøre en skelnen mellem 
to taxa blot nogenlunde praktikabel (jf. ta
bel 4). 

Foley (1990) omtaler tidlige og sene "va
rianter" fra Sydengland, men konstaterer 
tilsvarende, at der ikke er nogen åbentlyse 
morfologiske forskelle mellem dem. Foley 
(1992) anser den sene engelske "variant" 
for identisk med subsp. aestivnlis, men ta
ger ikke stilling til sidstnævntes taxonomi
ske berettigelse. 

I en undersøgelse af den årlige vækst-

rytme hos Bakke-Gøgeurt skelner Reineke 
& Rietdorf (1991) mellem tre forskellige, 
svagt definerede former, nemlig en tidligt
blomstrende form samt to sentblomstren
de former. De tvivler på, at selv mere de
taljerede undersøgelser vil kunne godt
gøre en taxonomisk underinddeling af 
Bakke-Gøgeurt. 

Tali (1996) konstaterer, at der ikke findes 
konstante, morfologiske forskelle mellem 
tidligt- og sentblomstrende planter i Est
land. Alligevel anerkendes inddelingen i 
to underarter - pga. den fænologiske for
skel og pga. forskelle i deres estiske udbre
delse! 

Kiimpel & Mrkvicka (1990) oplyser intet 
om prøvetagningsmetoden ved de morfo
metriske undersøgelser, som førte til ud
pegning af skillekarakterer mellem subsp. 
ustulata og subsp. nestivnlis. Det er derfor 
fristende at tro, at individerne blev ud
valgt efter en ikke-standardiseret metode, 
og at resultaterne derfor ikke er tilstræk
keligt objektive. På den baggrund - samt 
på baggrund af vore egne iagttagelser og 
ovenstående oplysninger fra litteraturen
må vi konkludere, at der på trods af signi
fikante forskelle mht. aksets top og retnin
gen af sepalernes spids p.t. ikke kendes en 
eneste blot nogenlunde konsekvent mor
fologisk skillekarakter mellem den tidligt
og den sentblomstrende form af Bakke
Gøgeurt. I øvrigt har begge former 2n = 42 
kromosomer (Heusser 1938; Mrkvicka 
1991) . Efter vores opfattelse bør Bakke
Gøgeurt behandles som et taxon uden an
erkendelse af separate underarter eller va
rieteter. 

Det er ikke desto mindre bemærkelses
værdigt, at de to recente populationer af 
Bakke-Gøgeurt i Danmark tilhører to for
skellige sæsonformer. Dette indebærer 
nemlig, at de efter al sandsynlighed re
præsenterer en større genetisk diversitet, 
end hvis de till1ørte samme sæsonform. 
Derfor er det særligt vigtigt, at begge loka
liteter forvaltes målrettet med henblik på 
at skabe de bedst tænkelige vilkår for ar
ten, så de sidste genetiske reserver af beg
ge sæsonformer i Danmark kan bevares 
for eftertiden. 
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TAK 
Tage Burholt, Aage Pedersen, J ens Vinge 
og Ji.irgen Reinhardt takkes på det bedste 
for god faglig hjælp, ligesom Knud Ib 
Christensen, Bernt Løjtnant og Tove Hede
gaard Jørgensen skal have stor tak for 
værdifulde kommentarer til manuskrip
tet. Endelig skal en særlig tak rettes til ejer
ne af lokaliteterne med Bakke-Gøgeurt for 
at have udvist stor interesse og imøde
kommenhed i forbindelse med vore un
dersøgelser. 
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er angivet i den i 1997 vedtagne Nivå Delområde
plan (en plan for integrerede natur- og miljøprojek
ter). Plejeplanen indeholder en række plejeforslag til 
forbedring af vandmiljøet samt plante- og dyrelivets 
levesteder inden for fredningsområdet 

Dnlgnnrd, V. 1998: Plejepin n for de fredede m·enler omkring 
Selsø Sø. 23 sider & 1 kortbilng. Frederiksborg Amt, Tek
llik & Mi/ja. ISBN 87-89628-72-1.- Selsø Sø i Skibby 
Kommune er et af Østdanmarks vigtigste vådområ
der med smukke landskaber, vigtige botaniske loka
liteter og et rigt fugleliv. l forbindelse med frednin
gen af området i 1996 er der nu udarbejdet en pleje
plan, som dels beskriver naturforholdene i det fre
dede område nærmest søen, dels gennemgår de for
skellige plejeind greb, som bør finde sted. 

Gensbal, B. & Tofte, C. C. 1998: Grø11lnnds dyr og plnnter. 
204 sider. Gnds Foring. ISBN 87-12-03387. Pris: kr 268. 

- Denne bog er et uændret optryk af side 246-435 i 
Benny Gensbøl: Grønlands Natur - en rejsehånd
bog, som er anmeldt i Flora og Fauna 102: 203. For
laget har udsendt den, fordi der var et ønske om at 
undgå, at langturs-vandreren skulle slæbe hele rej
sehåndbogen med i rygsækken. Rejsehåndbogen ve
jer 900 gram og denne bog 450 gram, så vægten er 
altså blevet halveret. 

Henrik Ærenl1111d Pedersen 
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Leopard-spotted go by- new fish from Danish Waters 
The leopard-spotted goby (Thorogobius ephippiatus (Lowe, 1839)) was observed for the 
first time in Danish waters in July 1994. It was photographed during a dive to the 
wreck of the ferryboa t "Skagerrak" which sunk during a storm in 1966. It is situated at 
a depth of about 25 m off northwestern Jutland. The leopard-spotted goby is normal
ly fotmd on rocky shores and has apparently found a substitute for its natura! habitat 
in the wreck. 

Den 7. september 1966 sank færgen "Ska
gerrak" i et stormvejr 19 km vest-sydvest 
for Hirtshals. Hermed opstod en lokali
tetstype, som er usædvanlig i danske 
farvande, et dybtliggende rev. I løbet af ret 
kort tid blev "Skagerrak" tilholdssted for 
en spændende fauna og et populært mål 
for sportsdykkere. Da fiskere ikke vil risi
kere at få ødelagt deres garn og trawl i 
vraget, har det i nogen grad været et ufor
styrret område, så man kan efterhånden 
iagttage meget store individer af f.eks. tor
skefisk (Gadidae) og alm. havkat (Anarhi
cas lupus) i og omkring "Skagerrak". Det 
er dog ikke kun kæmpefisk, der er obser
veret ved vraget, men også en 7-8 cm lang 
kutling, leopardkutlingen (Thorogobius 
ephippiatus (Lowe, 1839)). 

OBSERVATIONEN 
"Skagerrak" ligger med kølen opad på ca. 
25 m vand. Skroget stikker 6-8 m op over 
bunden og danner et godt læ for strøm
men, der med en hastighed på 0,5 knob 
virker generende. I læ af skroget ses ofte 
store torskefisk 

Færgens overbygning er knust og tilsan
det; men gennem luger og sprækker kan 
man spejde ind på vogndækket, hvor flere 
biler ses med hjulene opad. Bundmateria
let inde i skroget er fint ler, mens det om
kring skroget er lys sandbund, hvori 
strømmen har frembragt tydelige bølge
strukturer. 

Flora og Fauna 105 (2): 37-39. Arhus 1999 

Tæt op ad vraget, hvor sandbunden 
grænser op til lerbunden, ses mange dyr, 
og det var da også her, at leopardkutlin
gen blev observeret og fotograferet af Leo 
Jensen i juli 1994 (fig. 1). Den forsvandt 
øjeblikkeligt efter blitslyset, hvilket svarer 
godt til erfaringerne fra BohusHin. 

KENDETEGN 
Leopardkutlingen er den ellevte kutlin
geart rapporteret fra danske farvande. I 
modsætning til mange af de andre arter er 
den let genkendelig på de store pletter på 
kroppen, mindre pletter på hovedet og en 
sort plet bagest i forreste rygfinne. Som 
det fremgår af fig. l er pletterne på krop 
og hoved sorte, hvilket også ses på under
vandsfotos af leopardkutlinger fra den 
svenske skærgård i Bohuslan. Dette stem
mer ikke med andre forfatteres beskrivel
ser, idet både Pethon (1985), Curry-Lin
dahl (1985) og Miller (1986) betegner plet
terne som teglrøde eller brune. Pethon 
skriver dog, at pletterne bliver "mørke ef
ter døden". På norsk kaldes den "rødflek
ket kutling", på svensk "leopardflackig 
smorbult" og på engelsk "leopard-spotted 
goby". 

SYSTEMATIK, UDBREDELSE OG 
LEVEVIS 
Kutlingefamilien (Gobiidae) omfatter ca. 
1.900 arter og er udbredt i alle have, med 
hovedvægt på det tropiske område og 
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Fig. l. Leopardkutling (7-8 cm lang) fotograferet på ca. 25m dybde udfor Hirtshals, Nordvestjylland (Leo 
Jensen fot.). 

Leopard-spotfed goby (7-8 Cllllong) plwtogmpiled at n d ep til of nbo11t 25 111 af! Hirtshals, Nortinvest Jutlnlld. 

Fig. 2. Udbredelsen af leo
pardkutling. 

Tile distributio11 af leopard
spottet goby. 
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med enkelte arter i brak- og ferskvand. Fa
milien kendes let på, at bugfinnerne er 
sammenvoksede til en slags sugeskive, og 
den forreste piggede rygfinne er tydelig 
adskilt fra den bageste blødstrålede ryg
finne. 

Leopardkutlingen blev beskrevet i 1839 
fra Madeira og er ellers kendt fra største
delen af Middelhavet, langs Vesteuropa 
nordpå til Skotland og fra Bohuslan, hvor 
den blev opdaget i 1977 (fig. 2). Den var 
indtil1994 ikke kendt fra Nordsøen. Muus 
& Nielsen (1998) har på udbredelseskortet 
angivet leopardkutling ud for Nordjyl
land uden at nævne den danske lokalitet, 
og Pethan (1985) skriver, at den "kan for
ventes fra Sødandskys ten". 

Som størsteparten af alle kutlinger er le
opardkutlingen en bundfisk, der kan træf
fes fra nogle få til ca. 40 m dybde. Den ses 
ikke så almindeligt som andre kutlinger, 
da den ofte gemmer sig i klippespalter. 

Boganmeldelse 
Signe Frederiksw, Fi1111 N. Rnslllussell & Ole Seberg: De 
højere plmliers evo/utio11 og klnssifikntion. 328 side1� 25 x 18 

Clll, indbundet. Gnds Foring, 1997. ISBN 87-12-03087-2. 

Pris kr 348. 

Indledningsvist oplyses det, at bogen er tænkt som 
lærebog ved højere læreanstalter og som opslagsværk 
for biologistuderende eller andre med botanisk inte
resse. Efter forordet følger de to vigtigste dele, nemlig 
en introduktion til systematik og fylogenetisk rekon
struktion samt en gennemgang af et klassifikationssy
stem. "De højere planters evolution og klassifikation" 
indeholder desuden lister omfattende citeret og sup
plerende litteratur samt nyttige oversigter over hhv. 
botaniske fagtermer og recente familier af højere plan-

Dens føde består af krebsdyr, orme, snegle 
og alger. Den bliver kønsmoden i 3-4 års 
alderen og kan blive op mod 10 år gam
mel. 

At leopardkutlingen blev opdaget i Sve
rige så sent som i 1977 passer fint med, at 
sportsdykning og undervandsfotografe
ring netop i denne periode blev en ret al
mindelig hobby. Det bliver spændende at 
se, om den stadigt voksende interesse for 
dykning vil afsløre flere danske leopard
kutling-lokaliteter. 
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ter. Bagest i bogen finder man et stikordsregister. 
Det store kapitel "Systematik og fylogenetisk rekon

struktion" giver først og fremmest en præsentation af 
kiadistisk metodik. I så henseende er det den bedste 
og grundigste redegørelse, der er publiceret på dansk. 
Forfatterne har her stået over for en sproglig udfor
dring pga. den umiddelbare mangel på en dansk ter
minologi. Den opgave er blevet løst godt. Dog kunne 
det måske have været muligt at (op)finde rent danske 
modstykker til endnu flere termer, f.eks. til "multi 
state karakterer" og "reversals"? Den kiadistiske me
todik bliver behandlet gennem afsnit om f.eks. fyloge
netiske træer, karakterer og karakterkodning, karak
terpolarisering samt fylogenetisk rekonstruktion. Som 
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noget helt nyt i en dansk lærebog om systematisk bo
tanik finder man en grundig introduktion til moleky
lære data; i afsnittet "Andre typer molekylære data" 
savner vi en kort omtale af isozymer. 

I afsnittene "Systematiske skoler" og "Fra fylogeni 
til klassifikation" er forfatterne meget kritiske over for 
fænetisk systematik og evolutionær systematik (af 
Mayr & Ashlock) som alternativer til kiadistisk klassi
fikation. De fremhæver, at målet med kiadistisk klassi
fikation er et system af udelukkende monofyletiske 
gmpper, men nævner også, at disse kan være vanskeli
ge at afgrænse, ligesom det i mange tilfælde kan være 
svært at identificere deres recente søstergrupper. Vi 
mener imidlertid, at princippet om strikt monofyH er 
endnu mere problematisk. Det er inkonsekvent at tilla
de arter, men ikke højere taxa, at være parafyletiske. 
Ikke kun kritikere, men også mange tilhængere af det 
kiadistiske princip, mener, at strikt monofyH og hierar
kisk klassifikation er uforenelige størrelser; de sidst
nævnte ønsker ligefrem at afskaffe de hierarkiske ni
veauer. Vi mener, at man er nødt til at acceptere para
fyletiske grupper i klassifikationer. Selvfølgelig er fy
logenetiske hypoteser meget vigtige, men formodede 
slægtskabsforhold formidles bedre direkte i form af 
træer end i klassifikationssystemer. Et langt mere rime
ligt mål er at udelukke polyfyletiske grupper; sådanne 
er meget heterogene og derfor på flere måder uaccep
table. 

I bogens gennemgang af de højere planters klassifi
kation er anvendt to skrifttyper, idet mindre væsentli
ge dele af teksten står med petit. De accepterede taxas 
fylogenetiske stah.1s og indbyrdes forhold diskuteres i 
hovedafsnittene på baggrund af fy logenetiske træer. 
Den valgte klassifikation er stort set fænetisk; mange 
af de accepterede taxa (f.eks. Araceae) er sandsynligvis 
parafyletiske. Det finder vi, som tidligere nævnt, fuldt 
acceptabelt; men er det i overensstemmelse med for
fatternes egne principper for en ideel klassifikation? 
Af forordet fremgår det, at: "Frem for at vælge et mo
derne og måske ikke særligt udbredt klassifikationssy
stem, har vi valgt en klassifikation, der er praktisk an
vendelig, og som ligger tæt på de klassifikationer, man 
oftest møder i opslagsværker" . Blandt de få undtagel
ser kan nævnes, at Hyld (Sm11bucus) og Kvalkved (Vi
bumtmt) henføres til Adoxaceae på grundlag af delvist 
molekylært baserede, fylogenetiske undersøgelser fra 
1990' erne. Til gengæld har forfatterne beholdt den 
gamle afgrænsning af Verbenaceae og Lamiaceae, 
skønt der findes en nyere, som understøttes af både 
morfologiske og molekylære undersøgelser. Den ny 
klassifikation, hvor alle slægter med lukkede blom
sterstande er inkluderet i Lamiaceae, er mindst lige så 
anvendelig i praksis og optræder i flere af de aller
nyeste opslagsværker. Bogens rulderinddeling af La
miaceae indebære•� at underfamilien "Stachyoideae" 
(korrekt navn: Lamioideae) er polyfyletisk og meget 
heterogen. Efter den ny klassifikation hører Galtetand 
(Sine/tys) og Hanekro (Gnleopsis) til Lamioideae, mens 
Sværtevæld (Lycopus) og krydderurteslægterne Timian 
(Th!JIIlltS), Mynte (Me11llm), Salvie (Snlvin) og Merian 
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(Orignlllllll) hører sammen med Rosmarin (Rosnmri1111s) 
og Basilikum (Ocillllllll) i underfamilien Nepetoideae. 
Gennemgangen af det valgte klassifikationssystem har 
sin hovedvægt på beskrivelser af ordener og familier. 
Disse er fordelt på afsnit, der i omfang svarer til un
derklasser eller overordner, men som her har fået de
skriptive overskrifter. Familieomtalerne er de fyldigste 
og indeholder angivelser af antallet af slægter og arter, 
en overvejende morfologisk beskrivelse, en kortfattet 
karakteristik af udbredelsen, en præsentation af de 
vigtigste slægter samt kultur- og nytteplanter. Desu
den nævnes eksempler på familiens danske repræsen
tanter. Til sidst under hver omtale er de mest diagno
stiske familiekarakterer sammenfattet i en ganske kort, 
men nyttig, karakteristik. Det vigtigste er naturligvis 
beskrivelserne, hvis fokusering på morfologiske ka
rakterer bidrager til bogens umiddelbare anvendelig
hed for sin målgruppe. Endelig skal endnu et positivt 
træk bemærkes - nemlig, at en del taxonomisk vigtige 
karakterer og deres fordeling er behandlet i bokse, 
som der flittigt henvises til i brødteksten. 

Bogen er rigt illustreret med smukke stregtegninger 
udført af Peter Laulund efter tidligere publicerede illu
strationer - ikke efter rigtige planter. I langt de fleste 
tilfælde er dette gået godt; men ikke mht. Blå Anemo
ne (Hepnticn 110bilis). På tegningen er bladene glatte. 
Heri stemmer figuren overens med sit forlæg, men ik
ke med den virkelige plante! På alle tavler er pladsen 
effektivt udnyttet. De afbildede arter og detaljer er ge
nerelt vel valgte. 

Det er os uforståeligt, at der ikke sidestillet med 
gennemgangen af fylogenetisk metodik er blevet 
plads til en tilsvarende grundig gennemgang af den 
klassiske taxanomiske metodik, som bogens klassifi
kation i overvejende grad er baseret på! Bortset fra 
denne væsentlige mangel (sammen med den påfal
dende mangel på en introduktion til nomenklaturreg
lerne) er "De højere planters evolution og klassifika
tion" særdeles gennemarbejdet; men med en så stor 
mængde koncentreret information har det naturligvis 
været umuligt helt at undgå inkonsistens og forglem
melser. Fra denne småtingsafdeling kan nævnes, at 
"Friis & Pedersen 1994" er glemt i listen med littera
turreferencer, skønt afl1andlingen er citeret på side 99. 
I boks 13 er sirørsceller forkortet "sr" i teksten, men 
"s t" på figuren; og af teksten til fig. 71 fremgår det im
plicit - men fejlagtigt - at "C. Jllelo" står for Cuwrbitn 
111elo (det korrekte navn er, som anført i brødteksten, 
CttClllllis 111elo). I beskrivelserne af Ebenales og Liliales 
er angivelsen af familie- og artsantal ukorrekte; og en
delig forundres man i beskrivelsen af Vibefedt (Pillgui
culn) over udtrykket "ustilkede kirtelhår"! 

Det er tydeligt, at "De højere planters evolution og 
klassifikation" hviler på et enormt forarbejde. Uanset, 
at bogen kan forbedres yderligere i kommende udga
ver, er allerede den første udgave vellykket med man
ge fornyelser af både faglig og pædagogisk art i for
hold til tidligere værker. Den kan varmt anbefales til 
hele sin erklærede målgruppe. 

He11rik Ærwltmd Pederseli & Olof Rydi11g 



Sjælden mikroskopisk snegl 
fundet levende i nordlige Kattegat 

Kathe R. Jensen 
Zoologisk Museum 

Universitetsparken 15  
DK-2100 København Ø 

The rare microgastropod Tjnemoein exquisitn (Jeffreys, 1883), a new record from 
the Danish sector of northern Kattegat 
The genus Tjnernoein was deseribed from Kosterfjorden on the Swedish Skagerrak
coast (Waren & Bouchet 1 988). Empty shells have been known for more than 100 years 
as Tornus exquisitus (Graham 1 988). Soft parts have only been cursorily deseribed (Wa
ren 1991). The present study is the first record of live specimens of Tjnernoein exquisitn 
from Danish waters. Several specimens were collected with a detritus-dredge (Ockel
mann-dredge) with a mesh-width of 350 ).IIl1 at about 30 m depth in June, July and 
August of 1 996, 1997, and 1 998. The species appears most abundant in samples also 
containing many specimens of snails of the family ·Pyramidellidae, and also many 
sipunculids (Phnscolion stro111bi). 

The white shell is less than 1 mm in diameter. It consists of 1 .5-2 whorls. The teleo
conch has irregular spiral lines of punctate sculpture. The protoconch appears 
smooth. There is a deep, wide umbilicus. An operculum is absent. The soft parts have 
a very characteristic appearance. The head bears prominent bifid tentacles and a long 
»snout« with two tentacular processes at the tip. Dorsally the snout has a ciliated 
groove, and the mouth forms a triangular slit on the tip. The snout was previously in
terpreted as a propodium (Waren 1991). Eyes are absent. The foot is broad, notehed 
midanteriorly and with short anterior projections. The mantie rim extends beyond the 
shell aperture, and on the right side a strongly ciliated fold forms a distinct exhalent 
siphon. A muscular pharynx is located between the bifid tentacles. The radula bears 
small hooked teeth. Nothing is known about its biology and ecology. 

Tjnernoein exquisitn was at first referred to the Pyramidellidae, but later transferred 
to its own family, Tjaernoeidae (Waren 1 991). The occurrence of the species in three 
consecutive years indicates that there is a small but stable population in northern Kat
tegat. 

Igennem mange år er der ved Københavns 
Universitets havbiologiske sommerkurser 
i Frederikshavn blevet taget prøver af me
iofaunaen på blød bund sydøst for Hirs
holmene (57°27,5' N, 10°41' Ø). Disse 
prøver indeholder en række mikroskopi
ske snegle, især baggællesnegle. I somrene 
1996, 1997, og 1998 blev der i prøverne 
fundet adskillige eksemplarer af Tjnernoeia 
exquisita (Jeffreys, 1883), der ikke tidligere 
har været rapporteret fra danske farvande. 
Slægten Tjnemoein blev opstillet af Waren 
& Bouchet (1988), baseret på materiale fra 
Kosterfjorden på den svenske Skagerrak
kyst. Den hører til gruppen Heterobran-

chia, som også omfatter baggællesnegle, 
lungesnegle, pyramidellider, perspek
tivsnegle og nogle andre dårligt kendte 
mikrogastropoder. Man mente i begyndel
sen, at den kunne placeres i familien Pyra
midellidae. Familien Tjaernoeidae blev 
oprettet af Waren (1991). 

Flom og FatliW 105 (2): 41-44. Århus 1 999 

BESKRNELSE 
Tjnernoein exquisitn er en mikroskopisk 
snegl med en tynd, gennemsigtig/ hvidlig 
skal, hvis diameter ikke overskrider l mm. 
Skallen er forsynet med uregelmæssige 
rækker af fine punktformede fordybnin
ger (fig. 1). Der er 1,5-2 vindinger foruden 
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Fig. l. Scanning-elektronmi
kroskop-fotos af skallen af 
Tjaemoeia exquisita (Jeffreys, 
1883). A .  Set fra ventralsiden. 
B. Set fra dorsalsiden. C. Høj 
forstørrelse af larveskallen. 

SEM-phatos af the she/1 af 
Tjaernoeia exquisita (Jeffreys, 
1883). A. Ventral view. B. Dor
sa/ view. C. C/ose-up of proto
COilch. 

den glatte, gennemsigtige larveskal, og en 
stor, åben navle. Et skallåg (operculum) 
mangler. Bløddelenes form er meget ka
rakteristisk: Hovedet er forsynet med et 
par tvegrenede tentakler. Foran og under 
disse er en udvækst med to korte tentak
ler; munden sidder på spidsen af denne 
udvækst (fig. 2), der endvidere har en dor
sal, cilieret fure. Der er ingen øjne. Foden 
er bred, trekantet og har en svag ind
skæring midtfor. Kappefolden rager ud 
over skallens munding, og i højre side 
danner den en kraftigt cilieret udstrøm
ningssifon. Et stykke inden for kapperan-
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den ses en fin, brun stribe. Når dyret træk
ker sig ind i skallen, trækker en kraftig 
ringmuskel i kappefolden sig sammen, og 
kappehulens åbning snøres sammen om
kring foden. Man ved intet om artens leve
vis. 

Bpidermis er gennemsigtig, og et mu
skuløst svælg kan ses ret langt tilbage, 
mellem de tvegrenede tentakler; der må 
således være et langt mundrør gennem 
»snuden«. Spiserøret har en fin, brun pig
mentstribe på hver side. Radulaen har fi
ne, krogformede tænder (Waren 1991). 



udstrømnings-
sifon · 

B 

Fig. 2. Tjnemoein exquisitn (Jeffreys, 1883). Tegninger af levende snegle. A. Set fra dorsalsiden. B. Set fra ven
h·alsiden. 

Tjaernoeia exquisita (Jeffreys, 1 883). Drmviugs of live specimeus. A. Dorsnl view. B. Ventral view. 

LEVESTED 
Tjaemoeia exquisita er fundet på blød bund 
ud for Frederikshavn i juli-august 1996, ju
ni-juli 1997 og juli 1998. Dyrene fandtes i 
prøver taget med Ockelmann-slæde med 
350 Jlffi netpose, på dybder omkring 30 m. 
Et 10-min. skrab indeholdt mellem O og 8 
eksemplarer (oftest 3-6), og det synes som 
om, der er flest T. exquisita i prøver med 
flere arter af en anden sneglefamilie med 
mikroskopiske arter, Pyrarnidellidae. Dis
se prøver indeholdt også mange eksem
plarer af sipunculiden Phascolion strombi, 
som lever i tomme sneglehuse, især af 
tårnsneglen, Turritella communis. 

UDBREDELSE 
Tjaernoeia exquisita kendes med sikkerhed 
fra det nordlige Kattegat og Skagerrak til 
Middelhavet. Desuden er enkelte fund 
rapporteret fra det nordøstlige Grønland 
(Schiøtte 1989) og fra Angola (Rolan & Ru
bio 1997). 

NAVNGIVNING 
Slægten Tjaemoeia er opkaldt efter en ø i 
Kosterfjorden, Tjærno, hvor Gateborgs 
Universitet har en marinbiologisk feltstati
on. Følgende navne er synonymer for T. 
exquisita: Adeorbis exquisita Jeffreys, 1883, 
Tornus exquisitus auctt. (f.eks. Graham 
1988), Adeorbis imperspicuus Chaster, 1895, 
og Fossarus monterosati Granata, 1877 (no
men nudum) (se Waren 1991). 

DISKUSSION 
Skallen af Tjaemoeia exquisita har været 
kendt i over 100 år under navnet Tornus 
exquisitus; men først med beskrivelsen af 
slægten Tjaemoeia blev bløddelenes udse
ende kendt. Waren (1991) oprettede en 
særlig familie til slægten Tjaernoeia og be
skrev en ny art fra Island. Nærværende 
observationer viser, at der er flere morfo
logiske lighedspunkter med pyramidelli
der: (l) >>snuden<< ligner pyramidellider
nes mentum med en cilieret fure på oversi-
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den, tvegrenet spids og munden beliggen
de mellem de to grene; (2) en kraftigt cilie
ret lobe på kapperanden der danner en 
udstrømningssifon. Der er dog også væ
sentlige forskelle: Tjaernocia har en radula, 
tvegrenede hovedtentakler, og øjne mang
ler. Waren (1991) fortolkede »snuden<< som 
et propodium, altså en udvækst fra foden; 
men mine observationer har vist, at mun
den findes på spidsen af denne udvækst, 
som derfor må være en del af hovedet. 

Området omkring Hirsholmene er ble
vet omfattet af EU's habitat-direktiv pga. 
sin bevaringsværdige fauna. Opdagelsen 
af den ret sjældne Tjaernocia exquisita i det
te område bidrager yderligere til at under
støtte dette. Forekomsten i tre på hinan
den følgende år indikerer, at arten har en 
stabil, men lille, population på dette sted. 
Det vil være meget interessant at studere 
dens levevis og forplantning. Så længe 
man ikke kender dens føde, vækstrate el-

Boganmeldelse 
Bellii!J Ge11sbø/: Fllglesle111111eme o111kring os. 64 sider & 
CD 1-3, 20 x 14,5 c111, illdbimdet. Tllr-Nnlllr, Gnds Foring, 
1998. ISBN 87-12-03151-8. Pris kr 298. 

På de tre CD' e re gengives 199 danske fuglestenuner 
i stereo. Det er en stor del af de fugle, der kan træffes 
her i landet. Den samlede spilletid er på 3 timer og 30 
minutter eller gennemsnitligt godt et minut pr. art. Bo
gen med de 64 tekstsider og mappen til CD'erne er so
lidt indbundet. 

I bogen gøres der for hver art nøje rede for de lyde 
(sang og/eller kald), som man kan høre på CD'eren. 
For eksempel hører vi under Fiskehejre først det korte, 
hæse flugtskrig. Efter 24 sekunder kommer der et lyd
billede fra en uforstyrret koloni i ungetiden, og efter 48 
sekunder høres ungernes hårde tiggekald i kolonien. 
Under overskriften "sæson" redegøres der for hvornår 
på året, man kan høre de pågældende lyde. 

Der er ved mange af optagelserne rigeligt med 
uvedkommende fuglelyde i baggrw1den, men det er 
der omhyggeligt gjort rede for i afsnittet "andre arter i 
baggrunden". Her er der med sekunders nøjagtighed 
angivet, hvornår man hører disse noget forstyrrende 
lyde og hvilke arter, det drejer sig om. 

Afsnittet "kan forveksles med" er vedføjet, hvis der 
er andre fuglestemmer, som den pågældende art op
lagt kan forveksles med. Der vil så yderligere være en 
henvisning til CD'erens og artens nummer. Hertil 
kommer, at der for hver art er en henvisning til Benny 

44 

ler forplantningspotentiale, er det umuligt 
at sige, hvorvidt arten kan opretholde po
pulationen i fremtiden. 
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GensbøJ & Jens Overgaard Christensens bog: "Fuglene 
omkring os" fra Gads Forlag i 1997 (anmeldt i Flora og 
Fauna 104(1): 24). 

Langt de fleste af lydoptagelserne er foretaget af 
Benny Gensbøl, men der er 23 af Krister Mild, 3 af Stu
re Palmer, 2 af Per Schiermacher Hansen og 2 af Lasse 
Kreutzfeld. Samlingen omfatter såvel danske yngle
fugle som træk- og vintergæster. Udvalget af arter er 
velvalgt, idet der også er medtaget en del sjældne ar
ter, men der mangler arter som Hvepsevåge og Isfugl. 

De fleste af optagelserne er gode, nogle er endog 
særdeles fine, men især nogle af spurvefuglene er lov
ligt svage i forhold til de mange uvedkommende lyde, 
der er kommet med. Især begyndere, som ikke i forve
jen kender den pågældende stemme, vil let blive di
straheret af de mange fremmede lyde og vil i flere 
tilfælde kunne have svært ved at finde ud af, hvad der 
er den rigtige stemme. 

Dette kan dog ikke rokke ved den kendsgerning, at 
bogen er en vigtig nyskabelse. Det er ikke uden grund, 
at den har stået meget højt på boghandlernes salgsli
ste. For de fleste arters vedkommende er det et godt 
hjælpemiddel for de mange fugleinteresserede, som 
også vil være fortrolige med fuglenes stenm1er. Skal 
man identificere en fugl i naturen, er kendskab til 
stemmerne i mange tilfælde en stor hjælp, ja ofte er det 
helt afgørende for et hurtigt og præcist resultat. 

Ems/ Torp 



Mindre meddelelser 
Ferskvandssnegle på Anholt 
Tl1e fresllwaler s1wi/s of !Ile Da11isll isla11d AililO/l 

Den 23.-25. juni 1958 og igen 40 år senere, 18.-21. au
gust 1998 besøgte jeg Anholt for at undersøge fore
komsten af ferskvandssnegle på øen. Harry Knudsen 
(Flora og Fauna 65: 103-110, 1959) har ligeledes under
søgt Anholts sneglefauna gennem to ugelange besøg i 
1956 og 1958. 

Den 22 km2 store ø (fig. 1) er den fra fastlandet fjer
nest liggende af de danske øer, nemlig midt i Kattegat, 
i luftlinie 45 km fra Djursland og 46 km fra Halland. 
Øens vestre og ældste del er et bakkeland med Søn
derbjerg (48 m) som det højeste punkt. Den østre del, 
Ørkenen, er hævet havbund med et kraftigt relief af 
indlands- og kystklitter. Øens nordvestre hjørne, Flak
ket, er et reservat omkring brakke strandsøer. 

På Videnskabernes Selskabs kort af 1792 over An
holt ses det store dalstrøg mellem Vesterlandets bak
ker markeret med signaturen for mose. Vådområdet 
var da et sammenhængende hele omkring to holme. 
Achton Friis (De danskes øer, 2. udg., 1965) nævne1� at 
der endnu i 1 870'erne var tale om et ferskvandsområ
de med omflydte holme, der herefter blev afvandet 
gennem en kanal ud til øens vestkyst. Det gamle 
vådområde er kendt som Kæret og afvandingskanalen 
som Hovedgrøften. 

I 1958 fandtes endnu tørvegrave og vandhuller i 
Kæret, men i 1998 var disse stærkt reducerede. Der 
fandtes da store strækninger med tagrør (Pilragmites 
aus/ralis) på >>tør<< bund, medens de åbne vande ind
skrænkede sig til vandførende grøfter, en engpyt samt 
en større dam på lokaliteten Avlsskiftet Dammen, der 
tidligere har været overskygget af tæt kratvækst, rum
mer nu en rig ferskvandsfauna i de lysåbne partier, 
men der fandtes i 1998 ingen snegle. Hovedgrøften er 
for nylig delvis oprenset og fremtræder noget okker
forurenet med regnbuefarvede hinder på overfladen 
og intet liv. Uden for Kæret var isgravene ved Nord
bjerg, som i 1958 lå klarvandede i åbent terræn, i 1998 
tilgroede og overskyggede af tæt kratvækst, og her 
fandtes ikke længere snegle. Endelig var Døberkildens 

Vesterlandet 

Dam (Avlsskiftet) 
HovedgroHen 

Flora og Fauna 105 (2): 45-48. AriJus 1999 

brøndlignende bassin på Sønderbjerg i 1998 helt ud
tørret. De nævnte, åbne vande blev grundigt gennem
søgt med en kraftig metalketcher. 

Følgende arter af ferskvandssnegle er nu kendt fra 
Anholt: Valva/a macrosloma. Arten fandtes i et enkelt 
eksemplar i grøft langs tagrørsarealerne. - Lym11aea 
lmllca/ula. Knudsen fandt en tom skal i Kæret mellem 
tagrør, og selv har jeg fundet arten i antal i en engpyt i 
Kæret mellem Stigsholm og Bybakken. - Lymnaea pere
gra (alm. mosesnegl). Knudsen har taget arten i >>en 
gravet dam ved Nordbjerg<< samt i >>afvandingsgrøf
ten<<, hvormed sikkert menes Hovedgrøften. I 1958 
fandt jeg arten i antal i isgravene samt i en pejusform i 
en tørvegrav i Kæret. I 1998 fandtes L. peregra i antal, 
men udelukkende i grøfter langs de tagrørsbevoksede 
arealer i Kæret. - Segmelllilla 11itida. Af dem1e lille ski
vesnegl fandtes et enkelt eksemplar i grøft langs tag
rørsarealerne i Kæret. 

Forekomsten af ferskvandssnegle på Anholt påkal
der sig interesse, da de udgør en dyregruppe, der pga. 
saltvandets fysiologiske skadevirkninger og risikoen 
for ud tørring ved langvarig transport har vanskeligt 
ved at passere havstrækninger. Afvanding og tilgro
rting har i relativt hurtigt tempo ændret Anholts fersk
vandsbiotoper; ferskvandssneglene synes derfor for
svundet fra flere tidligere fundsteder, og de åbne van
de er stærkt reducerede. 

Medens der nu kendes 4 arter af ferskvandssnegle 
fra Anholt, fandt Knudsen (Flora og Fauna 65: 103-110, 
1959) 15 arter af landsnegle. Hertil kommer yderligere 
3 arter: kratsnegl (Arinlllila arbus/omm), havesnegl (Ce
pae llorlellsis) og plettet gråsnegl (Li max maxinllls), som 
jeg i 1998 har noteret fra Anholt by. Med menneskets 
tusindårige virke på Anholt, herunder megen plant
ningsaktivitet, har landsneglene og deres æg haft langt 
lettere ved gennem kulturspredning at overføres til 
øen. 

For adgang til biotoper samt oplysninger om Anholt 
vil jeg gerne takke H. von der Maase og Chr. Gram, 
Anholt. 

Holger N. Gamer 
Øm Klosler Museum, Munkevej 2, 8660 Ska11derbo1g 

Fig. l. Kortskitse over Anholt 
med de vigtigste i teksten 
nævnte lokaliteter. Kærets 
omrids er overtegnet fra Vi
denskabernes Selskabs kort 
af 1792. 

Map of Aililo/l witll file loenli
ties indicated. Tlle formerfresll
wnler nrea >>Kære/« is drmvn 
from a map by Tlle Royal Da
nis/l Scientific Society 1 792. 
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Fig. 2. Husrødstjert hun på 
terrasse. Grærup Strand, 
Oksbøl, 10. maj 1998. Be
mærk ringen på venstre fod. 
Foto: Ernst Torp. 

Blnck Redstart Je11wle 011 11 ter
mce. Græntp Stmnd, Oksbøl, 
tile 1 0th af May 1998. Note file 
ri11g an t ile left Joof. 

Husrodstjert (Piweuiciii'IIS oclmti'OS (Gmel.)) ynglen
de på sommerhus ved Vesterhavet 
Blnck Redstm·t (Phoenicurus ochruros (Gmel.)) breediug 
011 Sillitliter cottnge by t ile Nortil Sen 

Den 8. maj 1998 så jeg ved mit sommerhus ved 
Grærup Strand 10 km vest for Oksbøl en Husrødstjert 
(Piloeuicurus ocilruros (Gmel.)) hun med ring på venstre 
fod (fig. 2) samt han og hun af Sortstrubet Bynkefugl 
(Snxico/n torquntn). Husrødstjerten landede flere gange 
på terrassen på sydsiden af huset for hurtigt at flyve 

Fig. 3. Landsvalerede, beboet 
i maj 1998 af Husrødstjert 
Foto: Ernst Torp. 

Nest af Swnl/ow, occupied by 
Blnck Redstart i11 May 1998. 
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videre. Dagen efter opdagede jeg, at den efter disse 
mellemlandinger fløj op i en gammel rede af Landsva
le (Hin111do rusticn) anbragt på en bjælke på sydsiden af 
sommerhuset. De hyppige besøg den 10. maj, hvor den 
havde næbbet fyldt med føde, afslørede, at der allere
de var unger i reden. 

Den 11 .  maj tog jeg tilbage til Jelling og var først i 
Grærup igen den 28. maj. Da var reden tom, men de 
mange ekskrementer under reden fortalte, at w1gerne 
havde haft held til at blive flyvefærdige. Husrødstjert
familien var tilsyneladende allerede søgt bort, men 



Fig. 4. Kort over forekomsten af Isoptena serricomis i Storå. Rude viser ældre fund, udfyldt cirkel nyere 
fund og fed streg iagttagelser fra 23. juni 1997. 

Map af the occurrence oflsoptena serricomis in t ile river Storå. Oianwnd indientes o/der records, black dot newer 
record s and thick line observations frozn the 23rd af June 1997. 

den ringmærkede hun blev dog set igen den 23. juni, 
ligesom der 1 .  og 2. august blev set et par Husrødstjer
ter nær huset. 

Under atlasprojektet 1971-1974 var Husrødstjerten 
endnu helt ukendt som ynglefugl langs vestkysten (T. 
Dybbro, De danske ynglefugles udbredelse, 1 976), 
men under atlasprojektet 1 993-1996 fandt man for 
første gang par, der ynglede i åbne sommerhusområ
der i træløst klitterræn ved den jyske vestkyst (M. B. 
Grel!, Fuglenes Danmark, 1998). Det er ret overrasken
de, at denne art, der er knyttet til bjergområder i Mel
lemeuropa, har spredt sig ud over det meste af Jandet 
og har taget en ny habitat i besiddelse. 

Som det fremgår af fig. 3, var reden foret med ret 
grove strå, som hang skødesløst ud over redekanten. 
For øvrigt boede der i maj 1993 et par Hvid Vipstjert 
(Motncilln nlbn) i reden. De fik 5 unger på vingerne. 

Det Sortstrubede Bynkefugle-par har også ynglet i 
nærheden, for den 23. juni kom de og præsenterede 
deres udfløjne unger. 16. og 22. juli blev set en han og 
21 .  juli både han og hun. Denne sjældne art har her i 
landet netop sin hovedudbredelse i det vestjyske om
råde omkring Blåvand. 

Ems! Torp 
Nørrevmzg 19, 7300 ]ellizzg 

Slørvingen Isoptena serricomis (Pietet, 1841) - udbre
delse i Storå samt nogle iagttagelser 
Tlze stonefly Isoptena serricomis (Pietet, 1841). Distribu
tion in t!ze river S to ni nnd same observntiozzs 

Isoptenn serricomis er en af de sjældne slm·vinger. I M. 
Stoltze & S. Pihl (Rødliste 1997 over planter og dyr i 
Danmark, 1998) angives den som næsten forsvundet 
fra Europa. I samme publikation angives den at være 
tiltaget i antal i Gudenå, Skjern Å og Karup Å. Arten 
breder sig generelt i Ringkøbing Amt (VandmHjø og 
overvågning, Temarapport 1997). I det øvrige Skandi
navien kendes den fra nogle få lokaliteter i Finland og 
Sverige, medens den ikke er kendt fra Norge. Den eu
ropæiske udbredelse omfatter desuden Central- og 
Østeuropa (A. Lillehammer, Fauna Entomologica 
Seandinavica 21: 1-166, 1988). Fra Tyskland foreligger 
en ny oplysning fra Saksen-Anhalt (M. Hohmann, 
Lauterbornia 25: 47-52, 1996). Isoptezzn serricomis er 
kendt fra Storå fra et par ældre fund ved Nybro og 
Vemb og en del nyere fund fra Grydholt (P. Aagaard, 
Flora og Fauna 100: 47-56, 1994). I samme artikel an
føres det, at Storå er dårligt undersøgt på en længere 
strækning opstrøms for Grydholt, hvorfor arten sand
synligvis har en langt større udbredelse i Storå, end 
fundene viser. 
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Den 23. juni 1997 foretog jeg til afklaring af spørgs
målet sammen med biolog Flemming Kofoed en kano
tur på denne ellers svært tilgængelige del af Storå. Tu
ren gik fra den lille træbro opstrøms for Feldborgvej 
øst for Aulum og endte ved Vandkraftsøen. Denne del 
af Storå er ikke reguleret, og ådalen ligger brak eller 
bruges til afgræsning. Forløbet er meget varieret med 
mange store slyngninger og vekslen mellem stryg og 
dybe sving. Bunden består i hovedsagen af sand, der 
er larvens foretrukne levested. Der slås ikke grøde el
ler foretages regelmæssig vedligeholdelse. Vandkvali
teten er god, og der er et rigt dyre- og planteliv. Sigt
dybden er i almindelighed over 2 m i sommertiden. 

Isoptwn serricomis flyver udmærket og villigt. Hvis 
temperaturen er høj, vil dyret ofte forsøge at redde sig 
ved flyvning, når man vil fange det. De voksne dyr fin
des fortrinsvis i bredvegetationen, hvor man ofte vil 
finde dem gemt på stængler af Høj Sødgræs (Glycerin 
mnximn). Under sejladsen blev bredvegetationen un
dersøgt flere gange pr. km. Dette blev gjort ved at sejle 
langs med bredden og med en kæp slå de høje stæng
ler skråt fremad og ud over vandfladen. Herved vil 
dyrene flagre ud på vandet, og takket være deres 
iøjnefaldende lyse, grønne farve og perlemorsfarvede 
vinger er de meget synlige og let kendelige. Det be
mærkes, at en anden slørvingeart, Isoper/n grnmmnticn 
(Poda, 1761), også er meget talrig i denne del af Storå, 
og den uøvede iagttager kan forveksle disse to arter 
med hinanden. 

Boganmeldelse 
Sig11e Frederikse11, Fi1111 N. Rns/1/IISSeH & Ib Friis: Pln11temes 
11dvikli11g - frn l/lOsser til dækfroede. 122 sider, i11dbu11det. 
ISBN 87-12-03038-4. G. E. C. Gnds Foring, 1997. Pris: kr 
198. 

>>Planternes udvikling« er først og fremmest en lære
bog til biologistudiets basisdel ved universitetet, men 
kan også læses af andre med interesse for botanik, og 
uden at et indgående kendskab til botanikken forud
sættes. Bogen giver et overblik over planternes udvik
ling og slægtskabsforhold med hovedvægten lagt på 
generationsskiftets udvikling gennem systemet fra 
mosser til dækfrøede planter. Endvidere beskrives de 
vigtigste morfologiske træk hos disse plantegrupper. 
Indholdet er logisk struktureret, fordi udviklingen sla
visk følger den klassiske sekvens startende med mos
ser, ulvefodsplan ter, padderokker, bregner efterfulgt af 
frøplanterne - hhv. de nøgen- og dækfrøede. Sidst i bo
gen gennemgås noget overfladisk udviklingsretninger
ne inden for to- og enkimbladede. Teksten er rimeligt 
forståelig, men indholdet er tørt og indeholder uvil-
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Isopte11n serricomis blev stort set fundet ved hver ef
tersøgning i bredvegetationen og må formodes at fin
des overalt, hvor forholdene passer den. Desuden blev 
den efter kort tids sejlads fundet løbende omkring på 
kano og mandskab. Først hvor stuvningseffekten fra 
Vandkraftværket bliver mærkbar, synes den ikke at tri
ves. Arten er efter disse observationer tilstede og talrig 
fra ovennævnte bro ved Aulum og til lidt nedstrøms 
for Grydholt (fig. 4). 

Den 26. juni omkring kl 20.30 var der lejlighed til at 
gøre nogle iagttagelser af æglægningen hos Isopte11n 
serricomis. Stedet var Storå ved Ratvig Bro ved Hodsa
ger. Denne lokalitet ligger op til de høje skrænter ved 
Stavbæk Egekrat og er derfor godt beskyttet mod den 
fremherskende vestenvind. Det var en lun, stille som
meraften med livlig aktivitet af mange insekter. Bl.a. 
klækkede Ephemern dn11icn (Muller, 1764), og Cnlopteryx 
virgo (L.) og C. splelldws (Harris) fløj langs med siv kan
ten. Hmmerne af Isopte11n serricomis opholder sig på 
bredden i umiddelbar nærhed af vandet, og herfra fly
ver de ud. Flugten foregår i få meters højde og omtrent 
vinkelret på bredden ud til midten af strømmen. Her 
sætter de sig kortvarigt på vandet og flyver derefter 
tilbage til bredden. Ægklumpen bæres som hos de an
dre slørvinger på bagkropsspidsen. Ved et forsøg blev 
det konstateret, at ægklumpen hurtigt opløses ved 
kontakt med vandet. 

Poul Angnnrd 
MLK Vestjylland, Gnrtnerivej 5, 7500 Holstebro 

kårligt en masse fagtermer. Disse er dog godt forklaret, 
ikke mindst i en udførlig ordliste bagest i bogen .. 

Der er et omfattende figurmateriale, som dels består 
af originale illustrationer, dels af tegninger udført af 
Peter Laulund, Bent Johnsen eller andre. Disse illustra
tioner er smukt gengivet og er absolut nødvendige for 
læseren for at forstå og levendegøre den ellers ret tørre 
gennemgang, som en lærebog næsten pr. definition må 
indeholde. Bogen indeholder flere grendiagrammer 
samt såkaldte sækdiagrammer. Hvor de første tydeligt 
viser udviklingen af plantegrupperne, samt hvilke ka
rakterer der ligger til grund for adskillelsen, er sækdia
grammerne sværere at se logikken i. De kunne godt 
have været forklaret tydeligere i teksten. 

Bogen udfylder et tomrum i forhold til, hvad der 
tidligere er udgivet om dette emne på dansk; den kan 
anbefales til botanik-interesserede uden stort forhånds
kendskab, som mangler et overblik over planternes 
udvikling og udformning. 

Axel Dnlberg Poulsen 



Forfattervejledning 
Flora og Faw1a bringer artikler om udforskningen af 
Danmarks plante- og dyreverden. Det er vigtigt, at ar
tiklernes indhold dels er originalt, dels er formuleret 
klart og tydeligt. Manuskripter til tidsskriftet forfattes 
på dansk og skal desuden indeholde et engelsk sum
mary. Korte artikler uden illustrationer kan dog indle
veres uden noget summary (men med titlen skrevet på 
både dansk og engelsk) og vil i så fald blive bragt un
der rubrikken: >>Mindre meddelelser«. 

Opmærksomheden henleder på, at artikler på over 
6(-8) sider som hovedregel kun kan bringes i Flora og 
Fauna, hvis forfatteren tilvejebringer midler til dæk
ning af trykkeomkostningerne for hele artiklen. 

Artsnavne. - Såfremt danske artsnavne eksisterer, 
skal disse benyttes; men første gang en art nævnes i 
teksten anføres desuden dens videnskabelige navn i 
parentes. 

Ciferilig af publicerede kilder. - Publicerede kilder cite
res i teksten med navn og årstal, f.eks. :  (Torp 1993), 
Hadley & Pegg (1989), (Mossberg et al. 1994). Citeres 
flere afl1andlinger i sarnn1e parentes, benyttes følgen
de standard: (Hansen 1970; Jensen 1975, 1976). Alle 
publicerede kilder skal figurere i et afsnit med titlen 
>>Citeret litteratur<< og arrangeres i alfabetisk rækkeføl
ge efter følgende standard: 

(KAPITEL I BOG) 
Hadley, G. & Pegg, G. F. 1989: Host-fungus relation

ships in orchid mycorrhizal systems. - I: Pritchard, 
H. W. (red.), Modem methods in orchid conservati
on: the role of physiology, ecology and manage
ment. Cambridge Universily Press, Cambridge, pp. 
57-71. 

(BOG) 
Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994: Den sto

re nordiske flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjt
nant. - G. E. C. Gads Forlag, København. 

(TIDSSKRIFT ARTIKEL) 
Torp, E.  1993: Fortsatte studier over Grærup Langsø. 

Flora og Fauna 99: 65-73. 

Der skal i artiklen være henvist til samtlige kilder an
ført w1der >>Citeret litteratur<<. I mindre meddelelser ci
teres de publicerede kilder ikke som her angivet, men 
derimod med en komprimeret fuld reference i teksten 
- f.eks.: >>Torp (Flora og Fauna 99: 65-73, 1993)<<. 

Citering af u publicerede kilder. - Mundtlige meddelel
ser omtales i teksten som f.eks.: >>(Hans Jensen, 
pers.comm. 1981 )<<. Meddelelser i form af breve omta-

les i teksten som f.eks. :  >>(Jens Hansen, in litt. 1965)<<. I 
artikler, som helt eller delvist bygger på u publicerede 
kort og manuskripter m.v., nummereres disse fort
løbende i et afsnit med titlen >>Upublicerede kilder<<. 
Dette afsnit anbringes i artiklen efter afsnittet >>Citeret 
litteratur<<. Der skal i artiklen være direkte henvisnin
ger til samtlige upublicerede kilder på listen, f.eks.: 
>>(upubl. 3)<<. I mindre meddelelser citeres u publicere
de kort og manuskripter ikke som her angivet, men 
derimod med en komprimeret fuld reference i teksten. 

Takkebe111ærkni11ger. - Eventuelle takkebemærknin
ger samles i et afsnit med titlen >>Tak<<, som placeres 
umiddelbart før >>Citeret litteratur<<. 

Figurer og tabeller. - Figurer og tabeller skal kunne 
reduceres til 63, 90 eller 131 mm i bredden og afleveres 
på særskilte ark. Der skal altid udarbejdes forklarende 
figur- og tabeltekster, som i manuskriptet anbringes i 
forlængelse af brødteksten (>>hovedteksten<<). Alle fi
gm- og tabeltekster skal skrives på både dansk og en
gelsk (i tilfælde af længere tekster bør den engelske 
udgave forkortes). I artiklens brødtekst skal der være 
henvisninger til samtlige figurer og tabeller i artiklen. 
Tabeller udføres uden brug af streger og rammer. Som 
figurer kan anvendes tegninger og diagrammer samt 
skarpe, velbelyste og kontrastrige fotografier. Fotogra
fier afleveres som sort/hvide højglans papirbilleder el
ler som farvedias. Originalernes kvalitet og redak
tørens skøn afgør, hvorvidt figurerne bliver trykt i 
sort/hvid eller i farve (jf. Flora og Fauna 101(1): 2, 
1995). 

Arbejdsgang. - Manuskriptet, med angivelse af for
fatterens adresse og telefonnummer, indleveres ma
skinskrevet eller som computer-udskrift - i begge 
tilfælde med dobbelt linieafstand. Alle manuskripter, 
uanset om de omhandler zoologiske eller botaniske 
emner, skal sendes til den ansvarshavende redaktør. 
Redaktionen sender derefter manuskriptet ud til kri
tisk gennemlæsning hos relevante fagfolk. To kom
menterede eksemplarer af manuskriptet returneres til 
forfatteren sammen med en >>ren<< kopi. Den rene kopi 
tilrettes af forfatteren og sendes til redaktionen sam
men med de kommenterede eksemplarer - og meget 
gerne ledsaget af en opdateret elektronisk udgave i 
Word Perfect eller (helst) Microsoft Word. Så hurtigt 
som muligt får forfatteren herefter tilsendt en kopi af 
spalteopsætningerne, som omgående rettes igennem 
og returneres til redaktionen. 

Særtryk. - Alle artikler i Flora og Fauna (dog ikke 
mindre meddelelser) honoreres automatisk med 50 
særtryk. Ekstra særtryk kan rekvireres mod betaling. 
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