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Løjh1ant at have oversat og bearbejdet "Den store
nordiske flora". Blandt mange andre publikationer

1999

skrevet den nye, smukke flora

"Blomsterne omkring os" på Gads Forlag. Jon Feil
i

1976 med speciale i "Arktiske karplanters taxono
1981

med projektet "Sydgrønlands karplanter, deres ud
bredelse og forekomst". Han har deltaget i

7 ekspe
1978-

ditioner til Grønland og ledet de fem af dem.

80

var han forskningsstipendiat ved Botanisk Mu

seum, København,

1981-83

videnskabelig leder af

Arktisk Station i Godhavn og

1984-87

miljømedar

bejder ved Ministeriet for Grønland tilknyttet ar
bejdsgruppen vedrørende miljø og fåreavl i Syd
grønland.

I 1988 startede Jon Feilberg sit eget kon

sulentfirma "Biomedia", som har udført projekter
for Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Miljøw1dersøgelser, Vestsjællands Amt, Danmarks Natur
og Lægevidenskabelige BibHotek og mange flere.
Siden

1993

har han arrangeret "grønne" hue til

Mallorca, Færøerne og Grønland og fra

1984 været

medlem af bestyrelsen for Midtsjællands Naturhi
storiske Forening, siden

1993 som

formand. Det er

således en meget erfaren biolog, som nu bliver an
svarlig for redaktionen af Flora og Fanna. Den nye
zoologiske redaktør er cand. scient. Jens Torsten
Reddersen, født

14.

august

dat ved Århus Universitet i

1954. Han blev kandi
1982 med specialeop

gave "Masseopfonneringer af Nonnen (Lymantria
monacha L.) i Danmark".

1982-83

var han knyttet

til Kaskadeteatret i Århus, 1984-86 administrativ le
der af teatergruppen "Gruppe

38" i Århus, 1987-93

ansat ved Zoologisk Institut ved Århus Universitet
og siden

1994

ved NERI, Danmarks Miljøw1der

søgelser, Kalø. jens Reddersen har forsket i effek
ten af forskellige typer landbrug, brugen af pestici
der og virkningen på leddyrenes forekomst og di
versitet.

Nogle

af

hans

talrige videnskabelige

afl1andlinger kan læses i Flora og Fanna. Han afløs
er direktør Thomas Secher Jensen, som ikke mener,
at han mere kan afse tid til redakt01jobbet. Dette
har vi forståelse for og vil benytte lejligheden til at
takke ham for et meget stort arbejde som redaktør
af Flora og Fauna siden

1987.

Han har accepteret at

gå ind i redaktionskomiteen som zoolog. Vi ønsker

ham held og lykke i det nye job som leder af Natur
historisk Museum. Der skal også lyde en tak til den
afgåede ansvarshavende redaktør, Hemik Æren
lund Pedersen, som har udført et meget omhygge
ligt arbejde siden årgang

101, 1995. Det blev en for

holdsvis kort periode, men mangel på tid tvang
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ham til at stoppe.
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Gylden Hulsvøb (Chaerophyllum aureum)
under spredning på Lolland
-

Niels Faurholdt
Solsikkevej 9
4600 K øge

Clweropllyllum nureum- an alien under expansion in southern Denmark
Chaerophyllum aureum was fi rst discoveredin Denmark i n a wood in thei sland of Lol

land in 1973. During the past 25 y ears the speci es has spread dy nami cally i n thi s
island where i t has the potenti al to ae t invasi vely i n the future. A table and a map of
the 23 present fi nds are presented.

På dele af det nordlige og centrale Lolland
breder den mellemeuropæiske skærm
plante Gylden Hulsvøb (Chaerophyllum au
reum) sig i et foruroligende tempo. Oftest
er det spændende at opleve fremmede ar
ter i danske landskabet� men Gylden
Hulsvøb viser så invasive tendenser, at
der meget vel kan blive tale om et robust
landskabsukrudt i fremtiden.
I sommeren 1999 har jeg eftersøgt arten
med henblik på at give et billede af dens
aktuelle udbredelse på Lolland, hvor den
første gang blev ftmdet som ny for Dan
mark i 1973.
BESVÆR MED BESTEMMELSEN
Gylden Hulsvøb (fig. l) kan ikke bestem
mes ved hjælp af dansksprogede floraer. I
Dansk Feltflora (K. Hansen 1993) er den
blot nævnt som tilfældigt adventiv, og i
Den Store Nordiske Flora (Mossberg et al.
1994) er den forunderligt nok slet ikke
nævnt. Som en af de bedste europæiske
floraer, der kan hjælpe til bestemmelse af
Gylden Hulsvøb, vil jeg anbefale New Flo
ra of the British Isles (Stace 1997). En streg
tegning af arten kan ses i Umbellifers of
the British Isles (Tutin 1980).
I Danmark kan Gylden Hulsvøb forveks
les med Vild Kørvel (Anthriscus sylvestris)
og Almindelig Hulsvøb (Chaerophyllum
temulum). Forveksling med Vild Kørvel vil
typisk kunne ske pga. bladenes store lig
hed. Hos Gylden Hulsvøb er bladene dog
lysere (gyldne) og lugter ved knusning
Flora og Fauna 106 (1): 1-4. Arhus 2000

Fig . l. Gyl den Hul svøb (Clwerophyllum nure11111).
Skå ni ng shav e, Lol lan d. Foto: Ni el s F au rhold t, 6.
juli 1999 .
C haero phyllum aur eum w itil f/owering and fmiting
11111be/s.

kraftigt af gulerodstop. Bladene hos Vild
Kørvel har ingen aromatisk lugt.
Gylden Hulsvøb og Almindelig Hul
svøb kan adskilles ved følgende nøgleka
rakterer:
l

Fig. 2. Udbredelsen af Gylden Hulsvøb
Chaerophyllum aureum.

(C/werophylllllll nllre11111) på Lolland 1999.
Extnnt occllrrences in Lollnnd 1999.

- Planten flerårig, gulliggrøn, op til 1,5 m
høj. Stængel som regel tydeligt rødplettet,
forneden blød- og ofte noget langhåret,
opefter stivhåret til ru, helt glat på den
øverste del af stænglen samt på skærm
strålerne. Blade gulliggrønne, 3-4 gange
snitdelte, næsten glatte med få tiltrykte
hår, især på undersidens nerver; bladaf
snit smalle, dybt indskårne med lang
spidsede endeafsnit Modne frugter 8-11
mm, purpurfarvede. Ved knusning dufter
hele planten kraftigt af gulerodstop.
Gylden Hulsvøb
Planten 1-2-årig, matgrøn til noget pur
purfarvet, op til 1,0 m høj. Stængel pur
purplettet, forneden ofte helt purpurfar
vet samt håret, opefter ru, også på
skærmstrålerne. Blade matgrønne, 2-3
gange snitdelte, ofte med rødligt skær, til
trykt hårede på begge sider; bladafsnit
brede, ægformet afnmdede, ikke dybt ind
skårne. Modne frugter 5-7 mm, grmme.
Ingen aromatisk duft ved knusning.
Almindelig Hulsvøb
-

ARTENS DANMARKSHISTORIE
ER KORT
Gylden Hulsvøb er udbredt i Mellemeuro
pa fra Nordspanien til Sydrusland og når
2

ligeledes Iran. Arten er indslæbt til Dan
mark, hvor den første gang blev konstate
ret (og samlet) i skoven Vesterroder på det
centrale Lolland i 1973 (A. Hansen 1975).
Såvel A. Hansen (1986) som Wind (1987)
omtaler fund gjort på Dansk Botanisk For
enings højsommerekskursion til Lolland i
1986. Ved den lejlighed blev arten set i
mængde ved Htmseby Strand og Krårup
Skov samt langs vejen mellem Bandholm
og Maribo. I henholdsvis 1996 og 1998
fandt forfatteren Gylden Hulsvøb i Heste
have sydøst for Stokkemarke samt i Torrig
Skov på det nordvestlige Lolland.
Uden for Lolland er arten endnu kun
rapporteret få gange. Fra Falster nævner
Evald Larsen den fra det kendte ruderat
ved jernbaneterrænet i Gedser i 1975 (Lar
sen 1989). På Sjælland er den samlet i en
skov nordøst for Røsnæs Fyr samt vest for
Kyndeløse i henholdsvis 1994 og 1985
(Dansk Herbarium (C)), og endelig fandt
Finn Skovgaard (pers. comm. 1999) en be
stand på ca. 50 eksemplarer langs en skov
vej i Langesø Plantage ved Tikøb i 1999.
GYLDEN HULSVØB PÅ LOLLAND 1999
I sommeren 1999 har jeg eftersøgt Gylden
Hulsvøb i skove og langs veje på Lolland.

Fig. 3. Tæt bestand af Gylden Hulsvøb
Niels Faurholdt, 8. juli 1999 .
Chaerophyllum ameum

(Ciwerophyliltlll aure11111)

langs skovvej. Rørmark, Lolland. Foto:

dominating file vegetation alang a fores! track.

Fig. 4. Gylden Hulsvøb (Chaeropl1yll11111 aure11111) totalt dominerende langs landevejen mellem Maribo og
Bandholm. Foto: Niels Faurholdt, 17. august 1999.
Chaerophyllum aureum

domillating the roadside vegetation betiveeu Maribo a11d Baud/w/m iu the is/and af Lo/laud.
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TBU-distrikt 35
Skove:

Vejkanter:

Hestehave sydøst for Stokkemarke

Skåningshave

Mellem Bandholm og Nørreballe

Hillested Nørrehave

Sørup Hestehave

Mellem Maribo og Bandholm

Lysemose Skov

Torrig Skov

Mellem Nørreballe og Sørup

Merretskov

Uglevænge

Mellem Reersnæs og Skifterne

Rørmark

Vesterroder

Skifterne

Øllingsø Hestehave

TBU-distrikt 36
Skove:

Vejkanter mv.:

Mellem Hunseby og Hunseby Strand

Knuthenborg Park

Maribo by

Motortrafikvejen v. Studehave rasteplads

Krårupskov (»Dyrehave«)

Skolevej vest for Maglemer

Mellem Sakskøbing og Radsted

Tabel l. Kendte forekomster af Gylden Hulsvøb (Ciwerop!tyllll/11 nllreH/11) på Lolland 1999. Af de 23 fore
komster er de 17 regi s trer et for første gang i 1999.
Chaerophyllum ameu m. Exln111 occllrrences in Lolln11d 1999.

Ved eftersøgningen fandtes arten i 14 sko
ve og langs 9 vejstrækninger mv. (jf. tabel
l, fig. 2.). På følgende lokaliteter sås indi
vidrige bevoksninger, der stedvis havde
udkonkurreret næsten alt anden vegeta
tion: I skovene Menetskov og Rørmark
(fig. 3) samt langs veje mellem Hunseby
og Hunseby Strand, mellem Maribo og
Bandholm (fig. 4) samt vest for Maglemer.
Der kan ikke herske tvivl om, at Gylden
Hulsvøb i høj grad bilspredes langs veje på
Lolland. Mellem de talrige, mindre skove i
trekanten Maribo - Søllested - Bandholm
foregår givet også >>maskinspredning<< med
skovmaskiner, der i dag typisk anvendes på
entreprenørbasis på tværs af ejerforhold. På
Lolland er derme form for spredning for
mentlig årsag til en række nyfund af skov
arter som Håret Kartebolle (Dipsacus pi/o
sus), Kronløs Springklap (Cardamine impati
ens) og Skov-Springklap (Cardamine jlexuo
sa), hvoraf de to førstnævnte er rødlistede.
Landskabsukrudt er normalt ikke no
get, vi forbinder med skovvegetation. I
skovenes udkanter ses af og til arter, der er
spredt ved ulovlig aflæsning af haveaf
fald, f.eks. Have-Guldnælde (Lamiastrum
galeobdolon ssp. argentatum) og Liden Sin
grøn (Vinca minor). Om Gylden Hulsvøb
udvikler sig til et større problem er umu
ligt at sige med sikkerhed - men det ser
4

foruroligende ud på dele af Lolland. Om
det samme gør sig gældende i andre
landsdele, hvor arten forekommer� er for
fatteren ikke vidende om. Men det ville
være interessant at få undersøgt.
TAK
For hjælp med eftersøgning skylder jeg
stor tak til Hanne Humble Hansen, Band
holm. Finn Skovgaard bedes modtage min
bedste tak for kritisk gennemlæsning af
manuskriptet, og Henrik Ærenhmd Pe
dersen takkes for hjælp ved arkivstudier
på Botanisk Museum.
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Odderens (Lutra lutra) forekomst i Ribe Amt
i vinteren 1998-1999
M or ten Elmer os
V ester Altan vej 4, 3. th.
8900 Ran der s
Occurrence of otter (Lutra lutra) in Ribe County in the winter 1998-1999
The otter bec ame r estric ted to the n or th- western par t of D en mar k duri ng the 1980'ies.
A pr evious n ati on al sur vey in 1996 showed an ex pan si on of the otter populati on in
J utlan d. In Ri be County in the south-western par t of D en mar k, a sin gle loc ation with
sign s of otter was foun d in River L ydum in the ex tr eme n or th- western par t of the
c oun ty. O tter s occ urr ed r egular ly in. the ar eas n or th of the c ow1 ty.
The fin din g of a tr affic- ki lled otter i n 1998 some 30 k m south of the k nown di stri
buti on ar ea led to a systematic sur vey of Ri be Coun ty in the win ter 1998-1999. Com
par ed to the stan dar di sed method, mor e loc ati on s an d l on ger str etc hes of water ea ur
ses wer e ex amin ed in thi s sur vey.
O tter s occ urr ed r egular ly in the n or th- western par t of the c ow1 ty. The di stributi on
ar ea of otter s had ex pan ded 20 km c ompar ed to the 1996 di stributi on ar ea. In di vidual
otter s r ange in c atc hmen ts up to 30 km fr om ar eas wi th r elati ve! y r egular r ec ordin gs of
otter s, as i ndic ated by a sin gle ob ser vati on in the southern par t of the c ounty. The ap
plic ati on of a mor e detai led sur vey method irn pr oves the pr obabi li ty of detec tin g these
sh· ayin g in divi duals an d fa un der ani maJ s for futur e populati on s. V ar iot1 s man agemen t
tools augmen tin g the r e-c oloni sati on of otter s into for mer habi tats ar e disc ussed.

Den seneste landsdækkende feltunder
søgelse af odderens udbredelse i Danmark
blev foretaget i foråret 1996, og viste en
spredning mod syd efter at bestanden i
1980'erne var blevet begrænset til det
nordvestlige Jylland (Madsen & Nielsen
1986; Madsen et al. 1992; Hammershøj et
al. 1996). Ved den undersøgelse registrere
des der i Ribe Amt kun odder på en enkelt
lokalitet, nemlig ved Lydtun A med udløb
til Ringkøbing Fjord i amtets nordvestlige
del. Oddere forekom endvidere nord for
Ribe Amt i det meste af Ringkøbing Amt,
bl.a. i Ringkøbing Fjord og i vandløbssy
stemer med forbindelse ned til Ribe Amt
(Hammershøj et al. 1996). Omkring 1960
havde odderen været udbredt i hele amtet
Gensen 1964). Før 1996 var den sidste sikre
registrering af odder i Ribe Amt fundet af
en død odder i 1980 fra Filsø-området
(Madsen 1996).
Siden 1996 har Ribe Amt fundet enkelte
odderspor og -ekskrementer i Filsø-områ
det. I januar 1998 blev en trafikdræbt od
der indleveret til Oksbøl Statsskovdistrikt.
Den var fundet ved Alslev Å 30 km syd for
Flom og Fauna 106 (1): 5-7. AriJus 2000

den registrerede forekomst af odder ved
Lydum Å. I forvaltningsplanen for odder i
Danmark foreslås det, at amterne fm·eta
ger overvågninger og udarbejder hand
lingsplaner til beskyttelse af odderen og
dens levesteder (Skov- og Naturstyrelsen
1996). Da der således syntes at være håb
om en øget udbredelse i Ribe Amt og der
med et behov for at belyse odderens aktu
elle forekomst, blev en tmdersøgelse gen
nemført med økonomisk støtte fra Ribe
Amt i december 1998 - januar 1999.
METODE
Undersøgelser af odderens udbredelse
sker normalt ved en registrering af ekskre
menter og/eller fodspor på å- og søbred
der. (Madsen et al. 1992; Hammershøj et
al. 1996). Typisk undersøges kun stræk
ninger ved vejbroer, ved sammenløb af
vandløb og omkring ind- og udløb af
vandløb ved søer. For at få et mere detalje
ret indtryk af odderens forekomst i Ribe
Amt, afveg undersøgelsesmetoden fra den
ved de landsdækkende monitermger an
vendte standardmetode (Madsen et al.
5

20km

Fig. l. Forekomsten af odder i Ribe Amt ved undersøgelser i vinteren 1998-1999 . Lokaliteter med spor ef
ter odder er markeret ved udfyldte cirkler. Åbne cirkler angiver lokaliteter uden spor efter odder.

Disfribillion of otters (Lutra lutra) in Ribe Co11111y in so11th-westem De11111nrk d11ring the ruinter 1998-1999. Black
cireles imlicale /ocations wilh signs af otter. Open cireles indicale /ocalions witlwnl signs of otter.

1992; Hammershøj et al. 1996), idet der un
dersøgtes både langt flere lokaliteter og
begge bredder af længere sammenhæn
gende vandløbsstrækninger.
RESULTATER OG DISKUSSION
Udbredelsen af odder i Ribe Amt vinteren
1998-1999 ses på figur l. Der blev registre
ret spor efter odder i vandløbene Lønne
Bæk og Lydum Å med udløb i Ringkøbing
Fjord. I hele Filsø l Rolfsø l Søvig Stmd
systemet registreredes odder. Lokaliteter
ne omkring Filsø blev undersøgt tre gange
i undersøgelsesperioden, og her blev der
6

fundet friske ekskrementer ved alle besøg.
Ved løbet mellem Rolfsø og Filsø, og ved
afløbet fra Filsø var antallet af markerin
ger med ekskrementer forholdsvist højt.
Sammenholdt med amtets enkeltfund i
Filsø-området i de seneste år, kan det tol
kes derhen, at området huser en fast be
stand af oddere.
På strækningen af Varde Å mellem
Hodde og Sig, samt i tilløbene hertil, regi
streredes odder. På to lokaliteter på Varde
Å med en indbyrdes afstand på 8 km regi
streredes odder ved fodspor efter en en
kelt nats sne, hvorfor det må formodes, at

der også i dette område forek�m flere od
dere. Opstrøms i Grindsted A registrere
des odder ved en enkelt lokalitet.
Isoleret fra de andre forekomster blev
registreret odder ved en enkelt lokalitet i
Holsted Å.
Undersøgelserne i Ribe Amt i vinter
månederne 1998-1999 viser, at odderens
spredning i Danmark fortsætter. Oddere
forekommer nu regelmæssigt 20 km syd
for det udbredelsesområdet, der blev be
stemt i 1996. Forekomsten ved Holsted Å,
samt det nævnte fund af en trafikdræbt
odder ved Alslev Å i 1998 tyder på, at en
kelte oddere kan strejfe omkring i vand
løbssystemer langt fra faste, sammenhæn
gende forekomster.
Monitering af odderens udbredelse ved
en eftersøgning efter standardmetoden er
ikke optimal til at identificere forekomsten
af odder i randområder og af små bestan
de med lav tæthed (Elmeros 1996, Ham
mershøj et al. 1996, Madsen 1996). For nøje
at følge udviklingen i udbredelsen af od
der i randområder og i små bestande er
mere detaljerede tmdersøgelser nødvendi
ge. Resultaterne af detaljerede tmdersøgel
ser kan dog til gengæld ikke sammenlig
nes direkte med resultater fra en under
søgelse efter standardmetoden (f.eks. antal
positive vs. negative lokaliteter).
Beskyttelse af odder i randområderne er
vigtig for at fremme en fortsat ekspansion
og konsolidering af odderbestanden. Der
synes at være et velbegrundet håb om en
snarlig rekolonisering af flere tidligere od
derområder ved en fortsat øget opmærk
somhed og hensyntagen overfor odderen
og dens levesteder i naturforvaltningen.
Det kurme blandt andet være i form af me-

re skånsom pleje og vedligeholdelse af
vandløb, ved restaurering af vandløb og
vådområde1� ved etablering af fatmapas
sager og odderfristeder, samt ved en ud
videlse af områderne for anvendelse af
stopriste i fiskeruser i saltvandsområder
(Skov- og Naturstyrelsen 1996).
TAK
Tak til Jens Vahl og John Prikke, Ribe Amt
og Aksel Bo Madsen, Danmarks Miljøun
dersøgelser for råd og kommentarer. Tak
til Birger Jensen og redaktionen på Flora
og Fatma for konstruktive kommentarer
til manuskriptet.
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Denne bog er en grundig gennemgang af de vestpa
laearktiske fuglearter. Det geografiskemmåde afgræn
ses mod øst af Oralbjergene og Oralfloden og omfatter
Kaukasus, Irak, det nordlige Saudi Arabien, Egypten,
det nordlige Tchad, Niget� Mali, Mametanien og hele
Vestsahara. I dette område er der truffet næsten 900
fuglearter, der alle behandles i teksten og vises på far
vetavlerne. Det er denned den mest omfattende fugle
bog på dansk om dette onu-åde. En del arter har i den
ne bog for første gang fået et dansk navn. Omkring 600
arter yngler i området. De øvrige er trækgæster eller
meget sjældne strejfgæster. Bogen er ajourført til 1996
og har en liste over arter, der er truffet som nye efter
dette år.
I et indledende afsnit behandles bl.a. taxononu og
videnskabelige navne, feltbestemmelser, køn/alder,
stemme, adfærd, hell1edsindtryk ("særpræg", på en
gelsk "jizz"), selvkritik og etik. Så følger hovedafsnit
tet, som er en systematisk gennemgang af familier og
arter.
Beskrivelsen af arterne er opdelt i følgende afsnit:
Bestemmelse, adult sommerdragt, adult vinterdragt,
juvenil, l. vinterdragt, l. sommerdragt, stemme og fo
rekomst/biotop. Omfanget varierer fra art til art alt ef
ter, hvor indviklet dragtskiftet er hos den pågældende
art. Eksempelvis er der en hel side tekst om Rørhøg og
en side med tavler for hver af de fire arter af kærhøge,
men der kan i andre tilfælde være to arter pr. side. Ved
teksten er der en henvis1'ling til tavlerne og ved tavler
ne en henvisning til teksten, men enkelte af de anførte
sidetal er dog forkerte. Der er lagt stor vægt på be
stemmelsen af den pågældende art og en grundig gen
nemgang af de forskellige dragter. Beskrivelsen af
stemmerne er vanskelig at få det fulde udbytte af, hvis
man ikke i forvejen er forh·olig med den pågældende
arts stemmer. Afsnittet forekomst/biotop er ret kort
fattet, men er naturligvis bearbejdet efter darJSke for
hold, når det drejer sig om arter, der er truffet her i lan
det.
Ved alle regelmæssige Y11glefugle og nogle få ikke
ynglende arter er der vedføjet et udbredelseskort med
tre farver. Grøn betydet� at arten yngler og kan træffes
der året nmdt, gul, at den hm findes der i yngletiden
og blå kun som vintergæst. Kortene dækker forskellige
arealer, alt efter hvordan den pågældende art er ud
bredt, f.eks. kan det være et lille kort over en del af
Nordafrika. De er gennemgående gode og ret detalje
rede, men som det ofte er tilfældet i oversatte bøger, er
kortene ikke blevet ajourført for Danmarks vedkom
mende. Derfor er f.eks. Fasan og Trane ikke med fra
Danmark. Skarven er kun vist som vintergæst (blå). Pi
skehejren er vist fra den sydlige halvdel af Jylland,
selvom den nu yngler flere steder i Nordjylland. Til
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gengæld er Hvid Stork vist fra hele Jylland. Sjældne
arter som Savisanger og Drosselrørsanger er på korte
ne angivet at forekomme i hele Danmark.
Farvetavlerne er et fornemt kapitel for sig. De tusin
der af tegninger er udført af nogle af verdens førende
fuglekw1smere. For hver art er der tegninger af de for
skellige dragter efter alder og årstid samt af forskellige
geografiske racer.
Bogen slutter med et appendiks med arter, der for
nylig er h·uffet i området, en litteraturliste på 3 sider
og gnmdige registre til danske og latinske navne.
Oversættelsen og bearbejdelsen er i hovedsagen
lykkedes godt. Der er ved beskrivelserne anvendt en
række moderne ord som f.eks. positionslys, sæbeøje,
elefanthue, plli1kernakketop osv., hvilket liver op i tek
sten. På illustrationen af fuglens morfologi (side 18) er
tibia (skinneben) blevet oversat ved knæ, og en streg
viser hen til hælen. Denne fejl går igen flere steder i
teksten, især under hejrer. Hos Sorthalset Hejre kaldes
skilmebenet for løb, og hos Flamingo kaldes hælledet
for knæled.
13 steder efter artsafsnittene er sidste linie faldet ud
ved opsæh1ingen. Derved kommer teksten til at slutte
midt i en sæbung eller i nogle tilfælde n'lidt i et ord.
Det virker ret irriterende ved læsningen. P å side 696 er
Sortstrubet Sanger kaldt Sorthovedet Sanger. Glnreoln
tltnlrlivnrutlt er i teksten kaldt Asiatisk Braksvale, men
på farvetavlen (side 350) bruges navnet Orientalsk
Braksvale.
Disse skønhedspletter kan dog ikke rokke ved den
kendsgen'ling, at den danske udgave af "The hand
hook of Bird Identification Europe and Western Pa
learctic" er blevet et imponerende værk. Man mangler
et afsnit om arternes biologi, men det er der ikke ble
vet plads til. Som antydet er det et udpræget bestem
melsesværk Det har været 7 år undervejs og været
imødeset med spænding af de mere alvorligt arbejden
de feltornithologer. De vil næppe blive skuffet.
Ems/ Torp

Første fund af Stribet delfin (Stenella coeruleoalba)
fra den danske Skagerrak-kyst
Car l Chr . Ki nz e
Z oologisk M useum
U ni ver si tetspar ken 15
DK-2100 K øbenhavn Ø
D anmar k

D or te Sc hmi dt
Fi skeri- og Søf ar tsmu seet
Tar phagevej 2
DK-6710 Esbjer g V
D anmar k

Svend Tougaar d
Fiskeri- o g Søf ar tsmu seet
Tar phagevej 2
DK-6710 Esbjer g V
D anmar k

First Record of a Striped dolphin from the Danish Skagerrak coast

T he paper r epar ts the fir st D anish r ec or d of the stri ped dolphi n (Stene/In coemleonlbn),
a li ve str andi ng of a 154 c m, 40 kg and l yr old male ani mal between Rødhus and B lok
hus on J anuar y 17t h 1998. T he ani mal was appar ently an abandoned c alf i n r ather de
teri or ated c ondi ti on (blu bber thickn esses between 12 and 16 mm, blubber wei ght 32.8
% of total weight). T her e wer e 46 teethi n eac h half of the upper jaw and 49 in eac h half
of the lower ja w. T he ver tebr al f or mula deviated sli ghtl y from the pr evi ou sly r epor ted
r ange, viz . C 7 D 14 Lu 30 Ca 28 79.
T he str iped dolphin has ear li er err oneously been li sted f or D ani sh water s but thi s
r ec or d must be deleted bec ause i t was based on a dubi ous fi nd of a r ec ent skul! i n a
dung heap at the inn For tunens Have« nor th of Ca penhagen i n 1901.
=
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Stribet delfin (Stenelln coeruleoalbn) har en
vid udbredelse i Verdens oceaniske sub
tropiske og tropiske havområder (Wilson
et al. 1987; Foreada et al. 1990). I Nm·dat
lanten er den normalt kun udbredt syd for
50° N, men til tider og under visse om
stændigheder trænger dyr længere mod
nord, i ekstreme tilfælde helt op til Vest
grønland hvorfra et individ sendtes til
København i 1840'erne (van Bree 1973).
I europæiske havområder nord for 50° N
anses den for at være ret sjælden, men den
er alligevel i de senere år antruffet i Det ir
ske Hav, Den engelske Kanal (Wilson et al.
1987) og ved den skotske vestkyst, hvor ar
ten nu synes at være forholdsvis alminde
lig, og fornylig også ved Færøerne og Is
land (Bloch et al. 1996) og den norske kyst
(Syverstsen et al. i trykken).
Fra Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og
Østersøen er der ingen sikre fund før 1967.
Aguayo (1978) nævner to tvivlsomme
fund af arten i sin oversigt over Øster
søens hvaler. Det drejer sig om to kranier
uden lokalitet på Lw1ds Zoologiske Muse
um, der muligvis kwme være indsamlet i
Kattegat i 1840'erne.
Siden 1967 har arten optrådt mere og
Flom og Fnunn 1 06 (1): 9-12. Arhus 2000

mere hyppigt i Nordsøen, Skagerrak og
Kattegat, hvorfra der langs britiske, belgi
ske, nederlandske, svenske og norske
kyster er mindst 16 fund og to observati
onsserier (Sheldrick et al. 1994; Smeenk
1996 & pers. comm.; Syvertsen et al. i tryk
ken; Van Gompel 1991; Van Utrecht &
Husson 1968; Fig. 1).
Den 17. januar 1998 strandede et individ
levende på Skagerrak-kysten mellem
Rødhus og Blokhus (57° 14' N 9° 33' E). In
dividet måtte aflives og blev herefter ind
samlet i overensstemmelse med den dan
ske beredskabsplan for havpattedyr og
havfugle Qepsen 1997) og undersøgt på
Zoologisk Museum i København.
Det drejer sig om det første sikre, recen
te fund af stribet delfin fra Danmark og
dermed den 19. hvalart der er registreret i
havet omkring Danmark. Stribet delfin er
tidligere fundet subfossilt ved Tybrind Vig
i Lille Bælt fra Atlantisk tid (11000-7000 år
f.v.t.), hvor vandtemperaturen var 3° høje
re (Aaris-Sørensen 1988). Et recent kranium
af stribet delfin fra en »mødding« ved trak
tørstedet >>Forttmens Have<<, Jægersborg
Dyrehave nord for København, der i 1901
blev indleveret til Zoologisk Museum, er
9

flere steder (Wilson et al. 1987; Bloch et al.
1996) fejlagtigt angivet som en dansk
stranding, men sålænge uomtvistelig do
kumentation mangler kan det ikke betrag
tes som værende et dansk hvalfund.
Det strandede dyr udviste den typiske
farvetegning for arten (Fig. 2). Det var en
ikke kønsmoden han på 154 cm og 40 kg.
Yderiigere måltagninger er anført i tabel l.
Dyrets alder blev ved hjælp af vækstlag i
tanden bestemt til l år (Lockyer pers.
comm.). I den givne alder er hovedparten
af ungerne endnu ikke fravætmet (Archer
& Perrin 1999) og det var formodentligt og
så tilfældet hos dette danske dyr. Dette
støttes af, at der i maven ikke fandtes fiske
rester og dyret antageligt ikke har taget fast
føde til sig i et stykke tid, men da der kon
stateredes en mild infestation med ltm
georm, må dyret tidligere have ædt fisk og
kan ikke udelukkende have levet af mælk.
Dyret var meget tyndt og i dårlig foder
stand. Spæktykkelsen svingede fra 12 til
16 mm og spækkets samlede vægt udgjor
de kun 32.8 % af den samlede vægt mod
normalt mindst 40 for mindre tandhvaler i
normal foderstand. Oplagringsfedt (leaf
fat) under spæklaget og omkring lungerne
manglede helt.
Dyret havde et for arten typisk antal
tænder: 46 (38-59) i hver overkæbehalvdel
og 49 (37-55) i hver underkæbehalvdel
(variationen inden for arten, ifølge Areher
& Perrin (1999), er angivet parentes). Hvir
velformelen var som følger: 7 (7) halshvirv
ler, (13-15) brysthvirvler, 30 (15-25) lænde
hvirvler og 28 (31-43) halehvirvler, i alt 79
(71-82) hvirvler (variationen inden for ar
ten, ifølge Areher & Perrin (1999), er angi
vet i parentes). Antallet af lænde- og hale
hvirvler falder udenfor de kendte interval
ler og antyder en større variationsbrede
hos stribet delfin end hidtil fundet.
Alle hvirvler på nær halshvirvlerne
havde løse knogleepifyser, og såvel bryst
ben (sternum) som tungeben (hynle) var
endnu ikke vokset sammen, hvilket er i
god overensstemmelse med dyrets alder.
Man kan altså konkludere, at der var ta
le om en endnu ikke fravænnet unge, der
må være kmnmet bort fra sin moder og sin
lO

flok. Tilstedeværelsen af en hel flok i den
nordlige Nordsø sandsynliggøres yderli
gere af ftmd og observatione1� der fornylig
er gjort ved de svenske og norske kyste1�
hvor der er observeret sh·ibet delfin (sam
men med en almindelig delfin (Delphinus
delphis)) i både Oslo fjorden og Halmstad
havn i 1998 og senest blev et individ fun
det død på stranden ved Råde, mellem
Mass og Fredrikstad i Norge, i maj 1999
(Syvertsen et al. i trykken).
Den øgede forekomst af stribet delfin er
måske hydrografisk betinget, idet den
kunne være korreleret til indstrøtimingen
af enten varmere eller mere saltholdigt
vand til Nordsøen og de indre danske
farvande samt Østersøen.
TAK
Tak til Knud Larsen, Hanherred Statsskov
distrikt for hjælp i forbindelse med ind
samlingen og Christina Lockyet� Dan
marks Fiskeriundersøgelser for aldersbe
stemmelse af dyret.

CITERET LITTERATUR

Aaris-Sørensen, K. 1988: Danmarks forhistoriske dyre
verden- Gyldendal, København, 251 pp.
Aguayo, A. 1978: Smaller cetaceans in the Baltic sea. 
Repart of the international whaling commission 28: 131146.
Archer, F.L. II & W.F. Perrin 1999: Stenella coeruleoal
ba.- Mammalian Species 603: 1-9.
Bloch, D., Desportes, G., P etersen, Æ. & Sigurj6nson, J.
1996. Strandings of striped dolphins (Stenelin coemle
onlbn) in leeland and the Faroe Islands and sightings
in the northeast Atlantic, north of 50 N latitude. Ma
rine Mammal Science 12: 125-132.
Bree, P.J.H. Van. 1973: On the description and taxono
mic status of Delphinus holboelli Nilsson 1847 (Notes
on Cetacea, Delphinoidea VI). - Beaufortia 30:129134.
Forcada, J., Aguilar� A., Evans, P.G.H. & P en·in, W.F.
1990. Distribution of common and striped dolphins
in lemperate waters of the eastern North Atlantic.
European Research on Cetaceans 4: 64-66.
Jepsen, P. U. 1997: Beredskabsplan vedrørende havpat
tedyr og havfugle. Skov- og Naturstyrelsen, Miljø
og Energiministeriet, 48 pp.
Sheldrick, M.C., Chimonides, P.J., Muir, A.I, George,
J.D., Reid, R.J., Kuiken, T., Iskjaer- Ackley, I. & Ki
tchener, A. 1994: Stranded cetacean records for Eng
land, Scotland and Wales, 1987-1992. - Investigati
ons on cetacea 25: 259-283.

Smeen k, C. 1996: Tw ee z eldzame dolfijnen gest rand. 
Zoogdier 7(3): 34.
Syv ertsen, P. O., Van d er Kooij, J. & !sa ksen, K. ( i t ry k
ken): Fo rekomsten av strip ed elfin Sten ella coerul eo
alba og d elfin D elphinus d elphis langs no rskeky
st en. - Fa una (Oslo).
Uh·echt, W.L. Van & H usson, A.M. 1968: Stranding en
van c etacea in h et voorjaa r van 1967 op de n ed er
landse kust en. - L ut ra 10: 7 -17.
Van Gomp el, J. 1991: C etacea aan de Belgisch e kust
1 975-1989. - L ut ra 34: 27-36.
Wilson, C.E., P errin, W.F., Gilpatrick, J.W. & L eathe
rwood, S. 1987: S ummary of wo rldwid e locality re
co rd s of the sh·ip ed dolphin Stellelin coemelonlbn.
- NOAA Technical M emorand um NOAA _TM -NM
FS-SWFC -90. 65 pp.

Tabel 1. Kropsmål af den danske stribede delfin
Body measuremen/s of the Danish specimen of the striped dolphin

%
Totallængde (tota/Jength)
Næblængde (beak length)
Snude til mundvig (snout to gape)

154

100

9.5

6.2

24.5

15.9

Snude til øje (snout to eye)

30

19.5

Snude til øre (snout to ear)

33

21.4

Snude til luffens forkant (snout to anterior insertion of flipper)

38

24.7

Snude til navle (snout to umbilicus)

73.5

47.7

Snude til toppen af rygfinne (snout to top of dorsa/ fin)

83

53.9

96

62.3

110

71.4

Luffens længde fra forkant til spids {flipperJength anteriorsly)

21

13.6

Luffens længde fra bagkant til spids {flipperJength posteriorsly)

12

7.8

7

4.5

Snude til kønsslidsens midte (snout to center of genital s/il}
Snude til gat (snout to anus)

Luffens brede {flipper width)
Rygfinnens basale længde (basa/Jength of dorsa/ fin)

24

15.6

Rygfinnens højde (height of dorsa/ fin)

12

7.8

Halefinnens spændvidde {flukespan)

29

18.8

Halefinnens kløft {fluke notch)

1.5

1.0

64

41.6

Omkreds bag lufferne (girth behind flippers)

79

51.3

Omkreds bag rygfinnen/ved navlen (girth behind dorsa/ fin/at umbilicus)

72.5

47.1

Omkreds ved gattet (girth at anus)

51.5

33.4

Omkreds ved øjet (girth at eye)
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Fig. l. Fund og observatio
ner af stribet delfin fra
Nordsøen, Skagerrak og
Kattegat. S�ernen angiver
det danske fund, mens
sorte prikker angiver ikke
danske fund for perioden
1967-99. De sorte trekanter
angiver områderne hvor
der er observeret stribet
delfin i 1998.

Records af striped dolphins
fro/Il the Nortil Sen, Skager
mk and Kattegat. The aste
rix indientes the stranding
sile af file Danish specimen,
the black dals non-Danish
stranding records 1967-99.
The black friangles indicate
the arens where siriperl dal
pilin was sigllted in 1998.

Fig. 2. Habitus af den 154
cm lange dyr, der stran
dede levende 17. januar
1998 mellem Rødhus og
Blokhus. Målestokken på
billedet svarer til 25 cm.

Habit11s af file 154 C/11 male
specimen, whic/1 stmnded
alive between Rødhus and
Blokhus an ja111wry 17117
1998. The scale bar indi
eates 25 C/11.

Nekrolog
Hm·n/d M. Thnmdmp 1 7.5 1908 - 13. 1 1 . 1998.
Professor emeritus, dr. phil. Harald M. Thamdrup dø
de den 13. november 1998 i en alder af 90 år. Ved hans
bortgang har både Naturhistorisk Musetun og Aarhus
Universitet mistet en af sine pioneret� som tmder sine
embedsperioder ved begge institutioner fik skabt nog
le enestående rammer, ikke blot for Naturhistorisk
museum, men også for den økologiske forskning ved
universitetet. Disse rarruner er endnu efter 25 års for
løb med til at præge de nuværende biologiske fag på
Aarhus Universitet.
Harald Thamdrup blev født på Frederiksberg. Han
blev student i 1926 og erhvervede i 1930 Københavns
Universitets guldmedalje for en zoologisk afhandling
om de danske arter af midefamilien Oribatidae. Han
blev mag.scient. i 1933 og var allerede under studiet
blevet ansat som medarbejder på Skallinglaboratoriet,
hvor han videnskabelige karriere begyndte. I 1935 blev
han dr. phil. på afhandlingen "Beitriige zur Økologie
der Wattenfatma auf experin1enteller Gnmdlage".
Som ung forsker knyttedes han i 1936 til Naturhisto
risk Museum i Aarhus som dets første lønnede medar
bejder. Her påbegyndte han en række jordbundsøkolo
giske w1dersøgelser af de jyske heder, hvis første re
sultater blev publiceret i 1939 i " Acta Jutlandica".
I 1941 blev Thamdrup udnævnt til Naturhistorisk
Museums første direktør, da dets samlinger kurme
flytte ind i nye bygninger i Universitetsparken, der li
gesom for det øvrige LUtiversilet var tegnet af arkitekt
C. F. Møller. I de følgende år skete der under hans le
delse en kraftig udbygning af både museets samlinger
og bibliotek. I 1941 fik museet også overdraget ejen
dommen Nedre Strandkær med dens jordtilligende
ved Femmøller på Mols som studieområde. I de føl
gende år blev dette mmåde, ikke mindst takket være
bevillinger fra Carlsbergfondet, omdmu1et til en mo
derne økologisk feltstation, Molslaboratoriet, som bi
drog til at placere både stedet og museet som et dansk
center for studiet af landjordens økologi på linje med
de tilsvarende marin- og ferskvandsbiologiske labora
torier under Københavns Universitet. En livlig publi
kationsvirksomhed, som også omfattede tre disputat
ser blev i løbet af 1950'erne frugten af dem1e udvikling.
Som et resultat af denne udbygning hemslod Na
tmlustorisk Museum omkring 1955 som et moderne
landsdelsmuseum, hvis samlinger, studiefaciliteter og
forskningsprogrammer havde en standard, som viste
at der nu var et gnmdlag for et konkret samarbejde
mellem museet og Aarhus Universitet. Allerede i be
gyndelsen af 1950'erne havde Thamdrup foreslået uni
versitetet, at det ktmne udnytte Naturhistorisk Muse
ums faciliteteter til at indlede en tmdervisning i zoolo
gi til den afsluttende del af embedseksamen, med an
dre ord at indlede studierne ved at begynde " fra
oven". Universitetet tog dog først spørgsmålet op i
1954 i forbindelse med etableringen af et naturviden
skabeligt fakultet. Ved den lejlighed etableredes et ud
valg for den såkaldte bio-geofaggruppe, som skulle

forberede de kommende lærestole i zoologi, botanik
og geologi.
I 1959 blev H. M.Thamdrup udnævnt til professor i
zoologi, og samtidig blev der truffet aftaler om de fysi
ske rammer for de tre nye lærestole, som i første om
gang fik til huse i lokaler på Naturhistorisk museum.
Ved sanune lejlighed fik de h·e nye institutter veder
lagsfrit overdraget det materiale, som museet de fore
gående år havde tilvejebragt med henblik på studie
samlinger og håndbiblioteker for disse fagonuåder. I
1962 indledtes undervisttingen i zoologi ved wtiversi
tetet, og de følgende år var Thamdrup den drivende
kraft bag det behov for en udbygning af wtiversitetets
feltstationer, som var betinget af de nye naturviden
skabelige studier. I første række blev Molslaboratoriet
udbygget kraftigt i årene efter 1966, dels for at ktmne
rumme de mange kursusstuderende fra begge danske
universiteter og samtidig de mange specialestuderen
de og gæsteforskere, der arbejdede i onu·ådet. Samti
dig blev der i disse år også skabt andre faciliteteter for
de mange specialestuderende, dels ved leje af lokaler
under Kalø gods og dels ved opstilling af en skurvogn
ved Vejlerne i Hanherred. Ved oprettelsen af Aarhus
Uttiversitets marinbiologiske station i Rønbjerg i 1972
fik Molslaboratoriet omsider en tiltrængt aflashting
for disse ftmktioner.
Under hele Thamdrups embedsperiode ved univer
sitetet blev de meget tætte fysiske relationer opret
holdt til Natw·lustorisk museum, som han også selv le
dede på deltidsbasis i sanune periode. Først i 1973 be
gyndte Zoologisk Institut en udflyhung fra museet, ef
ter at der var tilvejebragt plads til dets laboratoriefaci
liteter i et nybyggeri i Universitetsparken.
I kraft af sine organisatoriske evner påtog H.M.
Thamdrup sig også en lang række andre opgaver i
danske og internationale organisationer. I 1949 blev
han således udnævnt til leder af Vildtbiologisk Station
på Kalø, et arbejde som han varetog til 1978. Som 67årig fratrådte H.M Thamdrup i 1975 professoratet i
zoologi, men fortsatte i endnu tre år som direktør for
Natmhistorisk Museum. I årene 1948-78 ftmgerede
han som redaktør af tidsskriftet "Naima Jutlandica"
på Naturhistorisk museum og redigerede også
Vildtbiologisk Stations serier af forskellige publikatio
ner i 1948-70.
Som videnskabsmand blev H. M. Thamdrups karri
ere præget af de mange organisatoriske opgaver, som
han påtog sig ha begyndelsen af 1940'erne og indtil
han i 1978 forlod Naturhistorisk musetun og Vildtbio
logisk Station. Hans omfattende økologiske viden og
en tilsvarende indsigt inden for andre naturhistoriske
enmeonu·åder formidlede han prin1ært getmem sine
forskellige embeder, men tog sig dog også tid til at
skrive en lang række mere populærvidenskabelige ar
tiklet� bl.a. bogen "Naturens Husholdning" fra 1960,
som også udkom i en norsk udgave i 1966. Det er ikke
mindst takket være disse publikationer og hans orga
nisatoriske indsats, at det tidligere statiske naturfred
ningsbegreb her i landet efter 1970 er blevet erstattet af
en mere dynamisk holdning til de danske naturresom-
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cer, og at dansk naturforvaltning idag er baseret på
forskning og planlægning.
Sit lange otium tilbragte Thamdrup i Horne nord for
Varde - ikke langt fra Skallingen, hvor hans videnska
belige løbebane var blevet indledt omkring 1930.
Svmd Knnber
Digtervænget 2,
8000 Anr/Jus C.

Boganmeldelse
jon Feilbe1g & ]ms Overgnnrd C!JristeJJsen: Blomsteme om
kring os. 350 sider, indbundet. G.E.C. Gnds Foring, 1 999.
ISBN 87-12-03237-9. Pris kr 1 38.
Det startede med udarbejdelsen af 'Grønlands Blom
ster' i 1984. Dernæst fulgte oversættelsen og bearbej
delsen af 'Den store nordiske flora' i 1994 og 'Europas
orkideer' i 1995. Nu foreligger det 4. værk fra Jon Feil
bergs sikre hånd, 'Blomsterne omkring os', nydeligt il
lustreret af kunstneren Jens Overgaard Christensen.
Bogen omfatter 740 urter og lave buske samt 51
træer. Der er fra Feilbergs side lagt vægt på at vise alle
de plantearter, som man oftest støder på i den danske
natur. Dette bliver gjort ved 148 opslag, der består af
en tekstside med beskrivelser af de planter, der er illu
streret på den modstående side. Planterne er anbragt i
systematisk rækkefølge startende med l opslag til kar
sporeplanter, 119 til tokimbladede og 28 til enkimbla
dede. Et opslag rummer i snit 5 arter, der er nævnt
med dansk og latinsk navn samt en kort diagnose.
Denne omfatter de enkelte arters normale højdevaria
tion, livsform, udseende af stængler, blade og blom
ster, økologi, normale blomstringstidspunkt, udbre
delse og hyppighed. Hertil kan komme oplysninger
om oprindelse for ikke hjemmehørende arter. Sproget
er lettilgængeligt uden brug af 'tunge' fagtermer,
hvorfor en ordliste er overflødig.
De enkelt illustrationer udmærker sig ved en enkel
streg, klarhed og farveægthed. Ved at begrænse antal
let af arter pr. opslag gives mere plads til at lade illu
strationerne af de enkelte arter komme til deres ret på
det hvide, halvmatte, læservenlige papir. I nogle tilfæl
de er valgt at illustrere hele individer, i andre den
øverste, blomstrende del. Mange af tegningerne er
støttet af detailillustrationer af blade, blomster eller
frugter til støtte for adskillelsen af nært beslægtede ar
ter. Udvalgte arter, især vandplanter, er vist habituelt i
naturlige omgivelser. I enkelte tilfælde synes tegne
rens forlæg at have været utypiske individer, eller der
er sket en ændring af de faktiske forhold. Således un
drer jeg mig over den ekstra, enlige blomst under gaf
felkvasten hos Kløvkrone og de tydeligt rosetstillede
blomster hos Hunde-Viol, Krat-Viol og Skov-Viol, idet
alle tre arter i virkeligheden kun bærer blomster på de
straktledede stængler.
Et genialt indfald er, at der på hvert opslag optræ
der en faktaboks med faktuelle oplysninger om enten
den pågældende familie eller de enkelte arter, som ik
ke kan medtages under beskrivelserne af de enkelte
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arter. Oplysningerne kan spænde fra feltkendetegn
'Alle Frytle-arter har hårede blade. Håret Frytle er
altså ikke ene om det kendetegn' til kemi 'Både Gulaks
og Festgræs hedder noget med odoratum, der betyder
duftende på latin. Det er der gnmd til, da begge arter
indeholder kumarin, som er det stof, der giver nyslået
hø dets specielle velduft' og til forvaltningsmæssige
forhold 'Alle aTter af Gøgeurtfamilien er fredet i Dan
mark og i de fleste andre europæiske lande'.
Efter opslagene følger afsnit om typiske blade fra
buske og træer, lidt plantesystema tik, en gennemgang
af fotosyntesen, plantebiologi, formeringsstrategier,
forsvarsmekanismer, indførsel af planter og fredning
samt en kort litteraturliste - en række informationer
andre forfattere med · forkærlighed anbringer forrest i
deres publikationer. De fleste af disse afsnit er krydret
med enten instruktive stregtegninger eller nydelige
akvareller. Omslagets inderside er anvendt til at illu
strere typiske repræsentanter for de største familier,
der er med til at lede brugeren til den rette familie, da
bogen ikke er forsynet med bestemmelsesnøgle, og
lidt om morfologi. Endelig er der et dansk og latinsk
register. Et hjertesuk vedrørende registeret er, at der til
primæropslag burde have været anvendt andre typer.
Eksempelvis er der tre sidehenvisninger til 'Mælke
bøtte', en til en faktaboks, en til primæropslaget og en
til frøspredningsafsnittet bagerst. For nybegyndere
kan det forekomme noget uoverskueligt.
Forfatteren har til bogen valgt den imødekommen
de titel 'Blomsterne omkring os'. Denne titel signalise
rer bogens mål at 'vise alle de planter, som man oftest
støder på'. Titlen til trods er forfatteren alligevel ble
vet fristet til at medtage en række af vore mest sjæld
ne arter (traditionelt med hovedvægt på orkideerne)
som Vår-Kobjælde, Sylblad, Foldfrø, Melet Kodriver,
Eng-Klokke, Fruesko, Hvidgul Skovlilje, Langakset
Trådspore, Stor Gøgeurt, Flueblomst, Pukkellæbe og
Mygblomst eller arter, der er forsvundet fra Danmark
som Klinte, Bjerg-Kløvet� Bjerg-Melbærris, Hestetun
ge, Kongescepter og Ridder-Gøgeurt. Til forfatterens
forsvar kan dog siges, at mange af disse arter er hyp
pigere i Norge og Sverige.
Det er således glædeligt, at der fortsat er interesse
og muHghed for at udgive danskproducerede bøger
om naturforholdene i vort land. At der i den foreHg
gende bog er medtaget et mindre antal arter, der fin
des i Skandinavien og ikke i Danmark øger kun bo
gens brugbarhed i vore nabolande i nord. Bogen videre
fører således arven fra Skytte Christiansens og Antons
'Flora i farver' med lettilgængelige, populære værket�
der kan Hgge i handskerummet eller i turrygsækken
på week-end udflugten eller ferieturen og endog til en
overkommeHg pris. Samtidig giver den nye generatio
ner af planteinteresserede muligheden for ved sam
menligninger med bogens fine illustrationer at få navn
på de mest almindeHge danske planter. Bogen kan
varmt anbefales nybegynderen og den mere erfarne til
støtte for deres ønsker om at lære almindelige vilde
danske planter at kende.
Peter Wind
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Poppelbarkfluen Solva marginata (Meigen, 1820)
(Diptera, Solvidae) genfundet i Danmark
Thor kild M unk
Natur histor isk M useum År hus
M olslabor ator iet
Str andkær vej 6-8, Femmøller
8 400 Ebeltof t.

newr ecor d of Solvn mnrgillntn (Meigen, 1820) (Dipter a, Solvidae) fr om Denmar k
Fif ty spec imens of Solvn mmginntn wer e r ear ed from pupar iae c ollec ted near the east
c oast of Djur sland, East J utland in Dec ember 1994. The pupar iae wer e f otmd under
thic k bar k in a pile of logs of Poplillis cnnndensis. Adults emer ged fr om M ay 24 to 31; fe
male/ male r atio was 0.9 / l .
T he author c onsider s i t most likely that the spec ies h a s an established population
in this ar ea, whic h has a r elatively c ontinental e limate with mar kedly less pr ec ipita
tion and mor e hour s of sunshine than the national aver age. Pr eviously, the only
f inds of this spec ies in the Nor die c ountr ies wer e a single spec imen fr om Denmar k
(NE Zealand, 1943) and one fr om Sweden. A r ec ent f ind of S. mnrginntn fr om a gar
den in Lund, Sweden (Roy Danielsson leg.) is also r epor ted.
A

Under en tur på det østlige Djursland i
sidste halvdel af december 1994 undersøg
tes en stor stabel poppelkævler, som stam
mede fra styningen af en alle af meget sto
re eksemplarer af canadisk poppel (Popu
lus x canadensis) ved østsiden af Rugård
Nørresø. Stammerne var stynet i ca. 7 me
ters højde; de afskårne stykker havde en
diameter på 30-70 cm, og havde formo
dentlig ligget siden den forrige vinter. Den
tykke bark kunne nemt løsnes, og ved
overgangen til det stadig hårde ved fand
tes et ca. l mm tykt lag af trevlede flager
(vækstlaget) af en konsistens som fugtigt
papir. Direkte under barken, og ved at
"bladre" i disse lag sås nogle ca. 12 mm
lange, mørkt brune, tydeligt leddelte og
temmelig fladtrykte puparier. Der blev
indsamlet 20 puparier, som jeg i klække
glas lod overvintre i et udhus. Cirka L maj
blev de taget ind i et varmere nun, og 2426. maj klækkede 17 Solva marginata. Den
25. maj besøgte jeg igen stedet og indsam
lede 40 puparier; der sås ingen, som var
tomme. Jeg skønnede, at der i stabelen be
fandt sig mindst 1000 puparier af S. margi
nata. Ud af de 40 sidst indsamlede klække
de 33. Htm/han forholdet var ca. 0.9 / l.
Flom og Fnllnn 106 (1): 15-1 7.Arhlls 2000

UDBREDELSE
Solvidae er en lille familie med hm 4 arter
i Europa; de regnes alle for sjældne. Fami
lien er nært beslægtet med våbenfluerne
(Stratomyiidae) og anses for at være ud
viklingsmæssigt ældre, mere "primitive"
end disse. En af arterne forekommer i Eng
land, men ikke i Norden. Tre arter er kendt
fra de nordiske lande (alle tilhørende
slægten Solva):
S. interrupta er udbredt i Finland og den
vestlige del af Rusland.
S. maculata har sin nordgrænse gennem
England, Danmark og Sydsverige, den er
fundet på færre end 10 lokaliteter her i
landet, alle øst for Store Bælt. Den voksne
S. maculata kendes på en stor gul plet på
hver side af det første bagkropsled. Lar
ven lever i rådnende, løvfældende h·æer
(eg. (Quercus), bøg (Fagus), poppel, elm
(Ulmus), røn (Sorbus).
S. marginata kan nemt kendes, selv
med det blotte øje, på de fortykkede,
bleggule baglår, som kun er sorte i den
yderste ende, fig. L Den er en central- og
sydeuropæisk art, som i N orden kun var
kendt i et eksemplar fra Danmark, klæk
ket fra en larve fundet ved Jægerspris i
15

Fig. l. Solvn 111nrgillntn han, klækket fra puparium indsamlet
mm. Tegnet af Thorkild Munk.
Solva marginata

Rugård, Østjylland, dec. 1994. Længde 7.5

male, renredjro111 pupnrin co/lecterl nt Rugårrl, E. ]utlnllrl Dece111ber 1994. Totnl leugth 7.5 111111.

1943 (Henning Anthon), og et stk. fra
Sverige nær Falsterbo 1920 (Rozkosny,
1973). Der er dog nu et nyt, overraskende
fund fra Sverige, idet Roy Danielsson,
Lund Universitet, i en gulmalet fangbak
ke med vand, i sin have i Lund har fan
get et eksemplar af arten.
BIOLOGI
Hos Solvidae er pupariet morfologisk
identisk med larven. I forbindelse med
klækningen ses en ejendommelighed ved
familien, idet den tynde, gullige puppe
hud forbliver fasthæftet til den åbning i
pupariet, ge1mem hvilken puppen bryder
ud, fig. 2. Tomme puparier af Solvidae er
således let kendelige. Det er endog muligt
at erkende arten ud fra tomme puparier,
idet analsegmentets underside udviser
artsspecifikke kendetegn, fig. 3.
Larven af Solva marginata angives at leve
under bark og i råddent ved af sølv-pop
pel (Populus alba), canadisk poppel (Popu16

v.

lus canadensis) og pyramide-poppel (Popu
lus nigrn), men også i avnbøg (Carpinus be
tulus), alm. robinie (Robinia pseudoacacia),
hestekastanje (Aesculus hippocastanum) og
pil (Salix) (Rozkosny,1973). Den eneste
poppel-art som har en lang historie som
dansk træart er bævreaspen; de øvrige
poppelarter er indførte. Sølv-poppel, ca
nadisk poppel og pyramide-poppel kan
alle blive ganske store træer. På grund af
størrelsen og barkens tykkelse udgør de
derfor muligvis et bedre ynglested for S.
marginata end bævreaspen. Det er derfor
muligt, at forekomsten af marginata i Dan
mark har en sammenhæng med udbredel
sen af de indførte poppelarter.

FOREKOMSTEN VED RUGÅRD
At fundet blev gjort netop i det sydøstlige
Djursland er måske ikke tilfældigt. Den
kystnære strækning fra Glatved og sydpå
er klimatisk en del af "Storebæltsområ
det" med forholdsvis ringe nedbør og

Fig. 2. Puparium af

S. lltarginata, med puppehuden fastsiddende i forenden.

P11pari11111 ofS. marginata witil tile empty p11pal skin attac/1ed i11 the jiss11re at file a11terior end.

mange solskinstimer. Klimaet er altså rela
tivt kontinentalt. Også de tre øvrige nævn
te fund er fra Danmark og Sverige er fra
steder med mindre nedbør end gennem
snitligt for Danmark og Skåne.
Da lokaliteten ved Rugård besøgtes
midt i august 1994 var alle kævlerne fjer
net, formodentlig brugt som brænde;
hvornår det er sket, er mig ubekendt, og
det er derfor uvist, om alle Solva-larverne
er gået op i røg. Selv om dette skulle være
tilfældet, er jeg dog overbevist om, at ar
ten stadig findes i området, idet der i om
givelserne står gamle popler med hulhe
der og udgåede grene, foruden de omtalte
stynede træer.
Flere fund af begge danske Solva-arter
vil være af stor interesse, og f.eks. bille
samlere bør være opmærksomme på de let
genkendelige puparier af disse træfluer,
ved undersøgelser af faunaen under løv
træsbark
TAK
Tak til Søren Tolsgaard, Århus for hjælp
ved indsamling af puparier, og til Roy Da
nielsson, Lund, for oplysning om det ny
svenske fund.

Fig. 3. Anal-segmentet af
t ra lsiden.

S. marginala

A11al seg111ent i11 vellim l view ofS.

set f ra ven

marginata.
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Scandinavica . Scandinavian Science Press, Gads
trup.
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Boganmeldelse
Ole Fogh Nielsen: De dm zske gulds111ede. Med tegzzinger nf
Nnnun og fezzs Kirkeby. 280 sider. 25 x 1 7 Clll. 233 fnrveillu
sfrnfioner. Indbundet. Apollo Books, Kirkeby Smzd 19, 5771
Stezzstrup. 1998. ISBN 87-88757-21-8. Pris 375 kr. Knn
købes Jws forlnget.
En bog om de danske guldsmede er ikke hverdags
kost. Ikke siden Esben Petersens guldsmedebind af
Danmarks Faw1a fra 1910 er der udkommet et værk
om disse insekter, der synes så velkendte, men som
mange i virkeligheden ikke ved meget om. Netop som
de var de1� var de væk!
Bogen er ikke blot et atlas og et bestemmelsesværk,
men forsøger at give en bred biologisk information om
guldsmedene. l de indledende afsnit er der således be
skrivelser af guldsmedenes udviklingshistorie og sy
stematik, livscyclus og levesteder. Der er ligeledes af
snit om at studere og fotografere guldsmede.
Hvad det sidste angår er bogen rigt, nærmest til
overflod, illustreret med forfatterens egne farvefotos.
Foghs forkærlighed for naturfotografering slår smukt
igennem. Samtlige arte1� ofte både hanner og hW1ller
er afbildet på denne måde, så man får en gengivelse af
guldsmedenes farvespil, hvilket kan være vanskeligt
med anden form for illush·ation. Der er også for hver
art et farvefoto, som viser et typisk levested. Der er ik
ke farvetegninger, men forfatteren har tidligere i serien
"Nahu· og Museum" udgivet et hæfte om Danmarks
guldsmede, hvor sådazme tegninger findes for mange
af arterne.
Udover muligheden for en bestemmelse af dyrene
via fotografierne, giver bogen også muligheder for be
steJnmelse via nøgler for både de voksne hanner og
htumer, for nymfer (kaldet larver) i sidste nymfestadie
og for tomme nymfehuder. Det sidste er vældig nyt
tigt, da man ofte kan finde disse på vegetation langs
søer og vandhulle1� og de forbinder entydigt arten
med ynglested, hvad de voksne på grund af deres om
vandrende tendenser ikke gør. Nøglerne er forsynet
med stregtegninger, der på pædagogisk vis fremhæver
de beskrevne karakterer.
Hovedvægten i bogen er lagt på beskrivelser af
samtlige 53 danske guldsmede, samt en 54. som blev
meddelt, netop som bogen var på vej til trykkeriet. For
hver art er der udførlig beskrivelse af udseende, le
vested, adfærd, livscyclus, flyvetid og udbredelse, ty
pisk på 3-4 sider for hver art. Det må have været en
fryd at være layouter med så megen plads!
Udbredelseskortene i bogen er valgt demonstreret i
en form med hele flader farvelagt, hvilket i grove træk
indikerer, hvor arten gennem tiden er fundet; desuden
er enkeltftmd markeret. Formen giver pæn layout,
men virker ikke helt logisk, da udbredelseskort nu en
gang er baseret på enkeltfund. Desuden fører den bre
de pensel let læseren til at h·o på større udbredelse,
end der i virkeligheden er tale om. Om Blåvinget
Pragtvaz1dnymfe angives f.eks. i teksten at den "i re
sten af landet (udover Jylland) kun findes ganske få
steder" men på kortet er arten angivet overalt - selv på
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de mindste øer. Med de relativt få ftmd ville det nok
have været mere givtigt blot at have vist de enkelte
ftmd.
Af de 54 arter danske guldsmede er ikke mindre
end 21 nævnt i den sidste danske Rødliste 1997. Der er
således et stort behov for beskyttelse af arterne og de
res levesteder. De danske guldsmede vil imidlertid
være en stor hjælp for de, der arbejder med forvaltning
af vore vådområde!� og man må håbe, at bogen vil
åbne for yderligere offentliggørelse af oplysninger om
disse spændende dyr. Bogen kan anbefales både for si
ne egne kvaliteter og som et middel til at opnå dette
mål.
Tllo111ns Seclzer fezzsezz

Svirrefluen Eumerus sabulonum (Fallen, 1817)
(Syrphidae, Diptera) yngler i blåmunke (Jasione montana L.)
Thorki ld M un k
Naturhi stori sk M useum Å rhus
M olslaboratori et
Stran dkærvej 6-8, Femmøller
8400 Ebeltoft

Emuems sabulomtm (Fallen , 1817) ( Syrphidae, Di pter a) breeds in Jasiane moutana L.)
Thi s paper repa rts the fi rst acc ount of larval host plan t of the syrphi d fly Eumems sa
bulomtm. Ovi posi ting by three fernaJ es of E. sabulonum (Syrphi dae) on Jasiane 11'/0iltana
was observed in J uly 1994 an d 1997 in a smal!, san dy in lan d area in SE-Djurslan d,
D en mark. When arri vin g at youn g plan ts (rosettes) wi thout flowerin g stems, of J.
montana, the female posi ti on ed i tself parallel to the lon g axi s of the leaf, i ts ovi posi tor
bein g stretc hed out an d pointing down between the bases of the leaves. T he ae t of ovi 
posi tin g usually took 5-6 sec on ds on eac h plan t. Aft er havin g deposited eggs on a
plan t the female usually rested n earby for some ti me. On on e occ asi on a fern aJe was
observed during 30 minutes, an d in that peri od i t deposi ted eggs on 10 plan ts. Plan ts
were in vesti gated on the same day an d revealed 1-2 eggs eac h. The eggs were whi te,
about 0.7 mm lon g wi th the surfac e c on si stin g of small, more or less rhombic plates
wi th margin s un dulatin g an d seemin gly in terloc ked wi th adjoinin g plates. There we
re about 25 small pl a tes ac ross the egg n ear i ts rniddle. T he plates bec ame smaller an d
more inc on spic uous towards the anteri or en d of the egg. Plan ts investi gated on e week
later revealed 1-3 unhatc hed eggs or small larvae. Larvae were found si ngly in small
feedingc avi ti es, surr oun ded by browrush plan t ti ssue in the base of the leaf.

Svirreflueslægten Eumerus har sin hoved
udbredelse syd og øst for Danmark, med
mange arter i Cenh·alasien. Her i landet er
fundet 7 arter, hvoraf 4 må betegnes som
sjældne. Det er udpræget varmekrævende
arte1� som normalt kun observeres på me
get varme og solrige dage i højsommeren.
De to almindeligste arter lever som larver
i løg og knolde af kulturplanter; en af de
sjældne arter er i udlandet fundet som lar
ve i gulerødder.
Eumerus rummer små, robuste arter
med skråtstillede, grå pletter på bagkrop
pen. Eumerus snbulonum afviger fra de
øvrige danske arter i slægten ved, at bag
kroppens overside overvejende er rød, og
at de grå pletter er utydelige. Arten er ca. 6
mm lang, og den kan minde om en lille
blodbi (Sphecodes). Svirrefluen Pamgus Ji
nitimus, som også har rød bagkrop, har
dog l. bagkropsled sort, en bredere krop
og længere antenner. I øvrigt henvises til
Torp (1994). Hidtil har intet været offentFlom og FatliW 1 06 (1): 1 9-22. Arhus 2000

liggjort om sabulonum-larvens foderplan
te (Ernst Torp, pers. comm.) Denne artikel
beskriver gentagne observationer af æg
lægning, æg og larver af arten på blåmun
ke.
ARTENS FOREKOMST I DANMARK.
Ewnerus snbulonum er kendt fra ca. 25 lo
kaliteter i Danmark siden 1960; de fleste af
disse nyere fund er gjort i klitter nær ky
sten, især i den grå klit, men der er ktm
ganske få nyere fund andre steder fra.
Derimod er der mange ældre fund inde i
landet. Den grundige undersøgelse af
svirrefluernes danske udbredelse (Torp
1994) viser uden for al tvivl, at arten har
været ude for en tilbagegang generelt her i
landet. Der er al mulig grund til at tro, at
E. snbulonums naturlige, oprindelige le
vested her i landet har været kystegne,
hvor den muligvis kan have levet i årtu
sinder. I takt med rydningen af skovene
har den kunnet rykke ind i landet i de
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Fig. l. Omrids af æg af E. snbliiDil/1111, længde ca. 0.7
mm, med et udsnit af overfladens mikroskulp tur.

011tli11e ofegg ofE. sabulonum, le11gth c. 0.7 111111, with
the microswlpt11re indicnted.

magre egne, men synes nu igen at være
trængt på indlandslokaliteterne.
LOKALITETEN.
Under varmebølgen i 1994 opdagede jeg
en af de første dage i juli nogle eksempla
rer af E. snbulonum på et lille, braklagt,
sandet areal i Fuglslev, 3 km syd for Tir
strup på Djursland. En nærmere under
søgelse viste, at E. snbulonums færden var
begrænset til et kun ca.12x5 m stort areal
med lav og delvis spredt bevoksning, såle
des at der var mange små, vegetationsløse
pletter mellem planterne. Stedet er svagt
skrånende mod vest, og feltet er på langsi
den begrænset af en svag fordybning, som
markerer den gamle agerrende; lige øst for
denne er en lidt stejlere skråning på ca. 3
meters bredde. Arealet er den del af forfat
terens sommerhusgrund og har været dyr
ket mark indtil 1991.
OBSERVATIONER I 1994
Den 2. juli 1994 var det i Fuglslev skyfrit
og næsten stille vejr hele dagen. Kl. 14.30
20

observerede jeg E. snbulonum i parring, og
kort efter fangede jeg hannen, som straks
blev præpareret, bestemt og opbevaret
som dokumentation. Jeg gik igen ud til
stedet og fandt hunnen flyve søgende
rundt i en bi-lignende flugt, ca. 3 cm over
jorden. Dens interesse gjaldt blåmunke (Jn
sione montnnn). Stedvis var der mange un
ge skud, dvs. rosetter med diameter 2-4
cm, uden stængler.
Hver gang den kom til en roset, landede
den, og næsten hver gang lagde den æg,
idet den placerede sig på langs af et blad,
af og til på lmdersiden af bladet, så kun
fluens hoved var synligt, undertiden midt
i rosetten. Læggerøret sås tydeligt fremme
flere gange, bagkroppen gjorde da et me
get langt og spidst indtryk. Et par gange
sås læggeadfærd på den nedre del af stæn
gelen på blomstrende skud, mellem de me
re eller mindre taglagte blade; her er jeg
dog i tvivl om, hvorvidt der blev aflagt æg.
Efter hver æglægning, som typisk vare
de 5-10 sekunder, satte hunnen sig til hvi
le, altid på tynde, visne strå, som lå i
"bundter" få cm over jorden. I løbet af de
ca. 30 minutte1� jeg kunne følge den, afsat
te den æg i ca. 10 forskellige rosetter af
blåmunke. Mest foregik søgningen i den
helt lave, spredte vegetation, men hun var
også af og til inde i 20-30 cm høj og tættere
vegetation. Jeg så kun den samme hun i
løbet af de ca. 30 minutter, observationen
varede.
OBSERVATIONER I 1997
Selv om æglægning blev konstateret i
1994, lykkedes det mig ikke dengang at
finde æg eller larver. Under varmeperio
den i juli 1997 var chancen der igen, og be
lært af erfaringen medbragte jeg nu en
håndfuld pinde under mine eftersøgnin
ger i blåmunkebevoksningen.
I den anden uge af juli var der skyfrit og
op til 25°C hver dag; vinden var ret svag
og østlig. Den 13. juli sås en han samme
sted som i 1994, og kort efter var den in
volveret i en luftduel, jeg kunne dog ikke
se, om det var med en anden han eller en
hun. Kort efter observeredes dog en par
ring; den foregik på eller nær ved jorden

og varede ca. 2 sek. Derefter så jeg en æg
lægning i blåmunke, og rosetten blev
straks afmærket med en pind; planten
blev taget ind og undersøgt, og der blev
fundet to æg.
I 1997 havde en blåmunkebevoksning
på ca. 12 x 5 m etableret sig ca. 20 m vest
for den hidtil omtalte bevoksning, adskilt
fra denne ved en fugtig lavning. I den
vestlige bestand sås den 14. juli en hun
lægge æg i to rosetter; derefter tabte jeg
den af syne, men snart efter så jeg den igen
(eller en anden) afsætte æg på 4 planter;
æglægningen tog 5-6 sek. på hver plante,
sjældnere ca. 10 sek. De 2 hhv. 4 æglægnin-

Fig. 3. MLmdkroge fra larve af E. snbulolll/111 (lar
vens længde ca. 2 mm) set fra siden, dog en smule
drejet.

Mouih-haoks from Inrun of E. sabulonurn (/eugth of
lnrvn en. 2 111111) in Intern/ view, sliglit/y Ii/ted.

Fig. 2. l. eller 2. stadie larve af E.
de c a . 2 1rm1, s e t fra oversiden.

1st or 2nd stage /nrvn of E.
111111, in dorsnl view.

snbulonlllll, læng-

sabulonum,

lengi/i en. 2

ger blev foretaget uden ophold, idet hun
nen straks fløj til næste plante. Kun en ro
set, (som var større end de øvrige) blev
vraget af hunnen, efter en gnmdig inspek
tion; der blev sat pinde ned ved hver af de
planter, hvor æglægning blev observeret.
Den 20. juli undersøgtes tre af de plan
ter, hvorpå der var lagt æg (I-III). Plante (I)
afslørede to uklækkede æg; det ene ind
skrumpet, det andet deformeret af tryk.
Desuden en lille larve, som lå ved basis af
et blad i et hylster af væv, som var farvet
brunligt og temmelig fast; den lå med ho
vedet nedad mod bladbasis, og da der
blev "lukket op for den", brugte den
mundkrogene, som om den var i færd
med at spise. I plante (II) fandtes en tom
ægskal med hul i den ene ende; larven sås
ikke, men der var spor af en hulhed i bla
det, omgivet af brunligt plantevæv. I plan
te (III) blev fundet en lille larve. Den 8. au
gust undersøgtes to andre eksemplarer af
blåmunke, hvor jeg havde konstateret æg
lægning. I den første var der to små larver.
I den anden en noget større larve, ca. 2
mm, fig. 2.
Ægget er hvidt og ca. 0.7 mm langt, omtrent dobbelt så langt som bredt. Overfladen er sammensat af små, tilnærmelsesvis
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rhombeformede plader. Pladernes sider er
med mange små udbugtninger eller ud
vækstet� som passer ind i kanten på pla
den ved siden af, så hele arrangementet
tager sig ud som et puslespil, hvor brik
kerne er låst fast i hinanden. Der ca. 25
plader på tværs af ægget nær ved midten.
Pladernes lange led er orienteret i æggets
længderetning; de bliver mindre, og
grænserne mellem dem mere utydelige
hen imod æggets forreste ende.
Larverne, som jeg undersøgte, målte fra
0.8 til 2 mm. Det er uvist, om de alle var i
l. stadium, eller om de største har været i
2. stadium. Larverne var hvide og delvis
gennemsigtige; dog kwme mundkrogene
ikke ses fra oversiden. Hvert af larvens led
består tilsyneladende af tre tværfolder.
Mundkrogene og disses støtteapparat er
sorte, spidsen af mundkrogene dog brun
lige (Fig. 3).
TAK
Tak til Ernst Torp, Jelling, for oplysninger
om Ewnerus snbulonum, og til Søren Tols
gaard, Århus, for kommentarer til manu
skriptet.
Citeret li tter atur.
Torp, E. 1994: Danmarks Svirrefluer. - Danmarks
Dyreliv Bd 6. Apollo Books. Stenstrup.
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Modtagne publikationer
Dybbro, T. 1998: 256 danske Jttgle. 184 sidet; indbundet.
Fomtnl 20 x 13,5 Clll. Politikens Foring. ISBN 87-5675939-8. Pris: kr 98. - Denne bog behandler de samme
256 fuglearter som 14. udgave af »Fugle i farver<< (se
Flora og Fauna 105: 70, 1999), men den er opbygget
som de gamle udgaver af denne med tegningerne
for sig og beskrivelserne samlet bag i bogen. Ligele
des er de indledende afsnit strøget. Den kan betrag
tes som en billigudgave af >>Fugle i farver«).
Hol/en, N. E. 1 998: Kæmpeege i Dn111unrk. En beskrivelse nf
de 30 tykkeste træer. Dansk Dwdrologisk A rsskrift XVI:
26- 1 1 1 . ISSN 0416-6906. - Efter en redegørelse for
målemetoder redegør artiklen for træernes udseen
de med farvebillede af hvert enkelt træ. Dertil kom
mer oplysninger om træernes omkreds, diameter og
højde, ligesom alderen er beregnet. Det efterfølges
af en tilstandsbeskrivelse og forskellige bemærknin
ger. Man vil bemærke, at Kongeegen i Jægerspris
Nordskov endnu er levende, samt at en af landets
rigtigt tykke ege, som vokser i Frijsenborg Dyrehave
ikke er omtalt. Den ville efter en måling for nogle år
siden være den femtetykkeste.
van der Meijden, R. 1 999: Heuke/s' inlernctieve flom vnn
Nederland. World Biodiversily Dnlnbnse CD-ROM Seri
es, Wiudows version 1 .0. Nnltntr & Tecltniek/Kosmos-Z
& K Uitgevers. ISBN 90 2 1 5 3370 7 (Windows). - En
fuldt interaktiv og rigt illustreret, komplet hollandsk
flora er nu udkommet på CD-ROM. Den er baseret
på den seneste udgave af »Heukels' Flora van Ne
derland« og på millioner af floristiske angivelser fra
1975-1997, som har gjort det muligt at fremstille et
detaljeret udbredelseskort for hver art. Der indgår
desuden 7000 skærmbilleder med farveillustratio
ner, en dichatom bestemmelsesnøgle og et antal
»multi-entry<< nøgler. Skønt teksten er på hollandsk
og udelukkende behandler de i Holland forekom
mende arter af karplanter, vil denne CD-ROM være
særdeles nyttig til plantebestemmelse også i Dan
mark såvel som andre nordeuropæiske lande.
Skylle, T. 1999: Husets skadedyr og sva111pe. Nntttr og
Musetlill 38(3): 1 -35. Naturltislorisk Muset/111, A rlnts.
ISSN 0028-0585, ISBN 87-89137-66-3. - Huset er et
ideelt levested for mange skadedyr og svampe; der
er gode tillwldsstedet; føde og et passende klima. I
dette hæfte beskrives og illustreres de mest alminde
lige arter - samt sporene efter deres angreb - og der
gives gode råd om forebyggelse og bekæmpelse.
Der er to indfaldsvinkler til bestemmelse af skade
volderne: dels ud fra skaderne, dels ud fra dyrene
og svampene selv.
Henrik Ærenl111td Pedersen

Danske fund af den trehornede skarnbasse,
Typhaeus typhoeus (L. 1758) (Coleoptera: Geotrupidae)
Søren Tolsgaard
Saralystparken 31
8270 Højbjerg

Danish records of Typllffeus typlweus (L . 1758) (Col.: Geotrupidae)
Danish records of T. typhoeus, found in journals, museums and private collections, ha
ve been investigated and listed. The advanced patterns of parental care al'e described,
mainly from observations of Fabre (1923). T. typhoeus' demand of permanent, sandy
pastul'es, seems to have caused a decrease in its distribution in Derunark, especially
due to intensive development in agriculture and plantation praxis on former heath
land areas. The species is redlisted as »vulnerable«, and care should be taken to pre
serve the few remaining populations.

I flot solskinsvej1� den 25. marts 1999, var
jeg i Søhøjlandet med araelmologen Lars
Bruun for at studere hedens sjældne edder
kopper, Atypus og Eresus. I terrænet mel
lem Gl. Rye og Salten lokaliserede vi nogle
af de små sandbunke1� samt hensh·øede ki
tinrester fra skarnbasser og større løbebil
le!� der i reglen kan findes omkring disse
gravende edderkoppers huler.
For at lokke en edderkop frem, fangede
Lars Bruun en skarnbasse, som tænktes
anbragt i mundingen af et edderkoppebo.
Men det var dog en usædvanlig skarnbas
se! Pronotum knudret fortil og farven dyb
sort, til forskel fra almindelige skarnbas
ser, som har glat pronotum og især på un
dersiden et stærkt, metalblåt skær. En
nærmere Lmdersøgelse godtgjorde, at det
var en hlm af den trehornede skarnbasse
(Typhneus typhoeus), knap så monstrøst ud
styret som hendes hanlige modstykke, der
har givet arten sit danske navn, men dog
kendelig ved de antydede udvækster på
pronotum (fig. 1 ).
Fortsatte eftersøgninger syd for Gl. Rye
gav sidenhen en død han, som den 17.
april blev fundet på en skovvej, hvor røde
skovmyrer (Formicn rufn) slæbte omkring
med den. Coleopterologen Viggo Mahler
(pers. comm. 1999) har endvidere fortalt,
at han i de senere år har set sandbunker i
det aktuelle terræn, som påfaldende ligner
den trehornede skarnbasses udgravninger.
Flom og Fauna 106 (1): 23-28. Arilus 2000

Som endnu et resultat af opmærksom
heden på den trehornede skarnbasse fandt
jeg den 29. april forkroppen af en død hun
nær et Eresus spind på Fæsted Hede i Søn
deljylland. Den trehornede skarnbasse
ha1� såvidt man ved, netop sine bedste,
danske bestande i det sydvestlige Jylland,
og siden 1960'erne har den hidtil kun
været meldt fra denne landsdel.
-

YNGLEFORHOLD
Talrige insekter finder deres føde i frisk
gødning, og blandt disse finder vi i de
nært beslægtede billefamilier torbister
(Scarabaeidae) og skarnbasser (Geotrupi
dae) ofte en højt udviklet yngelpleje, en
adfærd som er ret usædvanlig for biller.
Mens yngelplejen hos mange af disse
gødningsbiller helt eller overvejende er
hunnens sag, karakteriseres den trehorne
de skarnbasse ved et livsvarigt og stærkt
differentieret arbejdsfællesskab. Hannen
er udenrigsministeren og hunnen er in
denrigsministeren, anfører Fabre (1923:
90-100), og i fare for at kollidere med mo
derne kønsroller betragter han yngelple
jen som den højest udviklede hos de man
ge gødningsbillearter, han har undersøgt.
Kønsforskellen i udseende skyldes ar
bejdsdeling i forbindelse med yngelplejen.
Når han og hun i det tidlige forår får kon
takt med hinanden, graver de en ca. l m
dyb skakt, og hunnen opholder sig derpå
23

Fig. l.

Typlmeus typliows, hun t.v. og han t.h.

Typhaeus typhoeus,

lefl: je11mle, rigIII: 11m/e.

vedvarende i skaktens bw1d. Hannen af
søger omgivelserne for gødning. Rådyr, får
og kaniner nævnes af forskellige forfattere
som foretrukne leverandører. Med anven
delse af hornene trilles og bæres mængder
af 1-2 cm lange, ovale gødningsklumper
hjem til skaktens øverste afsnit, hvor mate
rialet smuldres omhyggeligt, så det falder
ned til hwmen i bunden af skakten.
Hwmen indretter ynglekamre, i form af
korte sidegange, og lægger et æg i bunden
af hver. Desuden bearbejdes det af hannen
tilvejebragte gødningspulver og placeres
som næringsdepoter i sidegangene, hvor
larverne efterhånden vokser til. Arbejdet
står på i flere uge1� og omend hannen har
mange muligheder for at gå forkert i byen,
kan Fabre konkludere, at hans job udføres
med forbilledligt instinkt. Andre forskere
har bekræftet Fabres iagttagelser, og Bal
thasar (1963: 45-47) giver flere oplysninger
og referencer.
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Danske iagttagere har flere gange hæv
det, at udgravningen under vore klimati
ske forhold næppe når dybere ned end 1530 cm (Petersen 1911; Pedersen 1961), men
antagelsen kan muligvis bero på den om
stændighed, at hannen ofte findes i dette
niveau, hvor han smuldrer gødning til
hunnen, som befinder sig betydeligt læn
gere nede i skakten. Viggo Mahler (pers.
comm. 1999) har ved Ho iagttaget udgrav
ningsdybder på 40-100 cm.
FÆNOLOGI OG FJENDER
Danske eksemplarer af den trehornede
skarnbasse er overvejende ftmdet i april,
maj og juni, og et par enkelte undtagelser,
dateret august eller september, er antage
lig gravet frem af yngleskakten. Det er
uvist om udviklingen - som hos andre
skarnbasser - muligvis er toårig på nordli
ge breddegrader.
Idet der, såvidt jeg har ktmnet erfare,
hverken findes larvemateriale på vore
museer eller i danske privatsamlinger, er
der tilsyneladende, både hvad angår yng-

Fig. 2.

Typlweus typlioeus (han) på lokalitet i Rold Skov den 13. maj, 1996. (Foto: Mogens Frost Christensen).

Typhaeus typhoeus

(111ale) 011 loen!ion in Rold Skov, May 131/i, 1996. (Piioto: Mogens Frost Christensen).

lekamrenes beliggenhed som ovenfor om
talt, samt omkring larve- og puppestadiets
varighed, flere uafklarede spørgsmål, som
bør undersøges nærmere.
Trods deres svært pansrede ydre har
skarnbasserne en del fjender blandt insek
tædende dyr. Sultne ræve og rovfugle kan
forgribe sig på dem, og gylp og ekskre
menter indeholder af og til skarnbasse
restel� ligesom resterne ofte ligger strøet
omkring de ovenfor omtalte, gravende ed
derkoppers bo. Som nævnt kan også de
røde skovmyrer være farlige for skarnbas
serne, omend de nok i reglen er i stand til
at afvise myrernes angreb.
Schiødte (1870) anfører endvidere som
en trussel, at »ligesom andre store Hede
insekter tumler den jevnlig ned i sandede
Fordybninger, hvoraf den forgæves for-

søger at slippe op, og omkommer da enten
af Sult og Udmattelse eller dræbes af Sol
heden. I dybere Tragter kan man finde
Levninger sammenhobede af mange lndi
vidder«. Sådanne mængder ses dog næp
pe nu om dage!
DANSK FUNDOVERSIGT
Mens den trehornede skarnbasse er ud
bredt i Mellem- og Sydeuropa, er den i
Fennoskandien kun kendt fra Danmark og
Skåne (Lindroth 1960: 346-349), i Skåne er
den dog ikke meldt siden 1893 (Landin
1957), og de danske bestande er således
nordlige randpopulationer. Arten er var
mekrævende efter vore forhold, og udbre
delsen begrænser sig til åbne og sparsomt
bevoksede areale1� hvor tør og sandet jord
bund når ned i betydelig dybde.
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En geruwmgang af litteratur og muse
umsmateriale, samt en forespørgsel blandt
billesamlere, har resulteret i følgende liste
over danske fund, angivet i 20 x 20 km
UTM-koordinater (NM: Naturhistorisk
Museum i Århus, ZM: Zoologisk Museum
i København, Ps: Privatsamling):
SJ: MG/82 Fæsted Hede 1999 (NM:
Tolsgaard); Stensbæk Plantage 1985-1986
(Ps: A. Jensen (Hansen 1988: 147)), 1995
(Ps: Jørum); Varming Hede 1960 (Ps: K. E.
Pedersen).
VJ: MG/44 Ho Plantage & Kallesmærsk
Hede 1980-1984 (ZM: Lauridsen, Ps: Han
sen, Kristensen, Mahler & Pritzl (Mahler
1987: 223)); Oksbøl 1927 (ZM: Gisle Lars
son); Skallingen 1981 (ZM: Rald). MG /64
Esbjerg 1901 (NM: Rye), 1906 (NM: Søren
sen), udat. (NM: Weis); Fanø, udat. (NM:
Weis). MG/66 Varde 1916 (NM: Foch),
udat. (NM: Weis). MG /84 Bramminge
1915 (ZM: West); Grygaard o. 1920, cit. Pe
dersen (1924); Slebsaget� udat. (NM);
Aastrup 1916 (ZM: Suenson). MH/ 42
Husby Klit 1870 (ZM: Johansen). MH/80
Assing 1912 (ZM: Marcussen); Rind 1913
(ZM: Marcussen).
NWJ: MH/46 Rom Hede 1963 (Ps: Vagt
holm-Jensen). MH/88 Glyngøre 1892
(ZM: Hoffmeyer); Mors o. 1810, cit. Scha
de (1811). NJ /00: Livø 1960 (Ps: Arevad),
1966 (NM: Tranberg), 1991 (Ps: Frost Chris
tensen).
EJ: NG /24 Kolding 1899 (NM: H. Jen
sen). NG/28 Rævebakker v. Vr. Ørum o.
1880, cit. Kristensen (1894). NH/20 Gjessø
1896 (ZM), 1900, cit. Pedersen (1900);
Løvenhalt 1902 (NM: Rye), 1906 (ZM: Ro
senberg), udat. (NM: Weis). NH/22
Mølbæk 1903 (ZM: Jensen-Haarup); Silke
borg 1899 (NM: Foch, ZM: Espen Peter
sen), udat. (NM.); - Vesterskov 1899 (ZM:
Andersen); Virkltmd 1903 (ZM: Jensen
Haarup), 1905 (NM: F. Larsen), o. 1910, cit.
Petersen (1911). NH/24 Højbjerg Skov
1911, cit. Bønnerup (1911). NH/40 Gl. Rye
1962 (NM: Wiingaard); Ry Sønderskov
1999 (NM: Bruun & Tolsgaard); Rye o.
1850 (ZM: Schiødte), 1888 (ZM: Jakobsen).
NH/42 Svejbæk 1929 (NM: Sørensen).
NEJ: NH/48 Rold Skov 1996 (Ps: Frost
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Christensen (fig. 2)). NJ/00 Ranum 1908,
cit. Bruun (1910). NJ /24 Blokhus 1883 (ZM:
Johansen). NJ/64 Jyske Ås 1875 (ZM:
Løvendal); Vendsyssel 1875 (ZM: Gede
ken). NJ /88 Skagen o. 1850 (ZM: Schiødte).
LFM: PF /88 Falster, udat. (ZM : Tengna
gel).
B: Rønne o. 1830, cit. Schiødte (18381839: 394).
De ældste, kendte danske meldinger er
Schades (1811) fra Mors og Schiødtes
(1838-1839) fra Bornholm. Flora og Fauna
bragte fra 1894 til 1911 flere mindre med
delelser om den trehornede skarnbasse,
men siden udgivelsen af det nu meget for
ældede bind om torbister i Danmarks Fau
na (Hansen 1925) er der ktm publiceret
spredte oplysninget� primært i fortegnel
ser og tillæg i Entomologiske Meddelelser
(Hansen 1964; Mahler 1987; Hansen 1988).
Ovenstående liste tilføjer flere hidtil upub
licerede lokalitete1� både mht. ældre og ny
ere fund.
Alle danske stedangivelser, som jeg har
kunnet tilvejebringe, er medtaget i over
sigten. Der kan være nogen usikkerhed
angående den nøjagtige lokalitet for ældre
fund (f.eks. »Falster«, »Mors<< og »Vend
syssel<<), og UTM-angivelsen kan inde
bære et skøn, f.eks. omfatter øen Mors fle
re UTM-felter, men her er der sandsynlig
vis tale om egnen ved Højriis. Visse ek
semplarer i museumssamlingerne er kun
etiketteret med navnet på den som har ejet
samlingen - bl.a. flere eks. NM: Rye, og
ZM: Drewsen - en omstændighed som gør
materialet værdiløst i faunistisk henseende.
En del af de ældre oplysninger beror på
meldinger fra litteraturen (cit.), idet det
pågældende materiale ikke vides indsam
let eller har kunnet opspores. Den h·ehor
nede skarnbasse er dog så karakteristisk,
at fejlbestenunelse rimeligvis kan udeluk
kes. Med hensyn til det aktuelle fund af en
yngleklar hun i Ry Sønderskov, indskræn
kede vi os til et fotografi, ikke mindst i be
tragtning af artens formodede sjældenhed
i det pågældende område.
STATUS I DANMARK
Coleopterologerne er opmærksomme på
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Fig. 3. Danske fund af
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den trehornede skarnbasses sjældenhed,
og Jørum et al. (i Stoltze & Pihl 1998: 116117) registrerer den således som >>sårbar«
(kategori: V) på den seneste danske rødli
ste. Som aktuelle trusler anføres opdyrk
ning, tilplantning og tilgroning af mulige
levesteder. Intensiv kultivering af de store,
jyske hedeområder har naturligvis haft
stor betydning i denne sammenhæng,
men også ændrede driftsforme1� med bl.a.
reducering af fåreholdet på egnede bioto
pel� vurderes som årsag til tilbagegangen.
Ialt er den trehornede skarnbasse regi
streret i 23 20 x 20 km UTM-felter i Dan
mark, men kun meddelt fra 5 felter siden
1975 (fig. 3). Samlernes opmærksomhed
har antagelig været stigende i de seneste
årtier, så meget tyder på, at arten er i tilba
gegang. Fra Bornholm og Falster er der

kun meget gamle angivelser, men som de
nye mid�yske fund antyder, kan arten sta
dig have længe eller hidtil upåagtede fore
komster hist og her.
De største populationer synes den at ha
ve på hedearealerne i det sydvestlige Jyl
land. Lokaliteterne er store og velegnede,
og der kan være flere, endnu oversete fo
rekomster. For de isolerede, centrale jyske
bestande, som glædeligvis holder stand i
Ry Sønderskov og Rold Skov, er det af stor
betydning, at små hedearealer og braklag
te, sandede overdrev og skovlysninger
holdes fri for tilplantning og tilgroning,
hvis den trehornede skarnbasse skal have
en chance for at klare sig. På Livø er der
tale om en lille bestand, som til gengæld
synes godt beskyttet pga. øens forholdsvis
uforstyrrede naturforhold og beliggenhed.
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Mere usikker er forekomsten på de øvrige
nord- og ves�yske fundsteder, hvor det
især er påkrævet, at der foretages nye ef
tersøgninger.
En forekomst kan ofte lokaliseres, når
dyrene under udgravning af yngleskakten
danner en sandbunke, som er langt større
end hos de øvrige skarnbasser. Det er såle
des muligt at overvåge en bestand, uden at
forstyrre stedet. Det bør i denne sammen
hæng understreges, at indsamling af en så
sjælden art med lav reproduktionsevne
kun bør ske med stor tilbageholdenhed og i
samarbejde med de naturhistoriske museer
eller entomologiske foreninger - hvor en
hver oplysning om den trehornede skarn
basse naturligvis er meget velkommen.
Efter redaktionens slutning er et nyt
fund af trehornet skarnbasse blevet med
delt fra WJ: MG/ 46 Borsmose, 1999 Gens
Vahl). Det drejer sig om en htm, fundet på
hjortegødning d. 20. december - et usæd
vanligt tidspunkt, som nok hænger sam
men med det milde vejr i denne vinter. Ar
ten er hermed fundet i 24 UTM-felter.
TAK
Adskillige billesamlere har været behjælpe
lige med fundoplysninger. Særlig bør næv
nes Mogens Frost Christensen, som har stil
let et foto til rådighed, Palle Jørum, som
gav mig de oplysninger om Palle Wiin
gaards længst glemte samlertid, der efter
følgende har forårsaget, at Wiingaard har
skænket sin billesamling til Naturhistorisk
Museum, samt Viggo Mahler, som har
været behjælpelig med værdifulde tilføjel
ser og kommentarer til manuskriptet.
CITERET LITTERATUR
Balthasar, V. 1963: Monographie der Scarabaeidae und
Aphodiidae der palaearktischen Region. (Col.: Lam
ellicornia) l. - Verlag der Tschechoslowakischen
Akademie der Wissenschaften, Prag.
Bruun, J. 1910: Eftersyn af en Samling. - Flora og Fau
na 16: 38-42.
Bønnerup, S. 1911 : Den trehornede Skarnbasse. - Flora
og Fauna 17: 90-91.
Fabre, J. H. 1923: Skorpioner og andet Kryb. - Gyl
dendalske Boghandel, Nordisk Forlag, København.
Hansen, M. 1988: Syvende tillæg til fortegnelsen over
Danmarks biller. (Col.). - Ent. Meddr. 56: 131-162.

28

Hansen, V. 1925: Danmarks Fauna. Biller. VI: Torbister.
- Gad s Forlag, København.
- 1964: Fortegnelse over Danmarks biller. (Coleoptera). - En t. Meddr. 33: 1-507.
Kristensen, K. 1894: Geotmpes typhæus. - Flora og Fau
na 2: 128.
Mahle1� V. 1987: Sjette tillæg til fortegnelsen over Dan
marks biller. (Col.). - Ent. Meddl'. 54: 181-235.
Landin, B.-0. 1957: Coleoptera, Lamellicornia. Fam.
Scarabaeidae. Svensk Insektfauna 9. - Entomolo
giska Foreningen i Stockholm.
Lindroth, C. H. (red.) 1960: CataJogus Coleoptorum
Fennoscandiae et Daniae. - Entomologiska Sallska
pet i Lund.
Pedersen, K. 1961: Nogle nyere fund af sjældnere biller
i Danmark. - Flora og Fatma 67: 198-200.
Pedel'sen, P. M. 1924: Nogle sjældnere Biller fra Bram
minge og Omegn. - Flora og Fatma 30: 76.
Petersen, E. 1911 : (Suppl.) . - Flora og Fauna 17: 91.
Petersen, S. P. 1900: Entomologiske Meddelelser. - Flo
ra og Fauna 6: 50-51.
Schade, C. 1811: Beskrivelse over Øen Mors. - Aalborg.
Schiødte, J. C. 1838-1839: Bereh1ing om Resultaterne af
en i Sommeren 1838 foretagen entomologisk Under
søgelse, etc. - Naturh. Tidsskr. 2: 309-395.
- 1870: Fortegnelse over de i Danma1·k levende Skara
bæer. - Naturh. Tidsskr. III. rk. 6: 435-456.
Stoltze, M. & Pihl, S. (red.) 1998: Rødliste 1997 over
planter og dyr i Danmark. - Miljø- og Energimini
steriet, Danmal'ks Miljøw1dersøgelser og Skov- og
Naturstyrelsen, København.

Forfattervejledning
Flora og Fatma 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 swnmary (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
Fatma, hvis forfatteren tilvejebringer midler til dæk
ning af h·ykkeomkostningerne for hele artiklen.
Arts11nV11e. - Såfremt danske artsnavne eksisterer,
skal disse benyttes; men første gang en art nævnes i
teksten ariføres desuden dens videnskabelige navn i
parentes.
Ciferilig nf publicerede kilder. - Publicerede kilder cite
res i teksten med navn og å1·stal, f.eks.: (Torp 1993),
Hadley & Pegg (1989), (Mossberg et al. 1 994). Citeres
flere afhandlinger i samme parentes, benyttes følgen
de standard: (Hansen 1970; Jensen 1975, 1976). Alle
publicerede kilder skal figurere i et afsnit med titlen
>>Citeret Htterahu« 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 University 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. Gad s Forlag, København.
(TIDSSKRIFTARTIKEL)
Torp, E. 1993: Fortsatte sh1dier over Grærup Langsø. 
Flora og Fauna 99: 65-73.
Der skal i artiklen være henvist til samtlige kilder an
ført tmder >>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)«.
Citeri11g nf upublicerede 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.: >>Gens Hansen, in litt. 1965)«. I
artikler, som helt eller delvist bygger på upublicerede
kort og manuskripter m.v., nummereres disse fort
løbende i et afsnit med titlen >>Upublicerede kilder«.
Dette afsnit anbringes i artiklen efter afsnittet >>Citeret
litteratm«. Der skal i artiklen være direkte henvisnin
ger til samtlige upublicerede kilder på listen, f.eks.:
>>(upubl. 3)«. I mindre meddelelser citeres upublicere
de kort og manuskripter ikke som her angivet, men
derimod med en komprimeret h1ld reference i teksten.
Tnkkebemærk11i11ger. - Eventuelle takkebemærkrtin
ger samles i et afs1�it med titlen >>Tak«, som placeres
umiddelbart før >>Citeret litterahu·«.
Figurer og tnbeller. - 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
gur- 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 figmer 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 Fatma 101(1): 2,
1995).
Arbejdsgn11g. - Manuskriptet, med angivelse af for
fatterens adresse og telefonnummer, indleveres ma
skinskl·evet 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 manuskl'iptet rehuneres til
forfatteren s=en med en >>ren<< kopi. Den rene kopi
tilrettes af forfatteren og sendes til redaktionen sam
men med de konm1enterede 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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Morten Elmeros:
Odderens (Lutra lutrn) forekomst i Ribe Amt
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Carl Chr. Kinze, Dorte Schmidt og Svend Tougaard:
Første fund af Stribet delfin ( Stenella coeruleoalba)
fra den danske Skagerrak-kyst
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Thorkild Munk, Molslaboratoriet
Poppelbarkfluen (So/va mnrginntn) genh.mdet i Danmark
Thorkild Munk, Molslaboratoriet
Svirrefluen (Eumerus snbulonum) yngler i Blåmtmke
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Søren Tolsgaard:
Danske fund af den trehornede skarnbasse

(Typlweus typlweus)
Boganmeldelser
Nekrolog
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