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Redaktørskifte f
Efter 23 år som redaktør af Flora og Fauna er
seminarielektor Edwin Nørgaard med 82. årgang
fratrådt på grund af svigtende helbred.
Nørgaard bistod i 1954-55 Sigfred V. Knud
sen og overtog alene redaktørposten fra årgang
62,1956.
I de mange år som redaktør har Nørgaard
ikke blot fulgt Hnien op fra Sigfred Knudsens
epoke, men også sat sit personlige præg på Flo
ra og Fauna. I stigende grad ledsages artiklerne
nu af et engelsk resume i erkendelse af, at man
ge af de behandlede emner har interesse for vi
denskaben uden for Danmarks grænser.
Fra årgang 64, 1958, skifter Flora og Fauna
udseende, idet den gamle karakteristiske forside
tegnet af bladets tidl. redaktør Sighed Knudsen
erstattes af et fotografi, almindeligvis hentet fra
en af heftets artikler.
Samtidigt indføres på omslagets inderside den
lille hyggelige redaktionelle spalte, hvor redak
tøren snart introducerer artiklerne i heftet, snart
kommenterer fotografiet på forsiden. Blot eks
empler på, hvordan Nørgaard i sin redaktørtid
på flere måder kom til at præge tidsskriftet.
I de seneste år kom også Flora og Fauna til
at mærke de stigende udgifter, som ramte alle
tidsskrifter, og samtidige nedskæringer i tilskud
fra det offentlige.
Det var med virkelig sorg, at Nørgaard med
sin sidst redigerede årgang måtte se sig nødsa
get til at slå to numre sammen - denne gang
af økonomiske grunde.
Bestyrelsen for Naturhistmisk Forening for
Jylland bringer sin hjerteligste tak for de mange
års samvittighedsfuldt arbejde, Nørgaard har
ydet som redaktør af Flora og Fauna og ønsker
for ham, at han må genvinde sit helbred og
igen en dag gæste spalterne i det tidssluift, som
han med sans for både det faglige og det pæda
gogiske har formået at præge på forbilledlig
måde.
P. f. v. Poul Bondesen
FLORA OG FAUNA vil med 83. årgang ud
komme i næsten uændret skikkelse. Indtil en ny
redaktør kan tiltræde, besørges udgivelsen af en
redaktionskomite bestående af bestyrelsen sup
pleret med et par særligt sagkyndige. Her har i
første omgang dyrlæge Eiler Worsøe velvilligst
stillet sig til rådighed som botanisk kyndig og
tandlæge Svend Kaaber som specialist i som
merfugle.
Til imødegåelse af de økonomiske vanskelig
heder, som har truet tidsskriftet, er det lykkedes
at opnå støtte til indeværende årgang af »Carls
bergs Mindelegat for Brygger J. C. Jacobsen«,
en hjælp, som vi er meget taknemmelige for.
Med næste årgang vil tidsskriftet gå over til
offsettryk og ændre fmmat (A5). På denne måde
håber vi, at Flora og Fauna vil kunne overleve
og fortsat være til glæde for de trofaste abon
nenter, som deler vores opfattelse, at et organ,
som bringer nyt om dansk dyre- og planteliv,
stadig har sin berettigelse.
P. b. v. Poul Bondesen

Danske træksommerfugle fra 1975
Fund af migrerende pyralider og migrerende og fluktuerende storsommerfugle

Af Svend Kaaber
(Digtervænget 2, 8000 Århus

C)

With an English Summary

Den følgende liste er den femtende storsom
merfugleliste og den anden egentlige træksom
merfugleliste, der bringes i Flora og Fauna. I
kraft af sit artsvalg udgør den således et natur
ligt supplement til den fundliste over mere sta
tionære storsommerfugle fra 1975, som er ud
sendt til medlemmerne af de fem danske ento
mologiske og lepidopterologiske foreninger.
I redaktionel henseende er der foretaget en
række ændringer, hvoraf den vigtigste er en
ajourføring af de omtalte arters slægts- og arts
navne, således at nomenklaturen fremover vil
være på linie med den, der benyttes i den nu
værende europæiske litteratur. Motiveringen for
at indføre disse navne i år skyldes, at der i
1976 for første gang i 100 år er udkommet en
systematisk fortegnelse over de danske sommer
fugle, hvor en tilsvarende ajourført nomenklatur
benyttes. For de danske entomologer, der ar
bejder med denne listes arter, vil irritations
momentet først og fremmest bestå i at skulle
lære de mange nye slægtsnavne, der introduce
res, mens artsnavnene i det store og hele vil
være velkendte, om nødvendigt med tilføjelse
af det hidtil benyttede synonym. En anden ren
dting består i, at familierne fremover vil blive
behandlet i systematisk rækkefølge, således at
listen indledes med pyralideme og slutter med
noctuiderne.
Den følgende liste er udarbejdet på grundlag
af systematiske indberetninger fra 34 medarbej
dere og suppleret med oplysninger om de mere
sjældne arter fra et lignende antal samlere.
Denne fordeling indebærer, at oplysningerne
om de almindelige tilflyvere er kraftigt under
repræsenteret i diagrammet på Fig. l. Fra
redaktørens side skal der derfor påny lyde en
opfordring til eventuelle interesserede om at
deltage ved at indsende oplysninger eller helst
foretage systematiske iagttagelser af de for
holdsvis få arter, der er tale om. Eventuelle
interesserede kan som hidtil rekvirere indberet
ningslister og vejledning hos redaktøren og vil
så til gengæld modtage særtryk af listen.
Vejrmæssigt var vinteren i januar 1975 meget
mild og næsten helt uden frost. Februar var
koldere med højtrykspræget vejr og udbredt
Flora og Faw1a 83: 3-8. Arhus 1977.

nattefrost. Også marts og april var kølige og
nedbørsfattige, idet der kun forekom en enkelt
periode sidst i marts med mere udbredt sne
fald. Det varme forårsvejr kom først i den sid
ste trediedel af april, og efter en kortvarig kul
deperiode vendte varmen påny tilbage i første
halvdel af maj. Også maj blev tør, og måne
dens sidste trediedel var præget af køligt vejr
med udbredt nattefrost i Jylland. Vejret i hele
juni var højtrykspræget med megen sol og ringe
nedbør, og denne situation fortsatte gennem
hele juli, bortset fra en kortvarig ustadig pe
riode midt i måneden. I begyndelsen af august
satte en kraftig hedebølge ind, som kulmine
rede d. 10. med rekordhøje temperaturer på
over 36° C flere steder i Jylland. I resten af
august var vejret fortsat varmt og tørt, men
efterhånden med kølige nætter. September var
ligeledes varm og overvejende præget af tørt
vejr, og først omkring d. 20. begyndte fronter
at trænge ind fra sydvest. Denne tilstrømning
af milde luftmasser sydfra fortsatte gennem ok
tober, som var karakteriseret ved tørt og diset
vejr. Det ustadige og kølige efterårsvej viste
sig først efter midten af november, og den før
ste nattefrost kom omkring d. 20. I december
måned var vejret som helhed mildt og ustadigt.
Forekomsten af tilflyvende arter sydfra var
meget beskeden i forsommeren, hvor kun Auto
grapha gamma L. blev registreret i nogenlunde
antal. De indfødte populationer af arter som
Vanessa atalanta L. og Agrotis ipsilon Hfn. i
eftersommeren blev derfor meget individfattige.
På grund af den regelmæssige tilstrømning af
mild luft i efteråret blev der alligevel registre
ret en lang række fund af både regelmæssige
og sporadiske sydlige tilflyvere. Den varme og
tørre højsommer begunstigede adskillige østlige
tilflyvere, og særlig i august blev der gjort flere
fund af sjældne arter som Ochropleura fennica
Tausch. og Pmtoschinia scutosa Schiff., ligesom
også forekomsten af almindeligere arter som
Hyles galii Rott. og Macdrtnnoughia confusa
Stph. var hyppigere end i 1974. Tilflyvningen
af boreale arter var også kvantitativt bedre end
det foregående år, med tydelige træk i højsom
meren af Hyppa rectilinea Esp. og Semiothisa
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Fig. l: Den relative hyppighed af nogle migrerende sommerfuglearter gennem sommerhalvåret
1975 i Danmark. Signaturen angiver det største antal observerede eller indsamlede eksemplarer i
døgnet på et eller flere danske findesteder.
The relative frequency of some migrating species of lepidoptera during the summer of 1975 in
Denmark. The signatttre indicates the greatest number of specimens observed or collectecl in 24
hours in one or more Danish localit-ies.

brunneata Thbg. (fulvaria Vill.) og senere, i
august af Eu.rois occulta L. og Syngrapha ·inter
rogationis L., sammen med strejfende eksem
plm·er af Euxoa recussa Hb. og Xest-ia speciosa

Hb. Blandt de kraftigt fluktuerende arter viste
NymphaUs antiopa L. påny tegn til spredning,
mens N. polychloros L. og Polygonia c-album
L. var meget fåtallige.
Trods en fortsat høj samleraktivitet blev der
i 1975 kun meldt om en enkelt ny storsommer
fugl for den danske fauna, noctuiden Eriopy
godes imbecilla F.
Anvendte forkortelser: (C) Art med fluktue
rende forekomstområde. (D) Migrerende art.
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Pyralidae
Evergestis extimalis Sc. (D)
Kun meldt fra Bornholm : Tejn 3 stk. 3.-4.8.
(F. Vilhelmsen).
Evergestis limbata L. (D)

Flere fund. Sjæl!. : Magleby skov l stk. 11.7.
(F. Vilhelmsen). F: Mellemskoven l stk. 24.7.
(M. Fibiger). Bornh. : Arnager l stk. 5. 8. (P.
Svendsen). Hidtil kun fundet på Bornholm.

Margaritia sticticaUs L. (D)
Arten blev i 1975 kun fundet enkeltvis på øerne
i august og september, ialt 10 stk. mellem 10.8.
-24.9. på Bornholm, Falster, Lolland og Fyn.

Udea ferrugalis Hb. (D)
Arten havde tilsyneladende en ret kraftig ind
flyvning i efteråret, idet der blev meldt om 6
stk. på Fyn: Dinestrup str. 5 stk. 9.9.-12.10. og
Hoffmansgave l stk. mellem 28.9.-7.10. (0.
Buh!).
Nomophila noctuella Schiff. (D)

Arten havde en ret kraftig indflyvning i efter
sommeren og gennem efteråret, se Fig. l. Der
blev i denne petiode meldt om ca. 30 fund,
både på øerne og fra Jylland.
Papilionidae
Papil- io machaon L. (D)

Arten blev i 1975 meldt fra flere steder i det
østlige Danmark, hvor den for tiden ikke synes
at yngle konstant. Sjæl! . : Helsingør og Esper
gærde set enkeltvis 9.-10.7. (L. Andersen). Jnø :
Læsø 5 larver ultimo august (K. Gregersen &
K. Larsen).
Pieridae
Pontia daplidice L. (D)

Arten blev ikke meldt i sikre fund fra Danmark
i 1975.

Colias pa/ae1w L. (D)
To fund fra 1975: Sjæl!. : Ulkestrup lyng l stk.
24.6. (S. Lundsteen). Jnø: Kandestederne l 9
8.7. (0. Buh!).

Nymphalis polychloros L. (C)

1975 blev arten kun meldt fra Bornholm,
Gråmyr l stk. 26.7. (C. & P. Hansen).

I

Polygonia c-album L. (C)

Arten blev ikke meldt ha Danmark i 1975.
Vanessa atalanta L. (D)
Admiralen optrådte som helhed fåtalligt i 1975,
og tilflyvende eksemplarer i for- og højsomme
ren blev slet ikke registreret. I eftersommeren
blev den fundet spredt og fåtalligt på øerne og
i Jylland, nordligst i Jø : Lundby bakker (K.
Knudsen), se Fig. l.
Cynthia cardui L. (D)
Også Tidselfuglen var fåtallig i 1975. Det før
ste eksemplar blev fundet på Bornholm, Tejn
l stk. set 30.7. (F. Vilhelmsen). Derefter blev
arten først observeret i slutningen af august, i
enkelte eksemplarer på Sjælland (Geelskov, As
serbo) og Østjyll . : Juelsminde. Jævnfør Fig. l.
Arachnia leDana L. (C)
Arten blev i 1975 genfundet i det samme om
råde som de foregående tre år, og var påny
hyppig øst for Storebælt, men tilsyneladende
fåtallig på Langeland (Nebbeskov).
Drepanidae
Drepana binaria Hfn. (C)

Calios hyale L. (D)

Arten blev i 1975 kun meldt fra sit syddanske
område (Bornholm, Falster, Lolland, Lange
land-Tåsinge), med en lang række enkeltfund
af sommerkuldet

Leptidea sinapis L. (C)

Geometridae
Cyclophora porata L. (C)

Kun få og spredte observationer i 1975. Sjæll . :
Hundested l stk. set 20.7. o g Spodsbjerg p å
Langeland l stk. set 27.7. (H. J. Henriksen).
Kun meldt fra Bornholm i 1975.
Nymphalidae
Limeni.tis camilla L. (C)

Arten blev også i 1975 fundet vest for Store
bælt på sin fynske lokalitet ved Egebjerggård,
2 stk. 25.-28.7. (P. Iversen & T. Rasmussen).
Nymphalis antiopa L. (C, D)
Sørgekåben optrådte påny hyppigere i 1975,
men blev hovedsagelig fundet inden for sine
yngleområder både på Bornholm, hvor der blev
fundet en larvekoloni i Paradisbakkeme (T.
Friis Larsen), i det nordøstlige Sjælland og på
Læsø. Udenfor disse områder blev arten i for
året meldt fra Dj. : Femmøller, flere stk. set
(iflg. O. Høegh-Guldberg) og Sj. : Antvorskov
l stk. 8.5. (A. Hansen). I perioden 10.-24.8.
blev der gjort en række iagttagelser af arten på
Sjælland (Søborg v. København), på Fyn (Tør
resø, Kirkebyskoven) og i det østlige Jylland
(Skørping, Hobro, Juelsminde, Hampen sø og
Herning), alle sandsynligvis strejfende eksem
plm·er.

Arten blev kun meldt fra Lolland : Vindeholme
skov 2 stk. 4.-5.8. (K. Schnack & J. Allentoft).
Entephtia caesiata Schiff. (C)
Arten synes at brede sig i det nordlige Jyllands
klitplantager. I 1975 blev den fundet i Jnv :
Ørum 2 stk. 9.7. (K. B. Hansen). Sydligste fin
dested i Thy.
Chloroclysta miata L. (C, D)
Arten blev ikke meldt fra Danmark i 1975.
Spargania luctuata Schiff. (C)
Arten synes nu at forekomme overalt på egnede
biotoper på Fyn. I 1975 meldt fra Agernæs l
stk. 6.-9.8. (P. Iversen).
Semiothisa bnmneata Thbg. (H. fulvaria Vil!.)
(D)
Et tydeligt træk blev i 1975 registreret flere
steder på øerne. Sjæl!. : Skibinge l stk. 29.6. ,
2 stk. 1 1.7. (0. Km·sholt), F : Hannenov l stk.
9.7. (J. Trepax), L : Hanemose l stk. 11.7. (0.
Karsholt), Sjæll . : Magleby skov 6 stk. 1 1 .7. (F.
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Vilhelmsen), Fyn : Agernæs 2 stk. 8.-15.7. (P.
Iversen). I det midtjyske forekomstområde ved
Gl. Rye optrådte den samtidig i massevis (P.
Skou).
Sphingidae
Acherontia atropos L. (D)

Kun meldt fra Jnø: Saltum l stk. medio august
(K. Jensen).

Agrit1s convolvu.li L. (D)

Også i 1975 blev der gjort adskillige fund af
snerlesværmeren. Sj. : Asserbo l stk. 28.8. (C.
Hansen), Fyn: Agernæs l stk. 29.8. (P. Iversen).
Sj. : Jyderup lyng l stk. 1.9. (A. Christensen).
F: M ellemskoven l stk. 3.9. (M. Fibiger) og
Gedesby l stk. 2.-7.9. (B. Jørgensen). Derefter
igen i oktober, Fyn: Dinestrup str. l stk. 2.12.10. (0. Buh!).
Hyles galU Rott. (C, D)

Snerresværmeren optrådte i 1975 spredt over
hele landet, med særlig kraftig optræden fra
slutningen af juli og igennem august på Born
holm, Falster, og i mindre udtrækning også på
Fyn og i det østlige Jylland. Larver efter denne
indflyvning optrådte i september lokalt talrigt
på Bornholm (Østerlars) og meldtes også fra
Fyn (Skovby ved Bogense).
Lymantriidae
Orgyia ericae Gem. (D?)

D . : Anholt l stk. 29.7. (E. Schmidt Nielsen).
Første fund fra øen.
Ettproctis chrysorrhoea L. (D)
Strejfende hanner af brunhalen blev i 1975 fun
det flere steder på øerne. F: Bøtø l stk. 7.7.
(B. Jørgensen), Mellemskoven 2 stk. 11.-17.7.
(P. Svendsen), L: Høvænge 2 stk. 10.7. (B. Jør
gensen), Fyn: Nordenhuse l stk. 10.7. (P.
Falck), Vejlen på Tåsinge l stk. 11.7. (P. Skou),
S j: Jyderup lyng l stk.10.7. (A. Christensen).
Nolidae
Roeselia albula Schiff. (C)

Også i 1975 blev arten fundet i Storebæltsom
rådet. Fyn: Nordenhuse l stk. 11.7. (P. Falck)
og Sjæl!. : Veddinge bakker l stk. 16.7. (A.
Christensen).
Arctiidae
Geonistis quadra L. (D)

Euxoa obelisca Schiff. (C)
Arten blev også i 1975 fundet i Jø : Arhus og
Fyn: Odense-området i flere eksemplarer, og
blev desuden for første gang meldt fra Syd
vestsjælland i Næstved, flere stk. (T. V. Virk
lund).
Agrotis ipsilon Hfn. (D)
Arten var fåtallig i 1975 og blev først registre
ret i eftersommeren, Jø : Muldbjergene l stk.
8.8. (K. Knudsen). I efterårsmånederne blev
den meldt i spredte fund fra øerne, i størst an
tal fra Sj : Magleby skov 9 stk. 8.9. (F. Vilhelm
sen), sml. Fig. l.
Opigena polygona Schiff. (C)
Kun et enkelt fund fra Bornholm : Svenskehavn
l stk. 29.7. (K. Nielsen).
Peridroma saucia Rott. (D)
Arten blev kun meldt i få fund fra 1975. Fal
ster: Gedesby l stk. 8.9. (B. Jørgensen) og Ged
ser l stk. 3.10. (M. Fibiger) samt Bornholm :
Dueodde l stk. 14.10. (I. Norgård), sml. Fig. l.
Rhycia simulans Hfn. (C, D)
Arten blev i 1975 meldt ret hyppigt fra Bom
holm og Falster, men kun i få jyske fund, Jnø:
Hulsig l stk. 7.7. (P. Skou) og Essendrup l stk.
31.7. (K. Knudsen). Igennem august og septem
ber blev der fundet en række strejfende eksem
plarer, især på Fyn og Langeland, men også på
Sjælland.
Ochropleura fennica Tausch. (D)
Et træk af arten blev i eftersommeren registre
ret på øerne. Bornholm : Arnager l stk. 8.8. (M.
Østergård), Sjælland: Jyderup lyng l stk. 9.8.
(A. Christensen) og Fyn : Agernæs l stk. 16.18.8. (P. Iversen).
Xestia speciosa Hb. (D)

Et enkelt fund blev meldt fra Bornholm : Al
mindingen l stk. 31.7. (F. Vilhelrnsen).
E!tl'ois occulta L. (D)
Arten optrådte ret enkeltvis i 1975. Bortset fra
et par tidlige fund, Sj: Skibinge l stk. 29.6.
(0. Karsholt) og Jø : Gl. Rye l stk. 11.7. (J.
Christensen), blev den kun fundet i eftersom
meren. Fra slutningen af juli optrådte den ret
hyppigt på Bornholm og gennem august en
keltvis og spredt på Sjælland, Falster, Fyn samt
i det nordlige Jylland, sml. også Fig. l.

I1975 kun meldt

fra Bornholm : Dueodde l stk.
2.8. (E. Christensen).

Eriopygodes imbecilla F. (D?)
Sjælland: Charlottenlund v. København l stk.
9.7. (J. E. Jelnes). Første danske fund.

Noctuidae
Euxoa recussa Hb. (D?)

Mythimna albiptmcta Schiff. (D)
Arten blev i 1975 påny fundet på Bornholm,
Øster Sømark 4 stk. 30.8.-2.9. (R. Torp). Des
uden blev der gjort en række enkeltfund på

Bornholm : Sose l stk. 3.8. (M. Østergård). An
det danske fund.
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Falster: Marielyst l stk. 12.8. (J. P. Baungård)
og Gedesby 2 stk. 16.8.-1.9. (B. Jørgensen) og
på Langeland: Nebbeskov 2 stk. 1 1 .-16.8. (P.
Skou), de første fund vest for Storebælt

Nycteola asiatica Krul. (D)
Arten blev i 1975 meldt fra Bornholm : Øster
Sømark l stk. 1.9. (R. Torp) og Falster: Gedes
by l stk. 24.9. (P. Svendsen).

Cucullia artemisiae Hfn. (C)
Arten blev kun meldt fra sit forekomstområde
i Sydøstdanmark, hvor der i 1975 blev fundet
en del imagines og larver på Bornholm, Lol
land, Falster, Bogø og Møn.

Catocaia fraxilli L. (C)
Arten blev i 1975 fundet lokalt talrigt i det
nordøstlige Jylland, på Als odde (flere samlere)
og desuden i få fund fra Læsø. I de øvrige dele
af landet optrådte den meget fåtalligt, Dj:
Femmøller (L. Hove), Fyn (Agernæs, Hoff
roansgave og Egebjerg bkr.), Sjælland (Liseleje
og Magleby skov) samt Falster (Gedesby).

Cucullia fraudatrix Ev. (C)
Arten blev kun meldt i enkeltfund fra de syd
østlige landsdele (Bomholm, Lolland og Fal
ster), samt fra Sjæll.: Vallensbæk l stk. 10.7.
(0. Seberg), og Tranekær på Langeland l stk.
8.8. (L. Jacobsen).
Lithamaia solidaginis Hb.

Arten blev ikke meldt fra Danmark i 1975.
Lithophane socia Hfn. (C)
Arten blev i 1975 kun meldt fra Sj : Kongelun
elen l stk. 9.9. (E. Hauritz) og Fyn: Agemæs
l stk. 28.9.--4.10. (P. Iversen).
Lithophane furcifera Hfn. (C)

Arten blev i 1975 kun meldt fra sine stabile
fundområder i Jnø på Læsø og Bornholm.
Simyra albovenosa Goeze (C)
Arten var tilsyneladende fåtallig i 1975 og blev
kun meldt fra de østlige landsdele, vestligst på
Romsø i Storebælt l stk. 9.8. (S. Hylclsgård).
Phlogophora meticulosa L. (D)
Arten var påny ret hyppig i 1975, med flere
fund igennem for- og højsommeren. Det ind
fødte kuld var ret hyppigt på øeme og i den
sydlige halvdel af Jylland igennem efterårs
månedeme, sml. Fig. l.
Hyppa rectilinea Esp. (D)
Et træk af arten blev registreret flere steder,
Jnv: Nykøbing Mors l stk. 29.6. (S. Andersen),
Sj : Næsby strand l stk. 29.6. (A. Hansen) og
Fyn : Blangstedgård v. Odense 2 stk. 1.-3.7. (P.
Iversen).
Ca.radrina selini Bdv. (C)
Også i 1975 blev a1ten fundet på nye lokalite
ter, Falster: Gedesby l stk. 7.7. (B. Jørgensen),
første fund fra øen.
Spadoptem exigua Hb. (D)
Et enkelt fund af denne strejfer. Falster: Mel
lemskoven l stk. 24.9. (M. Fibiger).

Macdunnoughia confusa Stph. (D)
Arten blev i 1975 kun meldt fra øeme og kun
i sommer- og efterårskuldene. Sommerkuldet
blev registreret mange steder på Bornholm,
Falster, Sjælland og Fyn-Langeland, mens ef
terårskuldet kun blev meldt fra Bornholm og
Falster. lait blev der meldt om 57 fund fra
1975, væsentligt flere end i 1974. Jævnfør også
Fig. l.
Autogra.pha gamma L. (D)
Arten havde en tydelig, omend ret fåtallig ind
flyvning gennem juni. Fra slutningen af juli
begyndte den påny at sværme, og store individ
ansamlinger blev i denne periode meldt fra
Bornholm ved Dueodde, således 260 stk. 3.8.
(M. Stoltze). Senere blev masseforekomster og
så meldt fra Sj: Røsnæs 14.8. (0. Høegh-Guld
berg) og først i september fra Fyn (0. Buh!).
I de egentlige efterårsmåneder var arten der
imod fåtallig, sml. Fig. l.
Autographa bractea F. (C, D)
Arten optrådte i 1975 ret talrigt på Bornholm,
hvorfra der meldtes om 20 fund, og den op
trådte også ret regelmæssigt i de nordøstlige
dele af Jylland (Femmøller, Høstemark og
M uldbjergene). Demdover blev den kun meldt
fra Anholt 3 stk. 30.7.-3.8. (E. Schmidt Niel
sen) og fra Sjæl!. : Næsby str. l stk. 3.8. (A.
Hansen).
Syngra.pha interrogationis L. (D)
Arten havde ret kraftig optræden i 1975. Før
ste fund Sjæll. : Rørvig l stk. 9.7. (B. Skule).
I slutningen af juli passerede et tydeligt træk
over Bornholm, som i de følgende dage også
blev registreret på Falster og Fyn. Lidt senere,
5.-6.8., optrådte arten ret talrigt på Anholt (E.
Schmidt Nielsen) og blev derefter fundet man
ge steder på øerne og i de østlige dele af Jyl
land. lait blev der registreret 45 fund i 1975.

Protoschinia scutosa Schiff. (D)
Et enkelt fund i 1975. Bomholm, Sose l stk.
27.7. (M. Østergård).
Eublemma noctualis Hb. (pau/a Hb.) �D)
Et strejfende eksemplar blev i 1975 meldt fra
Fyn: Stige l stk. 13.8. (0. Buh!).
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SUMMARY
The lepidoptera migrations in the Danish area
during 1975 were characterized by their scarcity
of many regular species, but also by many
interesting captures of more irregular species.
Vanessa atalnnta L., Cynthia cardt1· i L. and
Agrotis ipsilon Hfn. occurred only sparsely,
while Phlogophora meticulosa L. and Att to 
grapha gamma L. were more frequent. During
late summer and autumn several Southem
European migrants were recorded a. o. Agrius
convolvuli L., Peridroma saucia Hb., Spodoptera
exigua Hb., Nomophila noctuella Schiff. and

Udea ferrugalis Hb. The hot and dry summer
favoured apparently species as Hyles galii Rott.
and Macdumwughia conftlsa Stph., and the
rare Ochropleura fennica Tausch., Protoschinia
swtosa Schiff. and Evergestis limbata L. Among
the boreal species outbreaks were recorded in
Ettrois occulta L., Hyppa rectilinea Esp., Syn
grapha interrogationis L., accompanied by stray
specimens of Calios palaeno L. and Xestia spe
ciosa Hb.
The foliowing species is recorded new to the
Danish list during 1975: Eriopygodes imbecil/n
F.

Boganmeldelser
Ove Høegh-Guldberg: Dyr i Australien. 60 si
der. 36 illustrationer. Pris kr. 38,50. Gyldendal.
København 1976.
I serien Biologisk Orientering beregnet til
skolebrug har læge O. Høegh-Guldberg skrevet
en god bog om australske dyr. Ved adskillige
besøg i Australien har forfatteren fået et per
sonligt kendskab til denne verdensdels særdeles
særprægede dyreverden. Interessant og fængs
lende beskriver han udvalgte former af patte
dyr og fugle. Man kunne have ønsket sig, at
han også gav besked om lavere hvirveldyr og
om de mest ejendommelige former af hvirvel
løse. Men det kan måske komme senere. Illu
strationerne er for de flestes vedkommende for
fatterens egne smukke fotografier af australske
dyr. Forfatteren lægger ikke skjul på sin be
kymring for, hvordan det vil gå Australiens
enestående fauna i fremtiden. Mange pungdyr
arter er allerede helt forsvundet, og adskillige
er så sjældne, at de næppe kan overleve vores
tekniske tidsalder. Bogen anbefales ikke blot til
skolebrug, men også til enhver, der ønsker be
sked om det behandlede emne.
E. N.
Steen Asbirk (red.): En naturhistorisk ttndersø
gelse af Kattingesøerne ved Roskilde. 84 sider.

illustrationer. Pris kr. 20,00. Natur og Ung
dom. København 1976.
Som nr. 7 i serien Danske naturlokaliteter
foreligger her en beskrivelse af en række søer
ved Roskilde. Undersøgelserne er foretaget af
aktive medlemmer . af Natur og Ungdom, Dan
marks feltbiologiske Ungdomsforening. Den fal
der godt i tråd med de tidligere undersøgelser,
og foreliggende publikation er stort set dispo
neret på samme måde som disse. Dog har man
23
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her indføjet et alment kapitel om søers økolo
giske forhold. Læserne behøver derfor ikke
konsultere anden litteratur for at få et rimeligt
udbytte af måle- og indsamlingsresultaterne fra
Kattinge-søerne. Undersøgelserne omfatter søer
nes fysisk-kemiske forhold, planteplankton,
blomsterplanter, biller, fisk, fugle og pattedyr.
Det må betragtes som en alvorlig mangel, at
biller er den eneste lavere dyregmppe, der er
undersøgt, ikke mindst da man i denne rapport
mere end tidligere diskuterer forureningsfor
hold. Flere af de lavere ferskvandsdyr er jo
vigtige indikatorer for fomreningsgraden. Men
bortset fra denne mangel går denne bog fint
ind i serien, og den tjener Natur og Ungdom
til ære.
E. N.

Emil Liitken: Månedens fugl. 94 sider. Rigt

illustreret. Pris kr.

48,50.

Rhodas. København

1977.

Denne bog er et bind af Rhodas Naturbiblio
tek Den er redigeret af Emil Liitken, der også
har skrevet de fleste afsnit. De øvrige har andre
ornitologer bidraget med. Fotografierne, både
farvebilledeme og de sort-hvide, er leveret af
Naturfoto, og tegningeme har Jon Fjeldså ud
ført. Bogen indeholder en række mindre afsnit,
der vist alle tidligere har været publiceret i
Naturens Verden. Hvert afsnit behandler en en
kelt fugl, og i forbindelse med omtalen af den
pågældende art gennemgås et mere alment bio
logisk emne. Med den plads, der er til rådig
hed, bliver det selvfølgelig ikke nogen tilbunds
gående gennemgang. Men mange oplysninger
kan alligevel hentes både i teksten og i de
mange smukke illustrationer.
E. N.

Vældkæret langs sydsiden af Thorsø, Them sogn, Århus amt
Af Eiler Worsøe
Værum, Randers

TOPOGRAFI
Som vist på omstående kort findes der
langs sydsiden af Thorsø et ca. l km
langt vældkær. Mod nord er det afgræn
set af søen og mod syd af de stejle, nord
vendte skrænter af Thorsø Bakker. Der
er mangfoldige steder langs skræntfoden
rigelig vandudstrømning, og det ud
strømmende vand samles her og der til
kildebække, der løber ud i søen. Sine
steder er vandet stærkt okkerholdigt og
giver anledning til udfældning. Væld
kæret gennemskæres af tre bæld<e, der
fra moser oppe i bakkerne kommer ned
gennem dybe, v-formede slugter. Bun
den i vældkæret er de fleste steder me
get blød og kan il<ke over alt bære en
mand endsige et kreatur. Kun langs sø
bredden, hvor det jævnt hældende kær
flader ud, er bunden nogenlunde vel
drænet. Flere steder fører der gamle, til
dels tilgroede veje gennem slugterne ned
til vældkæret. Her drejer de et stykke
hen langs skrænten, idet de, hvor bun
den er blød, er ledsaget af vejgrøfter, et
enkelt sted er der endda rester af en
gammel træbro. Ved den eng, der har
været længst i drift, findes et par til
groede drængrøfter, som er let synlige
p. g. a. de gamle elle, der vokser fint på
række her.
DE GAMLE MATRIKELKORT
På de ældste matril<elkort ses vældkærets
østligste fjerdedel liggende i den skov,
der fra Thorsø Bakker sh·ækker sig ned
til søen. Det er signeret med skovsig
natur, mens den langt større, vestlige del
af vældkæret, som vist på kortet over
Rudstrup Gårde, er angivet helt træfrit.
Dette er tilfældet til trods for, at de ty
deligt nok mange gange stævnede træer
med deres op til mere end 6 m store om
fang ved basis er langt ældre end kortet
Flora og Fauna 83: 9-13. Arlws 1977.

fra omkring 1800. Navnet »Fælles Eng<<
samt det forhold at arealerne er matriku
lerede viser, at området har været an
vendt som eng. De tydeligste spor af den
tidligere engdrift findes i Fælles Eng og
i Øster Vile Kilder. I sidstnævnte om
råde findes det engareal, der har været
længst i drift. Engene er il<ke hegnede
fra skoven oven for skrænten, så dyrene,
der græssede her, har sikkert været vog
tede af hyrder, lige som det var tilfældet
i Rold Skov (Worsøe 1 974).
TRÆERNE
Vældkæret er i hele sin udsh·ækning be
vokset med Alm: us glutinosa (Rød El)
som hovedtræart Disse elle har i stor
udsh·ækning i kærets større, vestlige del
været stævnet, adskillige steder tydeligt
nok endda mange gange. Her og der er
ellene vokset op til betydelig størrelse,
så det må antages at være henved 100
år siden, at de sidst blev stævnede. I
vældkærets østlige del er der en del elle
træer uden spor af tidligere stævning, og
der findes flere elle, som synes gået ud
p. g. a. alder. De fleste steder er dimen
sionerne af de mangestammede elles en
keltstammer således, at det må skønnes,
at sidste stævning fandt sted for 50-60
år siden. Denne stævning blev ikke over
alt fulgt op af udtynding af stubskud
dene. Et sted er stævningen ophørt på
denne måde så sent som for 1 5-20 år
siden. Ved nøjere undersøgelse kan man
ofte se, at selv svære ellestammer er
fremgået af stubskud, idet man kan fin
de rester af stubben skjult i mulden. I
disse tilfælde må man antage, at der in
den engdriften blev opgivet, var blevet
foretaget eftertynding af stubskuddene,
således som det bør gøres ved korrekt
stævningsskovdrift. Ellene står gennem
gående ikke særlig tæt, og på de mindst
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Ældste matrikelkort over Rudstrup Gårde, Them sogn, fra omkring 1880. Bækken i arealets øst
ende løber i Louclalen. Lige vest for dens udløb i Toss Sø (cl. e. Thorsø) ses betegnelsen Fælles
Eng. Længere mod vest ses navnene Øster og Vester Vile Kileler i området langs søen. Alle disse
tre områder er matrikuleret som eng.

våde dele af kæret er der større eller
mindre lysninger mellem træerne, hvor
også opvækst af el er yderst sparsom.
Udover Alnus glutinosa findes et be
brænset antal individer af Salix cinerea
(Grå Pil) i form af træer, Fmngula alnus
(Alm. Tørst), Fmxinus excelsior (Ask)
og Corylus avellana (Hassel).
FLORA OG VEGETATION
lØVRIGT
Mens trævegetationen er artsfattig og
ret ensartet i hele vældkæret, er bund
vegetationen delt op i forskellige plante
samfund efter mængden af vand, efter
om vandet er gennemsilende eller stillelO

stående, og hvad der nu ellers kan spille
ind.
På steder med rigelig vandtilførsel,
og det vil hovedsageligt sige nærmest
skræntfoden, er der udstrakte enge af
Luzula silvatica (Stor Frytle) næsten
uden indblanding af andre arter. I kan
terne af disse frytleenge og langs kilde
bække i deres omgivelser træder Frytlen
i baggrunden til fordel for arter som
Chrysospleniwn oppositifolium (Småbla
det Milturt), C. alternifolium (Alm. M.),
Galium odoratwn (Skovmærke), Mereu
rialis perennis (Alm. Bingelurt), Valeria
na sambucifolia (Hyldebladet Baldrian),
Geranium robertiantnn (Stinkende Stor-

Carelamine amara (Vandkarse),
C. flexu.osa (Skovkarse), Anemone nemo
msa (Hvid Anemone), Cirsium palttstre
(Kær-Tidsel), Ranunculus repens (Lav
Ranunkel), Afuga repens (Krybende Læ
beløs), Dryopteris austr·iaca (Skarpfinnet
Mangeløv), Rumex acetosa (Alm. Syre),
Crepis paluelosa (Kær-Høgeskæg), Geum
rivale (Eng-Nellikerod), Lysimachia ne
mormn (Lund-Fredløs), Ca.rex silvatica
(Skov-Star), C. elatior (Stiv S.). Filipen
dula ulmaria (Alm. Mjødurt) er vidt ud-

kenæb),

·

bredt i vældkæret
Hvor kæret flader ud ned mod søen,
er der ingen forekomst af Frangula alnus
under ellene, og bunddækket består af
Ca.rex sp., Filipeneltt.la ulmaria, Geum ri
va.le, Angelica silvestris (Angelik), Ca.r
elamine

amara, Juncus conglomeratus
(Knop-Siv), Stacl1ys silvestris (Skov-Gal
tetand), Meremialis perennis, Anemone
nemorosa., Ficaria verna (Vorterod) og

Urtica dioica (Stor Nælde).
Mens mosdækket i kærets øverste dele
er artsrigt, som det kan ses af omstående
liste, er det eneste mos af betydning i
dets nedre del Bmchythecium 1'Utabu
lum.

Ud for den tredie slugt øst fra findes
ved skræntfoden et stort areal med jævnt
udbredt vandudsivning. Vegetationen
her er som ved den oven for beskrevne
frytleeng, og her er ufarbart. Længere
nede mod søbredden går denne sump
over i en stor kuppel af tørv eller dynd.
Kuplens top er veldrænet og domineret
af M e1·curiali.s perennis og Brachythe
.cium ruta.bulum. På kuplens skråning
'mod søen er der dominans af Glyceria.
maxima (Høj Sødgræs), og et sted findes
en lille bestand af den i disse egne usæd
vanlige Equisetum telma.teya (Elfenbens
Padderokke). Ved skråningens fod findes
en del tuer af Ca.rex pa.niculata (Top
Star). Fra denne tørvekuppel kan end
videre nævnes H emclewm sponelylium.
(Alm. Bjørneklo), Filipenelula ulma.·ria,
Urtica elioica, Ca-rda.mine ama.ra, Chry
sosplenium altemifolium, Valeriana sam
b ucifolia og Dryopteris sp.

Et par steder findes små, velafgræn-

sede, stærkt okkerholdige kilder. Arterne
her er Filipenelula ulmaria, Glyceria
maxima og Ca.rdamine amara. Her fin
des ingen mosser.
I kildebækkene findes Caltha. pa.lttstris
(Eng-Kabbeleje), der her i vældkæret al
tid springer ud forbavsende tidligt om
foråret, Benda erecta. (Sideskærm) og
Veronica becca.bunga (Tykbladet Æren
pris).
I lavt vand langs søbredden er Fonti
nalis ant-ipyretica (Alm. Kildemos) over
ordentligt udbredt.
Bunden under de sidst stævnede elle,
hvor der endnu er ret god lystilgang, er
helt donimeret af Descha.mpsia caespi
tosa. (Mose-Bunke), endvidere vokser her
Cirsi.wn palustre, Anemone nemorosa,
Rubus sp. og opværkst af Frangula. a.lnus.

SKOVSKRÆNTEN OVENFOR
VÆLDKÆRET
Skovskrænten, der mod syd afgrænser
vældkæret, er kun delvis bevokset med
selvsået løvskov, idet meget er tilplantet
med gran, der også viser tendens til at
brede sig ud i vældkæret. Den til dels
meget forhuggede løvskov på skrænten
består af Fagtt.s silva.tica (Bøg) som hyp
pigste træart, men forekomsten af Quer
cus robur (Stilk-Eg) og Ulmtts gla.bra
(Skov-Elm) røber, at den naturlige skov
har været en løvblandingsskov. Af plan
ter fra skrænten bør nævnes Ca.lama
gmstis anmdinacea (Skov-Rørhvene),
Festuca alUssima (Skov-Svingel), Viola
sp., Phyteu.ma spica.ta (Aks-Rapuntsel),
Blechnum spicant (Kambregne), Eqtti
setwn hiemale (Skavgræs), Polypoelium
vulgare (Engelsød), Ca.rex silvatica (Skov
Star) og Pyrola n1.inor (Liden Vinter
grøn). Blandt mosserne er Rhytidia.del
phtts triq uet1'tls (Alm. Kransemos) iøjne
faldende, men derudover findes et kraf
tigt og artsrigt mosdække. Hvor udsi
vende vand et sted holder bunden fug
tig, vokser Lycopodium annotinum
(Femradet Ulvefod), L. selago (Otte
radet U.) og Pymla secunda (Ensidig
Vintergrøn).
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Loudalen neden for skræn
ten. I forgrunden til højre
ses de meget gamle alle,
som næppe har været stæv
nede, mens man i baggrun
den ser de stævnede træer
i »Fælles Eng«. Bunden er
her over alt meget blød. Fot. Torben Worsøe, april
1976.

KÆRETS TYPE OG PLANTE
GEOGRAFI
Vældkæret er af sin flora karakteriseret
som middelrigkær, og der forekommer
ingen kalkkrævende arter. Forekomsten
af atlantiske og subatlantiske arter som
Chrysosplenium oppositifolium, Blech
spicant, Luzttla silvatica, Equise
tun!- hiemale, Cardamine flexuosa og en
kelte Ilex aquifolia (Kristtorn) her og der
nwn

på skrænterne viser områdets øsjyske
karakter.
OMRÅDETS TIDLIGERE
ANVENDELSE OG
FREMTIDIGE SKÆBNE
De givne oplysninger viser, at vældkæ
rets større, vestlige del har været stæv
ningskov med høslet. Denne driftsform
er per definitionem løvengsdrift, men
mange for løvengsdriften karakteristiske
forhold kan ikke påvises (herom se Wor
søe 1973), omend de vel kan have været
til stede før i tiden. Driften af løvengene
ved Thorsø er tydeligt nok ophørt i flere
tempi fra 1875 til først i 1950'erne. Den
sidst stævnede engpart ligger i fm·bin.l2

delse med de eneste drængrøfter, der
kan påvises i området, og viser et forsøg
på at modernisere engdriften, inden den
blev helt opgivet. Buske af Salix caprea,
der er ved at blive skygget ihjel, viser,
at disse buske blot tilhører et stadium i
gengroning af tidligere eng.
Tidligere stævnede elleskove som den
her beskrevne findes flere steder i det
østjyske område, omend som regel kun
som ubetydelige rester. Det synes at væ
re en særlig vældkærform af løvengs
drift, som meget ligner en eng, jeg har
set i Dalarne, blot var hovedh·æarten der
Alnus incana (Grå El).
Vældkærets østligste del med de me
get gamle elle synes ikke at have været
underkastet regelmæssig drift. Der er
her betydelig lighed med det syd for
Salten Langsø liggende lille, aldeles ube
rørte vældkær »Lille Rusebæk« og med
det næsten uberørte vældkær ved Subæk
Vandmølle i Tapdrup og ved Randrop
Vandmølle i Sdr. Rind. Sådanne væld
kær rummer enestående rester af ufor
styrret natur, og de må betragtes som
helt uerstattelige.

Overladt til sig selv uden forstyrrende
forstlige eller afvandingsmæssige ind
greb vil vældkærets større, vestlige del
antagelig langsomt nærme sig den øst
lige del i udseende og vegetation, idet
det har alle de karakteristiske arter i be
hold.
Største delen af vældkæret er nyligt
blevet administrativt fredet af Statsskov
væsenet efter henstilling fra Danmarks
Naturfredningsforening.
LITTERATUR
Worsøe, E., 1937: Øster Lovnkær. En tidligere dansk
loveng og dens flora. - Flora og Fauna 79.
-, 1974: Flora og vegetation i Rold Vesterskov 1973. Flora og Fauna 80.

Mosser fra vældkæret syd for Thorsø
fundet på en tur 14.4.73

Antitrichia curtipendula
Brachythecium rivulare
B. rutabulum
Callergionella cuspidata
Cirriphyllum piluliferum
Climacium dendroides (Engkost)
Dicranum polysetum (Bølgebladet Kløvtand)
D. scoparium (Kost-K.)
Diplophyllum albicans
Eurhynchium stockesii
Fruliania dilat at a
Hypnum cupressiforme (Cypres-Grenmos)
Isothecium myasuroides
Laphocolea bidentata
Lepidozia reptans
Mnium rugicum
M. undulatum (Bølget Stjernemos)
M. hornum (Brunfiltet S.)
M. pseudopunctatum
M. punctatum (Prikket S.)
Marchantia polymorpha
Oxyrrhynchium praelongum
Plagiothecium laetum
P. piluliferum
P. undulatum
Plagiochila asplenaides
Polytrichum formosum (Skov-Jomfruhår)
Rhytidiadelphus squarrosus (Udspærret Kransemos)
R. triquetrus (Alm. K.)
Riccardia pinguis
Scleropodium purum
Sphagnum fallax
S. nemoreum
S. palustre
Trichocolea tomentella
Thuidium tamariscinum (Pryd-Bregnemos)
Tetraphis pellucida
Ulota erispa

Rester af vej og gammel træbro i ''Øster Vile
Kilder<<, i baggrunden kan man se de stævnede
træer i den eng, der har været længst i drift.
Fot. Torben Worsøe, april1976.

Boganmeldelse
Knud Oldendow: Ftt.gle-MOitensen fra Vibo1'g.

61 sider. Illustreret. Pris kr. 36,50. D.O.C.'s For
lag. Skjern 1976.
Over hele verden ved man, at H. Chr. Mor
tensen satte ringmærkningen af b·ækfugle i sy
stem. Men hvordan var manden selv bag dette
navn? En af hans elever, den senere direktør
for Grønlands Styrelse, Knud Oldendow, of
fentliggjorde i ''Viborgs Stifts Folkeblad<< i 1956
en række artikler om sin gamle lærer ved Vi
borg Katedralskole. Disse artikler samt et inter
essant billedstof vedrørende H. Chr. Mortensen
og ringmærkningen har Sigurd Rosendahl sam
let i denne lille smukt bykte bog fra D.O.C.'s
Forlag. Man kommer ved læsningen til at kende
Mortensen bedre, kende ham som menneske og
lærer, og i Ulgift kommer man også ind på livet
af en så spændende personlighed som Knud 01dendow.
E. N.
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Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1975
Af Gorm Pallesen

og Eivind Palm

(Patologisk Institut, Århus Kommunehospital,
8000 Århus

(Byvej 16,

C)

4591 Føllenslev)

With an English Summary

Vinteren 1974-75 blev som helhed mild.
Sommeren var særdeles varm og solrig
med undtagelse af sidste halvdel af juli.
Denne artsliste, der er nummer 12 i en
kontinuerlig opgørelse siden 1964, burde
derfor indeholde talrige nye fund og
iagttagelser, men indsamlingsaktiviteten
taget i betragtning, er dette ikke til
fældet.
7 arter ny for den danske fauna næv
nes, heraf en fra tidligere år: Trifurcula
headleyella, Leucospilapteryx omissella,
Argyresthia sorbiella, Rhigognostis an
nulatella, M etzneria .ehikeella, Caryocu
lum visca1'iella og Hymenia recurvalis.
Endvidere tilføjes Phyllonorycter stain
toniella den danske fortegnelse, idet P.
fmxinella samtidig udgår.

Migrerende arter repræsenteredes af
Evergestis extimalis (muligt fastboende
på Bornholm), Udea ferrugalis (8 stk.),
Hymenia 1·ecu1'Valis (l stk.), medens
Evergestis lin1-bata nu må regnes for fast
boende i sydøst-Danmark og i fortsat
ekspansion. - Margm·itia sticticalis og
Nomophila noctuella havde »gennem
snitsår« .
Endelig må fundet fra Læsø af Rhig
ognostis annulatella vel til videre be
tragtes som tilflyver.
I denne opgørelse ændres atter syste
matik og nomenklatur. Det skønnes rele
vant at bryde med den opfattelse, at
dansk lepidopterologi nødvendigvis skal
være 50 år bagud på disse områder og
at korrektioner til nomenklatur er et on
de, som man kan tillade sig at se stort
på. International litteratur bliver derved
tiltagende vanskeligt tilgængelig for
danske læsere. O. Karsbolt & E. S. Niel
sen: Cataloque of the Lepidoptera of
Denmark, Scandinavian Science Press
Ltd., Klampenborg, Denmark 1976, vil
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derfor blive fulgt for fremtiden. Dette
skyldes ikke mindst, at fagentomologer
fra British Museum (Natura! History)
har indvilget i fortsat samarbejde m. h. t.
løbende korrektioner og tilføjelser.
Trifmcula. headleyella. Stt.

Loll. : Krenkerup
Ny for DK.
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stk.

1.-3.7.

(K. Pedersen).

T1·i.furcula. ma.xima Klimesch.
Jyli. : Kallesmærsk, endnu l stk.
Hendriksen).

31.8.74

(H.

Trifu.rcula decentel/a HS.
Loll. : Frejlev skov l stk. 27.6.73 (0. Karshalt
leg., R. Johansson det.). Tidligere kun på Øster
bro i København.
Nema.pogon wolffiella Karsh. & Niel.

Sjæll . : Kongelunden 2 stk.

31.7.

(E. Palm).

Nema.pogon falstriella Haas.

Loll . : Vindeholme 3 stk. 9.8. (H. Hend1iksen,
C. Møller og E. Palm), Sjæll . : Glænø l stk.
30.7.69, l stk. 10.8. (H. K. Jensen).
Niditinea. piercel/a Bent.
Sjæll . : Charlottenlund 2 stk. 17.6.74 og 27.6. begge indendørs (E. Palm), Fyn: Nordenhuse l
stk. 2.7. (P. Falck).
Caloptilia. leuca.pennella. Stp. (ab. aurantiella

Peym.).
Sjæl!.: Vemmetofte l stk.

7.10.72

(0. Karsholt).

Calybites phasia.nipenella. Hb.

Loll. : Sakskøbing l stk.

11.7.

(K. Pedersen).

Leucospilapteryx omissella Stt.
Loll. : H ydesby l stk. 14.8. (E. Pyndt),
24 .8. & 1.9. (K. Pedersen). Ny for DK.
Arten lever på Artem.isia vulga.ris.

2

stk.

Phyllonorycter roboris Z.
Jyll. : Foruden Hørbylunde Krat fundet ved Gl.
Rye og Stenhalt Krat (E. S. Nielsen).
Phyllonorycter cavella. Z.
Falster: Horreby Lyng la. sept. (0. Karsholt),
Sjæl!. : Burevang i Grib Skov l stk. 10.6. (0.
Karsholt), Lyngby Mose 3 stk. 1.6., Jyll. : Jerup
Hede l stk. 10.6. (E. Palm). Arten er udbredt
og ikke sjælden.
Flora og Fauna 83: 14-18. Arhus 1977.

Phyllonorycter staintoniella. Stt.
Jyll. : Bomp Hede 4 stk. 6.-7.6. (E. Palm & H.
Hendriksen), 3 stk. 19.8. (G. Pallesen). Erstatter
følgende art:

på Inula, samt Præstø miner 3.7. på Eupato
rium, Fyn: Lunge Bjerge l la. 23.6. på Eu:pato
rittm (alle O. Km·sholt) .

Phyllonorycter fraxinella Z.
SOM DERVED UDGAR af fortegnelsen.

Coleophora silinella HS.
Loll.: Sakskøbing og Ketting Nor mange larver
medio oktober (E. Pyndt & K. Pedersen).

Argyresthia. iDel/a Hw.
Jyll. : Lounkjær 3 stk. 12.8. (G. Pallesen). Tid
ligere kun Draved.

Mendesia farinella Thnbg.
Jyll. : Hirtshals 2 stk. 7.6.56 (Gr. Jørgensen).

Argyresthia sorbiella Tr.
Sjæll . : Hillerød 9 stk. 26.6-27.6. (K. Pedersen).
Ny for Danmark. Tidligere eksemplarer fejlbe
stemt.

Elachista. biatomel/a Stt.
Jyll . : Bulbjerg 2 stk. 21.6. (G. Pallesen).

Zelleria hepariella Stt.

Fyn : Lunge Bjerge fl. stk. 22.6. (0. Karsholt).

Jyll . : Hals Mose l stk. 29.4., Lounkjær l stk.
12.8. (G. Pallesen), Anholt l stk. 9.8. (E. S.
Nielsen), Fyn: Blæsbjerg-Langesø l stk. 6.6. (O.
Buhl).
Ypsolopha. scabrella L.
Jyll. : Lounkjær 5 stk. 12.8. (G. Pallesen).
Rhigognostis amwlatella Curt.

Jyll . : Læsø, Østerby l stk. 1.8. (K. Larsen &
K. Gregersen). Ny for Danmark.
Cata.plectica. profugella. Stt.

Jyll. : Skindbjerg l stk. 4.8. (G. Pallesen), Nr.
Nissum l stk. 20.7. (P. L. Holst).
Coleophora. niveicostella. Z.
Fyn: Staureshoved l stk. 10.7.74 (O. Buhl). Kun
kendt fra Fyn.
Coleophora nwritimella Newman.
Sjæll. : Glænø la. i antal 12.6. på Juncus mori
timus (0. Karsholt). Fra Danmark hidtil kun 2
stk. fra samme lokalitet.
Coleophora. squamosel/a Stt.
Fyn : Stige l stk. 13.6.74 (0. Buh!), Føns l stk.
22.6., Møn: Ulvshale fl. stk. 20.8.74 (det. B. W.
Rasmussen), Loll.: Hanemose l stk. 8.8. (0.
Karsholt).
Coleophora succursella HS.

Møn : Klinten l la. 16.6., på Artemisia. campe
stris (0. Karsholt). Tidligere kun kendt fra Fal
sters østkyst.

Coleophora. peribenanderi Toll.
Sjæll . : Dybsø v. Næstved larver 14.6. på Cir
sium arDense. Kl. ult. juli (0. Karsholt). Larven
minerede stadig i juni. Håndbøgerne angiver, at
den skal overvintre voksen.
Coleoplwra troglodydella Dup.
Loll . : Hydesby, Krenkerup 5 la. 17.6. på Eupa
torium, Idalund l stk. 2.7., Hanemose 2 stk. 11.
-13.7., Sjæll. : Glænø 2 stk. 14.6.72, l la. 12.6.

Elachista bifasciella Tr.

Elachista orstadi Palm.
JJ'll. : Nørholm v. Nibe l stk. 10.06. (G. Pallesen),
Glatved l stk. 5.6. (E. Palm), l stk. 31.5. (E. S .
Nielsen), Kalø l stk. 18.6.73 ( E . S . Nielsen).
Elachista pomerana Frey.

Sjæll.: Lyngby Mose l stk. 18.6. (E. Palm).

Elachista mfocinerea Hw.

Sjæll . : Røsnæs 5 stk. 5.7. (0. Karsholt).

Elachista mitterbergeri Rebel.
Loll . : Idalund l stk. 30.5.68 (K. Pedersen leg.,
O. Karsholt det.).
Elachista eleocariella Stt.
Jyll. : Arten er almindelig i V-Hanherred og N
Thy (fl. sml.).
Schiffennuelleria similella Hb.
Loll. : Kosteskoven 2 stk. 16.8. (E. Palm & H.
Hendriksen). 2. generation.
BorkhatiSenia luridicomella HS.
Sjæll. : Glænø l stk. 10.8. (H. K. Jensen), Loll . :
Sakskøbing juli ( K . Pedersen). Hidtil kendt fra
Bornh., Københavns omegn og Anholt.
Telechrysis t1·ipuncta Hw.
Sjæll. : Jægerspris Nordskov antal 29.6.-4.7. (H.
Hendriksen).
Drophi/a ferrugel/a D&S.
Jyll. : Skindbjerg 2 stk. 30.7. (G. Pallesen).
Aplota. palpella Hw.

Loll. : Vindeholme l stk. 5.8. (K. Schnack), Fyn:
Genfundet ved Ravnholt 2 stk. 21.-22.7. (E.
Palm & K. Larsen).

Pseudatmelia flaDifrontella D&S.
Bornh. : Finnedalen 3 stk. 22.6. (H. Hendrik
sen), Vang 4 stk. 23.-28.6. (E. Palm m. fl.). Ny
for øen. Fyn: Stengade l stk. 24.6. (P. Falck).
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Depressaria pulcherrimella Stt.
Jyll.: Hjardemål Klit la. i antal 8.6.-28.7. (E.
Palm, H. Hendriksen & K. Larsen).

Gnorimoschema herbichii Now.
Jyll. : Anholt fl. stk. 5.-7.8. (E. S. Nielsen). Tid
ligere kun fra Sjæll. : Jungshoved og Hyllinge.

Agonopterix cnicella Tr.
Jyll. : Flere fund langs vestkysten : Svinkløv og
Slettestrand (G. Pallesen), Kandestederne (0.
Buh!).

Gnorimoschema bodilhun Karsh. & Nielsen.
J y!l. : Rødhus antal 5.8. (G. Pallesen) .

Agonopterix capreolella Z.

Jyll. : Hjardemål Klit, l stk. 8.6. samt l stk. e. l.
8.6. (H. Hendriksen), 2 la. 6.-7.6., 3 la. 27.7.,
heraf l stk. klækket (E. Palm). Ikke hidtil set i
dette århundrede og aldrig udenfor Bornholm.
Ethmia bi.prmctella F.

Jyll. : Bjerget pr. Frøstiup 2 stk. 3.-8.8. og 9.8.
(G. Pallesen). Ikke tidligere kendt fra området,
hvor artens sædvanlige værtsplante (Echium)
ikke findes.
Metzneria ehikeella Gozm.
Bornh. : Snogebæk l stk. kl. e. l. fra 12.10. 73
(Centaurea scabiosa) (H. K. Jensen leg., O.
Karsbolt det.). Ny for DK.
M etzneria metzneriella Stt.
Fyn: Nordenhuse l stk. 29.6., Hverringe Klint
l stk. 7.7. (P. Falck). Jyll.: Læsø, Østerby fl.
stk. e. l. 14.9. fra Centaurea jacea (G. Pallesen).
M etzneria n eumpterella Z.

Jyll . : Læsø, Østerby 5 stk. 5.8. flyvende over
Centa·lt1'ea jacea, der normalt ikke er artens fo
derplante (K. Larsen). Samme lokalitet: l stk.
klækket fra Centaurea jacea blandt mange af
ovenstående art ( 14.9.) (G. Pallesen).
Eulamprotes Sitperbella Z.

J yll. : Igen ved Mulbjerge 5 stk. 26.5.-8.6. (G.
Pallesen).
M onochroa elongella Hein.
Sjæl!. : Kastrup l stk. 14.9. (0. Km·sholt).
Xystophom pulvera.tella HS.

Sjæll . : Asserbo l stk. 5.6. (K. Larsen).

Teleoides wagae Now.
Loll.: Hydesby, larver på Garylus avellana 1.9.
(0. Karsholt). Håndbogslitteraturen angiver fejl
agtigt Salix og Myrica.
Chianodes ignorantel/a HS.

Scmbipalpa clintoni Pov.
Fyn: Knudshoved Odde larver på Rtt.mex crispus 28.8. (0. Karsholt).
·

Scrobipalpa sallnella Z.
Falstr. : Mellemskoven l stk. 5.8. (0. Karsholt).
Caryocolum viscariella Stt.
Jyll. : Lounkjær l stk. 21.7. (G. Pallesen). Ny for
DK. Arten lever bl. a. på Melandrium l'ltbrum.
Mompha propinq·uella Stt.
Sjæll . : Kongelunden l stk. 31.7. (H. Hendrik
sen). En del af det gamle materiale af denne
art tilhører M. lacteella Stph.
Sarhagenia Iaphyrella Dgl.
Jyll. : Skindbjerg antal 30.7.-6.8. (G. Pallesen).
Archips betulana Hb.
Bornh. : Melsted l >'ltk. e. l. 6.7. (Sorbus) (K.
Larsen). Ny for øen.
Acleris quercinana Z.
Jyll. : Kærgård pl. l stk. 23.7. (E. Palm). Hidtil
kun kendt fra Bornh.
Acleris shepherdana Stph.
Jyll . : Læsø, Hornfiskerøn 2 stk. 7.8. (K. Larsen).
Celypha rurestra.na Dup.

Genfundet Bomh. : Randkløve 7 stk. 24. & 25.6.
(K. Larsen, H. Hendriksen & E. Palm) og Møn:
Klinten l stk. 17.8. (K. Larsen). Hidtil 4 danske
eksempl.
Olethreutes aumfasciana Hw.
Jyll . : Skindbjerg l stk. 30.7. (G. Pallesen) I øv
ligt ikke fundet de sidste ca. 25 år.
Apotomis infida Heinr.

Sjæl! . : Fårevejle l stk. 22.6. (A. S. Jørgensen
leg., O. Karsbolt det.). Arten fanges fortsat re
gelmæssigt på Fyn.
Lobesia bicinct(Ula Dup.
Jyll. : Anholt l stk. 30.7. (E. S. Nielsen).

Bornh. : Nexø l stk. 30.6.64 (P. L. Holst). Ny for
øen.

Eudemis profundana D&S.

Uta solutella Z.
Jyll.: Også nordenfjords : Bulbjerg 2 stk. 10.7.
(G. Pallesen).

Ancylis achatana D&S.

Fil.atinw incomptella HS.

Jyll . : Borup Hede larver på Salix 8.8.74 kl. 3
stk. (O. Buhl).
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Fyn: Romsø 2 stk. 9.8. (0. Buh! & P. Falck).

Jyll . : Nr. Nissum l stk. 12.8. (P. L. Holst).
Epiblema incanwtana Hb.
Jyll. : Skindbjerg antal ult. juli-primo august. Som Djurslands-eksempl. større end den almin
delige vestkysttype på klitrose.

E ucos m a pupilla.na Cl.
J yIl. : Mulbjerge l stk. 14.7. (G. Pallesen).

Cra.m.bus heringiellus HS.
JyIl. : Anholt l stk. 7.8. (E. S. Nielsen) .

Blastesthia posticana Zett.

Cmmbus hamelitis Thnbg.

Møn : Ulfshale 2 stk. 20.6. (K. Larsen).
Pammene luedersiana Sorh.

Jyll. : Outrup hede l stk. 9.5. (E. Palm), Svink
løv 4 stk. 9.5. (H. Hendriksen & E. Palm) og
Allestrup Gd. pl. l stk. 11.5. (E. Palm). Ketchet
over M yrica gale.

Møn: Ulvshale l stk. 29.8. (K. Larsen).
Agriphila deliella Hb.

Fyn: Dinestrup strd. 4.-8.9. (0. Buh!).

Agri.phila geniCIIlea Hw.
Jyll.: Bjerget pr. Frøstrup l stk. 10.-15.8. (G.
Pallesen). Ikke tidligere set i området.

Pammene obscurana Stph.
Jyll . : Gem Bk. 3 stk. 12,6. (K. Larsen), Fyn:
Agernæs l stk. 19.6. (0. Buh!).

Catoptria osthelderi de Latt.
Fyn: Agernæs 2 stk. 3.-7.7., 19.-22.7. (0. Buh!).
Første fynske fund.

Pammene aurantiana Stgr.
Jyll. : Anholt 2 stk. 28.7. og 5.8. (E. S. Nielsen).

Catoptria verellus Zck.

Pammene tmuniana D&S.

Eudonia nwra.na Curt.
Jyll. : Østerild Pl. l stk. 2.7. (G. Pallesen).

Pammene ochenheimeriarw Lieg. & z.

E vergestis limbata L.
Bomh. : Sose l stk. 27.7., Langedeby l stk. 27.7.
(H. E. tvløller), Falstr. : Mellemskoven l stk.
7.7.73 (G. Jørgensen), l stk. 24.7. (M. Fibiger),
Sjæl!. : Magleby skov l stk. 1 1.7. (F. Vilhelm
sen). De første fund uden for Bornholm, hvor
den nu findes hvert år.

Fyn : Mejlø v. Fynshoved 31.5. (0. Buh!).
Fyn: Agernæs l stk. 12.6. (0. Buh!). Jyll. :
Svinkløv Pl. fl. stk. 9.6. (E. Palm).

Cydia dupUcana Zett.
Sjæll . : Kulhuse l stk. juni (H. Hendriksen). Før
ste sjællandske fund.
Cydia conicolana Heyl.
Sjæl!. : Eliinge lyn la. 28.12. kl. 4 stk. (E. Palm,
E. Hauritz & H. Hendriksen). Larverne i kogler
af østrigsk fyr (Phws n igra). Der er ingen syn
lige tegn fra larverne på koglerne. Arten kan
konstateres forekommende på de gamle kogler,
da de efterlader et lille (ca. l mm i diameter)
flyvehul for enden af kogleskællet Arten lever
også på bjergfyr.
Cydia indioisa Dani!.
Møn: Ulvshale l stk. 20.6. (K. Larsen). 3. dan
ske eksempl.
Cydia ·i.nquinatana Hb.

Fyn: Romsø 3 stk. 9.8. (0. Buh! & P. Falck) .

E vergestis exUmalis Scop.
Bornh. : Tejn 3 stk. 4.-8.8. (F. Vilhelmsen), Jyll. :
Hulsig l stk. 11.8. (J. K. Overgård).
Pyrausta cingulata L.

Bomh. : Nexø l stk. 29.7. (E. I-lauritz).
Margaritia sticticalis L.
Med hensyn til hyppighed var 1975 et gennem
snitsår: 11 stk. blev meldt fra landets overvej
ende østlige og sydlige egne.
Nascia cilialis Hb.

Loll. : Søholt l stk. 10.7. (K. Schnack).

Genfundet Møn : Ulvshale, larven i antal i
spidslønfrugter 10.10. (K. Larsen). Larven kan
findes i nedfaldne frø til langt hen på foråret.
Hidtil kun 3 danske eksemplarer.

Udea ferrugalis Hb.
Bornh. : Snogebæk 3 stk. 23.10. (K. Schnack),
Fyn: Dinestmp strd. 5 stk. 6.9.-2.10. (0. Buh!).

Cr1dia orobana Tr.

Gennemsnitsår, men meldt fra alle landsdele.

Jyll. : Hulsig 2 stk. 9. og 11.7. (O. Buhl). Hidtil
i Jylland kun fra Anholt, Læsø og Djursland.
Dichroram.pha incognitana Kremky & Malin.
Sjæl! . : Asserbo la. 1.3. i rødder af Achillea mil
lefolium (K. Larsen og E. Palm). Larven danner

Nomophila noctuella D&S.
Hymenia recurvalis F.

Sjæl!. : l stk. primo august 1975 Ølsted (G. Hej
gårcl leg., E. Palm det.). Ny for Danmark.
Endotricha flammealis D&S.

en galle lige under jordoverfladen.

Sjæl! . : Skibinge l stk. 6.8. (0. Km·sholt).

Phalonidia alismana Rag.

Oncocera. semirubel/a Scop.

Fyn: Agernæs 27.8. (O. Buhl).

Aethes beatricel/a Wlsm.

Jyll . : Kalø la. 1.3. (E. S. Nielsen).

Sjæl!. : Skibinge l stk. 2.8. (0. Karsholt).

Nephopterix adelphella FR.

Jyll . : Bulbjerg l stk. 9.7. (G. Pallesen). Ny for
området.
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Apomyelois bistriatella Hulst.
JyU. : Nr. Nissum l stk. 12.8. (P. L. Holst), Lild
strd. l stk. 15.8. (G. Pallesen).
Ettzophera pinguis Hw.

Jyll.: Lounkær l stk. 21.7. (G. Pallesen), des
uden fl. stk. Anholt (E. S. Nielsen).
Eu.zophera cinerosella Z.

Loll . : Hyllekrog 8 stk. 10.7. (K. Pedersen & E .
Pyndt).
Vi.tula edmandsae Pack.
Jyll . : Nr. Nissum 2 stk. 13. og 20.8. (P. L. Holst).
V·itula biviella Z.
Sjæl!. : Glænø l stk. 9.8. (H. K. Jensen). Tid
ligere fra Sjælland kun Solrød strand.
Cnaemidophorus rhododactyla. D&S.
Loll. : Hyllekrog 2 stk. 29.7.71 (K. Schnack).
Hidtil kun kendt fra Bomholm og Sjælland.
Pterophorus fuscolimbatus Dup.
Jyll . : Også fra den barske, nordvendte vestkyst :
Bulbjerg l stk. 9.7. (G. Pallesen).
Leioptilus osteodactyltts Z.
Jyll.: Husby klit l stk. 3.7. (P. L. Holst).

RETTELSE

Eucosma balatonmw. Osth.
Fundet fra Sjæll. : Dragør 16.8.74 udgår.

SUMMARY
In this list for 1 975, now the l2.th annua! list
since 1964, 7 species of microlepidoptera new
to the danish fauna are added: T. headleyella,
L. omissel/a, A. sorbiella, R. annulatella, M.
ehikeella, C. visearie/la and H. recurvalis. The

last mentianed is supposed to be a migrant.

P. fraxinella is exelucled and replaced by P.
staintoniella.
Migrants were represented by E. extimalis,
U. ferrugalis and H. recurvalis while M. sticti
calis and N. noctuella only achieved an average
frequency. R. annttlatella must be considered

a migrant untill otherwise prooved to be a
mernher of the danish fauna.
The system represented in the list is accord
ing to the recently published »Catalogue of the
Lepidoptera of Denmark<< (by O. Karshalt &
E. S. Nielsen), which was partly elaborated in
cooperation with specialists from the British
Museum (Natura! History).
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Bog anm eldelser
N. B/ædel & B. Jørgensen (md.): Naturkalende
ren 1977. 287 sider. Illustreret. Pris kr. 29,75.

Rhodas Forlag. København 1977.
Sidste års store succes Naturkalenderen gen
tages uden tvivl med udgaven for 1977. Format
og opbygning er som for 1976-udgaven. KaJen
dersiderne indeholder et utal af oplysninger om
fænomener i naturen : sol, måne, stjerner, plan
ter og dyr. Derefter følger tabeller over op- og
nedgangstider for sol og måne i Godthåb og
Thorshavn. Desuden tabeller for tidevand i
danske farvande. Det følgende artikelstof er
smukt illustreret med farvebilleder og rummer
bl. a. orientering om danske padder og krybdyr,
danske orkideer, og hedefredninger i Danmark,
for blot at nævne nogle få. Verdensatlas, mål
og vægt, posttakster, postnumre m. v. komplet
terer denne meget nyttige lommekalender.
E. N.
Oleg Polun- in: Trees and bushes of Ettrope. 208
sider. Illustreret. Pris t 5.25. Oxford U niversity
Press. London 1976.
Denne meget smukke bog er dels illustreret
med farvefotos optaget af forfatteren, dels med
tegninger udført af Barbara Everard. Til ind
ledning beskrives de forskellige botaniske ud
tryk, der er benyttet i bogen, og der er en
oversigtstabel over træer og buske byggende
på bladkarakterer. Hovedafsnittet er en beskri
velse af så godt som alle europæiske træagtige
planter. Hver enkelt art er illustreret med
mindst to farvefotos, et af hele planten, og et
af en enkelt gren. Farvefotos af barkstykker fra
en hel række træer og buske følger efter, og til
slut er der en oversigt over, hvorledes vi men
nesker anvender og udnytter de forskellige b·æarter.
E. N.
Bent Jørgensen: Ræven. 85 sider. Illustreret.

Pris kr. 38,75. Rhodos Forlag. København 1976.
Som første bind i en ny serie, Naturens Ver
dens Dyrebibliotek, udsendes denne grundige
skildring af et af de almindeligste danske dyr.
Vi har nok sidst på sommeren henved 100.000
ræve i Danmark. Men - hvad i øvrigt også
gælder andre almindelige dyr - ret meget kon
kret om rævens vaner har man ikke vidst, især
har man kendt beklagelig lidt til dens føde
biologi, og derfor været i stand til at beskylde
den for alt muligt. Nyere undersøgelser både
herhjemme og vore nabolande har bragt megen
ny viden frem, og det er denne viden, zoologen
Bent Jørgensen gør os meddelagtige i. Bogen er
rigt tllustreret både med fotos og med tegnin
ger. Sidstnævnte er alle udførte af Hanne Rode,
mange af dem i farver. Det er en god ide, at
der foran den egentlige fortællende tekst er en
side med en zoologisk karakteristik af ræven.
Både indholdsmæssigt og med hensyn til udstyr
lover bindet godt for den nye serie.
E. N.

Spindlere

(Arachnida)

fra Anholt

Faunistisl�e undersØgelser ,,;, Anlrolt

8

Af Søren Toft
(Zoologisk Laboratorium, Århus Universitet)

Meddelelser fra N a turhistorisk Mu seum, Århus

With an English summary

Blandt de indsamlinger, som Natuhisto
risk Museum i Århus har foretaget på
Anholt (Nielsen 1975) findes et mindre
materiale af arachnider, som venligst er
stillet til min rådighed for bestemmelse.
Indsamlingerne har primært koncentre
ret sig om insekterne, hvorfor det fore
liggende materiale da også både i antal
og artssammensætning bærer præg af
mere eller mindre tilfældigt at være
kommet med i samleglassene. Når det
alligevel er skønnet umagen værd at
publicere denne liste, skyldes det flere
forhold.
For det første at øens arachnidefauna
har været så godt som uudforsket (se
nedenfor) ; for det andet, at specielt ed
derkoppernes forekomst i Danmark end
nu er et meget forsømt felt; og endelig,
at materialet sin lidenhed til trods inde
holder et forbløffende stort antal ægte
sjældenheder (f. eks. Haplodrassus dal
matensis, Clubiona gennanica, Alopeco
sa aculeata, Silometapus elegans og Li 
nyphia tenuipalpis), som mere end an
tyder, at øen huser en særpræget fauna,
som burde inspirere til mere intensive
indsamlinger. To arter (Dicymbitt1n bre
visetosum og Linyphia tenuipalpis) an
gives for første gang fra Danmark ; de
kendes dog begge fra andre lokaliteter.
Af M einertz' (1964 a) oversigt over
mosskorpionernes udbredelse i Danmark
fremgår, at kun en enkelt art af denne
gruppe er taget på Anholt. En tilsvaren
de oversigt over mejemes udbredelse
( Meinertz 1964 b) angiver to arter. Fund
af edderkopper findes hos Klefbeck
(1951) : 12 arter; Brændegård (1966): 4
arter; Brændegård (1972): 3 arter; ende-

Flora og Fauna 83: 19-21. Arhus 1977.

lig nævner Larsen & Bøggild (1970) to
arter. Tilsammen omtaler disse referen
cer 20 arter af edderkopper.
Det nyindsamlede materiale omfatter
2 arter mosskorpioner (begge nye for
Anholt), 4 arter mejere (hvoraf 3 er nye),
samt 70 arter edderkopper (59 nye). Des
uden er i listen medtaget upublicerede
fund af 3 arter edderkopper, indsamlet
i august 1948 af Ove Ørsnæs (Ole Bøg
gild det.) . Fortegnelsen er endelig gjort
så fuldstændig som muligt, idet tidligere
publicerede arter også er medtaget, dog
kun med reference. For det hidtil upub
licerede materiales vedkommende opgi
ves det totale materiale på hver art; med
romertal angives måneder for forekomst
af adulte. En del af dyrene er taget i
fangglas, som har været virksomme gen
nem et par måneder, månedsangivelsen
er her sat i parentes. Endelig er lokalitet
og biotop nævnt i den udstrækning eti
ketteringen tillader det.
N omenklaturen følger Locket, Mil
lidge & M errett (1974).
ARTSLISTE (LIST OF SPECIES)

Pseudoscorpiones
Neobisium muscomm (Leach) : 4 ad. - VII. -

Skovbund.

Chelifer cancroides (Linn.): Meinertz (1964 a).
Dactylochelifer la.treillei (Leach) : 2 � � 3 o o
- v.

Opiliones
Mitopus morio (Fabr. ) : 2 �� - (VII-VIII), X.
Oligalophus tridens (C.L.K.) : 2 � � l o - X.
Oligalophus hanseni (Kraep.) : Meinertz (1964b).
Phalangium opilio Linn. : 28 �� B o o 4 juv.

- VI-VIII.

- Meinertz (1964 b).
- X.

Nelima silvatica (Simon) : l �
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Araneae
Dwssodes lapidasus (Walck.) : l o

Egeskov.

-

V-VI. -

1-Iaplodwssus signifer (C.L.K.) : 5 22 2 o o -

(V-VI). -· Egeskov, fyrreskov.
1-Iaplod·rasstts dalmatensis (L. K.) : l 2 - 6/5-30/6
1974, taget i fangglas. Arten er ha Danmark
kun kendt fra et enkelt fund fra forrige år
hundrede (Brænclegård 1966).
Zelotes apricornm (L.K.) : 5 22 2o o - (V-VI).
Egeskov, fyrreskov.
Zelotes serotinus (L. K.) : l 2, l o - IV, VIII. Plantagen. - Brænelegård (1966).
Clubiona stagnatilis Kulcz. : 2 o o - (IV-VI).
Clubiona phragmitis C.L.K. : 2 2 2 - (VII-VIII).
Clnbiona similis L.K . : Klefbeck (1951).
Clubiona german-ica Thor. : l 2 - 28/7-10/8
1975. Der kendes kun et tidligere dansk fund
- fra Anholt! (Brænclegård 1966).
Clubiona compta C.L.K. : l o - (V-VI). - Fyr
reskov.
Clubiona trivialis C.L.K. : Brændegård (1966).
Agroeca proxima (O.P.-C.) : l 2 l o l juv. - (V
-VI), VIII.
Scotina graciUpes (Bl.) : l 2 - VIII. - Brænde
gård (1966).
Zara spinimana (Sund.) : 2 22 l o l juv. - (V
VI). - Fyrreskov, egeskov.
Xystictts cristattts (Cl.) : 9 22 - VII-VIII. Brændegård (1972).
Xysticus erraticus (Bl.) : Klefbeck (1951).
Philoclronws anreollls (Ol.) : Klefbeck (1951). Klefbecks materiale er bestemt af Tullgren,
som i sit arbejde over de svenske krabbe
edderkopper (Tullgren 1944) ikke skelner
mellem denne og den følgende art. Om P.
artrevlus er taget på Anholt er derfor usik
kert; arten er dog ganske almindelig over hele
landet og fineles der givetvis.
Philoclromtts cespitum (Walck.) : 5 22
VII
VIII. Brændegård (1928) nævner flere danske
lokaliteter for denne art (under navnet P.
aureolus var. caespiticola.), men slår den· i
Danmarks Fauna Bd. 80 (Brændegårcl 1972)
sammen med P. an-reolus. Dette kan unche,
da formerne i nyere tid er blevet anerkendt
som selvstændige arter (Braun 1965; Locket,
i'vlillige & Merrett 1974). Figurerne i oven
nævnte bind af Danmarks Fauna afbilder
begge arter, således må fig. 3 og 4b henføres
til P. cespi.tum, mens fig. 4a må henføres til
-

P. anreolus.
Tlwnat·us striatus C.L.K. : 12 2 juv. - VII.
Tibellrts maritimtts (M enge) : 5 2 2 l o 14 juv.
- VIII. - Klefbeck (1951) .
Neon reticulat!ls (Bl.) : 2 2 2 3 o o - (V-VI). -

Egeskov, fyrreskov.

Euophrys frontalis (Walck.) : 5 22 l o - (V

VI).

-

Egeskov, fyrreskov.

Aelurillus v-insignitus (Cl.) : Brændegård (1972).
Parclosa agrestis (Westr.) : lO o o - (V-VI). -

Flakket.
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Pardosa monticola (Cl.) : 2 2 2 l o - (V-VI).
Pardosa palustris (Linn.) : l 2 l o - (V-VI).
Pardosn pullata (Cl.) : 2 2 2 3 o o - (V-VI),

VIII. - Flakket.

Pardosn prativaga (L.K.) : 3 2 2 l o

VIII. - Flakket.

-

(V-VI),

Parclosn nigriceps (Thor.) : 2 22 B o o l juv. 
(V-VI) , VIII. - Egeskov. - Klefbeck (1951).
Pardosn nmentata (Cl.) : Klefbeck (1951) (syn.
Lycosa saccata).
Pardosa paludicola (Cl.) : 14 22 31 o o l juv:
-

IV, (V-VI). - Flakket.

Alopecosa pulverulenta (Cl.) : 2 2 2 - VII, VIII.
Alopecosn aculeata (Cl.) : l 2 - 6/5-30/6 1974.

Taget i fangglas i fyrreskov. Fra Danmark
kendes kun en hun, fanget i forrige århun
drede, uden lokalitetsangivelse (Sørensen

1904).
Trochosa wricola (Deg.) : 6 22 3 o o - (V-VI).
Trochosa terricola Thor: 8 2 2 4 o o l juv. -

IV-VI, VIII. - Egeskov, fyrreskov.

Arctosa perita (La tr.) : l 2
V. - Klefbeck
(1951).
Pirata piraticus (Cl.) : 2 o o - (V-VI). - Flakket.
Pisaura mirabilis (Cl.) : 2 juv.
Argyroneta aqtwtica (Cl.) : 2 2 2 7 juv. - V.
-

-

Flakket, radarstationen.
Tegenaria atrica C.L.K.: (sensu Locket 1975 ) :
6 22 - V , VII, X .
Tegenaria clomestica (Cl.) : l o X.
1-Iahnia montana (Bl.) : 5 22 l juv. - (V-VI). Egeskov.
Theridion tinctmn (Walck.) : Klefbeck (1951).
Thericlion bimaculatttm (Linn.) : l 2 - VIII.
E noplognatha ovata (Cl.) : 3 2 2 l o 4 juv. VII, VIII. - Klefbeck (1951) (syn. Thericliu.m
-

mcli.mitum.).
Tetragnatlw extensa (Linn. ) : l 2 - VII. - Klef
beck (1951).
Tetragnatlw striata L.K. : 5 22 l o 3 juv. -

VII.

Pachygnatha clercki Sund . : 6 2 2 lO o o - IV

-VI.

Meta segmentata (Cl.) : l 2 - VIII.
Araneus diademotus Cl. : 422 2o o l juv. -

VIII.

Araneus quaciratus Cl. : 422 2 o o - VIII.
Araneus conwtus Cl. : l o s ubad.
Araneus aeliantus (Walck.) : 152 2 4 o o 15
juv. - VII, VIII. - Klefbeck ( 1951 ) .
Zygiella atrica (C.L.K.) : l 2 2 o o - VIII.
Walckenaera antica (Wid.) : 2 2 2 - (V-VI). -

Fyrreskov.

Walckenaera cucullata (C.L.K.) : 5 o o - IV, (V

VI). - Egeskov.

�Talcketwera monoceros (Wid.) : Larsen & Bøg
gild (1970).
Dicymbium brevisetosum Locket: 12 2 o o 11/4-15/4 1974. Ikke tidligere angivet fra
Danmark. Kun hanner kan skelnes fra D. ni
gmm. Ved en gennemgang af D. nigrwn-be


stemte dyr i min egen samling viste det sig,
at samtlige hanner (fra tre lokaliteter) kunne

henføres til D. breoisetosum. Det er derfor
sandsynligt, at denne art i Danmark er hyp
pigere end D. nigrum.
Gnathona:r ium dentatum (Wid.) : l <j! - (V-VI).
- Flakket.
Dismodicus bifrom (Bl . ) : 2 <j! <j! - VII.
D.'smodicus eleoatus (C.L.K.) : Larsen & Bøg
gild (1970).
Hypomma bi.tuberculatwn (Wid.) : 4 <j!<j! 4 o o
-IV, (V-VI) . - Flakket.
Gonatium nrbens (Bl.) : l <j! - IV.
Maso sundeoalli (Westr.) : 4 o o 2 juv. - (V-VI).
Egeskov, fyrreskov.
Pocadicnem.is p rnnila (Westr.) : 4 o o - (V-VI).
- Fyrreskov.
Oedothorax 1·etusus (Westr.) : 3 <j! <j! l o l juv. (V-VI). - Flakket.
Silometapus elegans (O.P.-C.): 2 o o - 6/5-30/6
1974. - Flakket.
Tiso vagm1s (Bl.) : l <j! 2 o o - IV.
Minyrioltrs pusillus (Wid.) : l o
(V-VI). Egeskov.
Araeoncus crassiceps (Westr.) : 2 <j! <j! 11 o o
(V-VI). - Flakket.
Erigane atm (Bl.) : l o - (V-VI). - Flakket.
Microneta viaria (Hl. ) : 2 <j! <j! 3 o o - IV, V.
Centromerus expertus (O.P.-C.) : 2 o o IV.
Centromerus dilutus (O.P.-C.) : l <j!
(V-VI). Egeskov.
Centmmerus incilimn (L.K.) : l <j! - 6/5-30/6
1974. - Fangglas i fyrreskov.
Diplosty/a concolor (Wid.) : 3 <j! <j! l o - IV.
Tapinopa langidens (Wid.) : l <j! 2 juv. - VIII.
Nord for havnen; nordskrænt
Stemonyplwntes lineatus (Linn.) : 4 <j!<j! 2 0 o
l juv. - IV, (V-VI). - Klefbeck (1951) (syn.
-

-

-

B rændegård, J., 1928 : Fortegnelse over Danmarks ed
derkoppe r. I : E. Nielsen: De danske edderkoppers
biologi. Kcbenhavn: Lev in & Munksgård.
-, 1966: Edderkopper eller spindlere I. - Danmarks
Fauna 72.
-, 1972: Edderkopper eller spindlere I I . - Danmarks
Fauna 80.
Klefbeck, E., 1951: Insects and other terreslrial Artluo
poda from Anholt. - Opuse. ent. 16: 17-26.
Larsen, P. & Boggild, 0 . , 1970: Faunistic notes on
Danish Spiders (Araneae). I. - Ent. Meddr. 38 : 303347.
Locket, G. H . , 1975: The identity of Blackwal l ' s Tege
naria saeva (Araneae, Agelenidae). - Bull. Brit.
Arach. Soc. 3 (4) : 85-90.
Locket, G. H . , Millidge, A. F. & lvlerrett, P., 1974:
British Spiders Vol. I I I . - Ray Society, London.
Meinertz, T., 1964 a: Beitrage zur Verbreitung der
Pseudoscorpioniden in Diinemark. - Vid. Medd.
Dansk naturh. Foren. 126: 387-402.
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naturh. Foren. 126: 417-449.
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sigt. - Flora og Fauna 81: 21-29.
Søren sen, \V., 1904: Danmarks, Færøernes og Islands
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Meddr., I I Række, l : 240-426.
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1-4.
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Philodromidae
och
Eusparassidae. - Svensk Spindelfauna 3: 1-138.

-

-

S. brrcculentus).
Lepthyphantes zi.mmermanni Bertk. : 2 o o -

VIII. - >>Bakkebo«.

Lepthyphantes ericaeus (Bl.): l <j! - (V-VI).
Linyphia triangularis (Cl.) : l o - (VII-VIII).
Linyphia tenuipalpis Simon: l <j! - 8/8 1975.

- Ny for Danmark.

SUMMARY
A list is presented of arachnids known fror.1 the
Danish island Anholt in Kattegat, based on re
cent collections as well as literature records. 3
species of pseudoscorpions, 5 species of opilio
nes and 80-81 species of araneae are now
known from the island. Two species are re
corded for the first time from Denmark : Di
cym � ium bre � isetosum Locket and Unyphia
.
tenu1palprs S1mon. Haplodrassus dalmatensis
(L.K.) and Alopecosa aculeata (Cl.) are reported
from Denmark for the first time in this century.
LITTERATUR
B raun, R., 1965: Beitrag z u einer Revision der paliiark
tisehen
Arten
der
Phi lodromus
aureolus-Gruppe
(Araeh., Araneae). I. Morphologiseh-systematiseher
Teil. - Senek. Bio!. 46 (5) : 369-428.

Boganmeldelser
Tommy Dybbro: De danske ynglefugles udbre
delse. 293 sider. Talrige tegninger og kort. Pris

kr. 108,50. Dansk Ornithologisk Forening. Kø
benhavn 1976.
I årene 1971-74 gennemførtes ved et samar
bejde mellem Dansk Omithologisk Forening og
Zoologisk Museum i København en kortlægning
af ynglefuglenes udbredelse i Danmark. Resul
taterne af dette såkaldte Atlas-projekt, hvori
deltog ca. 700 medarbejdere, forelægges her af
Tommy Dybbro, der organiserede hele foreta
gendet. I nogle indledende afsnit gennemgås
Atlas-projektets metodik, og der hemsæltes
nogle nøgteme og kritiske bemærkninger ved
rørende de videregående slutninger, man kan
drage af det indsamlede matetiale. Specielt be
handles bestandsopgørelse, udbredelse og ud
bredelsestyper, interessante problemer, som ma
terialet kan give visse oplysninger om. Men bo
gens tyngdepunkt er dog gennemgangen af de
enkelte arter. For hver art er der et udbredel
seskort og desuden smukke og vellignende ha
bitusbilleder, tegnet af Jon Fjeldså. Dette afsnit
fylder 240 sider, og det er så fyldt med kon
tante oplysninger om ynglefuglenes øjeblikke
lige udbredelse, at man heri mange år fremover
vil have et reelt sammenligningsgrundlag, når
en arts fremgang eller tilbagegang i Danmark
diskuteres. Som man vil kunne forstå, er bogen
uundværlig for enhver alvorligt arbejdende or
nitolog, og for den sags skyld også for enhver
E. N .
med interesse for dansk natur.
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Sv. E. Abrahamsen: Hovednøgle til insektgmp
per. 32 -sider. 270 tegninger. Pris kr. 19,40. Ka

skelot-Biologforbundets Forlag. Gedved 1976.
Dette er anden reviderede og udvidede ud
gave af »Hovednøgle til insektgrupper<<, der
udkom første gang som særnummer af Kaskelot
i 1972. Hæftet er tænkt som en førstehjælp til
bestemmelse af insekter til ca. 25 hovedgrup
per, dels ordener, dels underordener. Desuden
er der anvisning på hjælpemidler til slægts- og
artsbestemmelser. Indledningen omtaler insek
teme og deres betydning i naturen og giver
gode råd vedrørende insektstudier. Altsammen
meget kortfattet, men med henvisning til vi
deregående litteratur. Den illustrerede hoved
nøgle er let revideret. Den har gennem årene
vist sin brugbarhed, og det samme vil sikkert
være tilfældet med den nye nøgle over bille
familierne, der udvider hæftet med ca. 50 °/o.
Teksten går til familie, men de tydelige habitus
tegninger kan i mange tilfælde føre til slægt,
eventuelt art.
Jeg har kun den indvending mod hæftet, at
andre ordener (tæger, tovinger m. v.) lige så
rimeligt kunne have været behandlet på samme
måde som billeme. Med disse bemærkninger
anbefales alle naturiagttagere at anvende hæf
tet og udnytte alle dets muligheder, og sam
tidig opfordres forfatteren til at tænke på en
videre udvidelse ved næste revision.
E. N.
Bent Jørgensen: En tur gennem Danmarks dy 
reverden. 64 sider. Talrige illustrationer. Pris

kr. 14,00. Zoologisk Museum. København 1976.
Zoologen Bent Jørgensen har skrevet en helt
ny museumsfører for Zoologisk Museum i Kø
benhavn. Hæftet giver på en medlevende måde
en ovensigt over Danmarks dyr og deres dag
lige problemer. Den er ordnet efter biotoper
ligesom museets udstillingssamlinger - og lige
som forholdene er i naturen. Der er særdeles
mange og mangeartede oplysninger om de en
kelte dyr og deres biotoper: camouflage, kom
munikation, vintersøvn, kvælstofkredsløb for
blot at nævne nogle tilfældige opslagsord. Ah
er beskrevet jævnt og ligetil, hvad der dog un
dertiden fører til mindre sproglige unøjagtig
heder. Desværre er der også direkte fejltagelser.
F. eks. siges der, at edderkopper har 5-7 spin
devorter. De har 3 par. Kedeligt nok fortælles
på samme side, at edderkoppers sikringstråd er
samn-ensat af 20.000 enkelttråde. Der er kun 2
(i enkelte tilfælde 4) enkelttråde i sikringstrå
den, kun i forankringspunkterne er der ca. 1000
enkeltfibre involveret.
Hæftet er nok skrevet for museets publikum,
men hele dets udformning bevirker, at det sag
tens kan læses med udbytte, selv om man ikke
har lejlighed til at besøge museet. Forfatterens
skildringer af danske dyr og deres levevis i na
turlige omgivelser er hele vejen igennem under
bygget af Else Berings livfulde illustrationer.
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Hæftet er i virkeligheden en indføring i økologi
og naturpleje, og man må ønske det en vid ud
bredelse blandt den opvoksende ungdom med
interesse for naturen. Som klassesæt i skoler vil
det være selvskrevet.
E. N.

Gwynne Vevers: London.'s Zoo. An anthology

to celebrate 150 years of the ZoologicaJ Society
of London, with the zoo's at Hegent's Park in
London and Whipsnade in Bedfordshire. 159
sider, talrige ill. Pris : i 4.95. Bodley Head,
London-Sydney-Toronto 1976.
Wilfred Blunt: The Ark in the Pm·k. The zoo
in the nineteenth century. 216 sider, 8 farvetav
ler, talrige il!. Pris : i 7.50. Hamish Hamilton,
London 1976.
Begge bøger er mindeskrifter om ZoologicaJ
Society of London med særlig vægt lagt på
dets zoologiske haver i London og Whipsnade.
Vevers' bog er en dokumentation, hvor arkiv
studier har bragt talrige både interessante og
fornøjelige sager frem, og forf. har haft gode
muligheder for at bedømme forholdene; fade
ren var tilknyttet Zoo!. Society i årene 1923-48,
så sønnen har haft mere bemærkelsesværdige
tildragelser på nært hold, fra han var 7 år gam
mel. Han arbejder nu selv i selskabets admini
stration.
Blunt siger i sit forord, at han ikke er fag
zoolog, og han advarer en eventuel •læser af den
kategori, hvis bogen ved et tilfælde skulle kom
me ham i hænde. Selv om han nok et par ste
der er trådt lidt ved siden af i zoologiens my
sterier, er hans forbehold overflødigt; hans frie
stil, gode disposition og velvalgte illustrations
materiale kan nydes af enhver med interesse for
emnet, der både er behandlet i saglig og ko
misk belysning. De levende beskrivelser af men
nesker, fra berømte videnskabsmænd til 1800tallets brede publikum er heller ikke kedelige.
Begge bøger starter med omtale af, hvordan
Zoo!. Society of London blev til. Det blev stiftet
1826 af Stamford Raffles, og 2 år senere var
man så vidt med den zoologiske have, at den
kunne åbnes for et begrænset publikum, dog
ikke om søndagen. Men det kneb med økono
mien, og 1847 blev der givet almindelig ad
gang; billetprisen var l shilling, en enkelt dag
6 pence. Under disse forhold trivedes penge
kassen bedre, for den zoologiske have blev et
eftertragtet udflugtsmål, hvor pæne londonere
mødtes og måske også kunne interessere sig
fuldt så meget for deres medborgere som for
dyrene. Tegninger fra Punch, Hlustrated Lon
don News, Leisure Hour m. v. gengiver talrige
zoologiske og administrative realiteter samt et
bredt udsnit af mennesker med både humor og
god smag, der kan holde; adskillige af de illu
strerede begivenheder har fundet sted for over
100 år siden.
B. Løppenthin

Fra Naturhistorisk Museums nye butik
Fuglesang
Et nyt l-times kassette-bånd udgivet af
NATURHISTORISK MUSEUM, ÅRHUS
Til båndet er udarbejdet en folder, hvor de 30
fo11skellige fuglestemmer er beskrevet.
På sidste halvdel af båndets 2. side høres korte
udvalg af sange og kald i tilfældig rækkefølge,
og der er mulighed for at prøve, hvor mange
man har lært ved at Jytte til båndet.
Fuglestemme-quiz'en kan også bruges som sel
skabsleg.

FUGL ESANG
LYT T I L FUGLENE K E N D DERES STEMMER

l times bånd
udgivet af
Naturhi storisk Museum Aarhus

Optaget på MAIHAK og NAGRA af
Poul Bondesen og Poul Hansen.
Båndet kan bestilles på Naturhistorisk Museum,
8000 Århus C, og prisen er 50 kr. incl. moms.

Danmarks Padder
Frøers og tudsers stemmer
på grammofonp lade
Et vigtigt kendetegn på »jagten« efter frøer og
tudser er disse dyrs stemmer. Paddernes udbre
delse i Danmark er endnu ufuldstændig kendt,
så kendskab til stemmerne kan blive et udmær
ket hjælpemiddel i felten og føre til nye finde
steder. Som en væsentlig hjælp er fremstillet en
grammofonplade (EP 45) - >>Frøers og tudsers
stemmer« med optagelser af alle 11 arter spring
padder i Danmark foretaget af den kendte bio
akustiker Carl Weismann.
Pladen kan bestilles på Naturhistorisk Muse
um, 8000 Århus C, og prisen er for abonnenter
af Natur og Museum 10,00 kr. inkl. moms og
forsendelse (benyt vedlagte girokort), i løssalg
12,00 kr.
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Manuskriptets udformning m.

8, 1 3, 18, 21

og

22

v.:

Manuskriptet bør helst være maskinskrevet med dobbelt linieafstand og bred mar
gin til venstre. Kun den ene side af papiret må anvendes. Latinske slægts- og art�
navne understreges. Som illustrationer kan anvendes gode fotografier (sorte, blan
ke aftryk) og tegninger udført med tusch på hvidt tegnepapir. Både fotografier og
tegninger bedes leveret i større format end det de, hvori det ønskes reproduceret
(geme dobbelt størrelse). Illustrationerne til en artikel nummereres fortløbende, og
billedteksterne samles på et (eller flere) ark med vedføjet figurnummre. Citater
angives i teksten ved forfatternavn, udgivelsesår og side (eks. : Knudsen

1955,

s. 25).

Den anvendte litteratur samles i en liste, hvor de citerede forfattere nævnes i alfa
betisk orden efter følgende mønster:
Knudsen, S.,

1955:

Afvigende sommerfugleformer 4.

-

Flora og Fauna 6] .

forfatteren får tilsendt en første korrektur, der rettes og returneres til redaktionen
omgående. Rettelser imod manuskripet betales af forfatteren. Om ønskes kan for
fattere til større artikler få 50 særtryk gratis.
Formændene for de foreninger, der har FLORA og FAUNA som medlemsblad:

Jylland: museumsinspektør, dr. phil. Poul Bondesen, Naturhistorisk Museum,
Universitetsparken, 8000 Arhus C.
Sjælland: overlærer Evald Larsen, Vermehrensvej

8, 4100

Ringsted.

Lolland-Falster: boghandler Erik Pontoppidan, Langgade 22,
Fyn : cand. mag., fru Ulla Aabye Jensen, Lembckesvej

4800

19, 5000

Nykøbing F.

Odense.

