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- status over pattedyr
Forsidebilledet er fra det netop ud
sendte hæfte af Nattt.1' og Museum, den
populærvidenskabelige
småskriftsserie,
der udgives af Naturhistorisk Museum,
Århus. Serien påbegynder dermed 21.
årgang under ny redaktion og med en
behersket typografisk ansigtsløftning.
Det aktuelle hæfte har titlen »Pattedyr
i Danmark før og nu«. Forfatteren er
mag. scient. Birger Jensen, der i hæftets
indledning nævner, at der vil » . . . blive
gjort status for de fleste af vore pattedyr
med hovedvægt på forholdene de sidste
hundrede år, dels ved at karakterisere
arternes forekomst her i landet, dels ved
at fremdrage træk i deres forhold til
mennesket og til menneskelig virksom
hed i det danske landskab . . . Hæftet
bliver således en værelifuld udvidelse af
fredningsstyrelsens status-publikation fra
1980. I denne blev kun få pattedyr be
handlet. Dette er der nu rådet bod på.
Pladsen tillader desværre ikke at gå
nærmere ind på de mange interessante
forhold, der omtales i hæftet. Et enkelt,
særlig værdifuldt, pædagogisk islæt må
dog nævnes. Det drejer sig om en hel
sides tabel, der ved anvendelse af tyde
lige og letforståelige symboler giver en
samlet oversigt over vore landlevende
pattedyrs udbredelse, bestandstæthecl,
beskyttelse samt tenelenser i bestands
ændringer inden for de senere år. Af de
46 omtalte arter er 8 i fremgang, og 14
går tilbage. Det første kan vi glæde os
over. Det sidste er sørgeligt, måske lige
med undtagelse af, at vor alvorligste
næringskonkurrent blandt pattedyrene,
den brune rotte, hører til denne kate
gori.
Hæftet er rigt illustreret med både
sorthvide billeder og farvefotos, et for
nyet udstyr, der også vil præge de kom
mende hæfter. Serien ser ud til fortsat
at ville bringe hæfter, man som natur
historiker absolut må eje.
«

E.N.

Bi.rger Jensen: Pattedyr i Danmark før
og ntt.. 32 sider. 27 illustrationer. Pris kr.
18,00. (Pris pr. årgang, 4 hæfter, af Na
tur og Museum kr. 55,00). Naturhistorisk

Museum, Århus 1982.

Myreløven Myrmeleon bore Tjeder på Læsø
Af Bent O. Eriksen
(Kærnehøjvej 130, 5260 Odense S)

UDBREDELSE
I »Flora og Fauna« juni 1 967 samt i til
læg marts 1968 har Karsten Secher givet
en samlet oversigt over danske myrelø
vers udbredelse.
Ifølge K.S. går de først publicerede
fund af myreløver på Læsø kun tilbage
til 1 962, da Harald Jørgensen observe
rede 41 larvetragte ved Ø. Foldgård i
Højsande (nr. 3 på kortskitsen) og året
efter 2 tragte ved Horneks Odde (nr. 7)
(H. Jørgensen 1 964). Der er mig be
kendt ikke siden meddelt om fund fra
andre Læsø-lokaliteter. Jeg skal derfor
efter mine iagttagelser i årene 1979,
1 980 og 1 98 1 supplere med oplysninger
om myreløvers større udbredelse på øen.
Højsande
Dette område rummer nok stadig Læsøs tæt
teste bestand af myreløvelarver, og går man
\'ed højsommertid fra udsigtstårnet mod øst og
omkring Ø. Foldgård Sø, kan man i godt vejr
hurtigt finde over 100 tragte. Desuden fore
kommer der mange tragte på tilgrænsende are
aler mod vest til Storedal ( nr. 1), mod sydvest

næsten til flyvepladsen (nr. 2), mod øst til Him
merigsvej (nr. 4), mod nordøst til Hvidebakker
(nr. 6) og mod nord til Horneks Odde (nr. 7). I
dette område forekommer larverne på de fleste
egnede biotoper, enkelte steder talrigt, f.eks.
i klitterne sydøst for StoredaL
Nordmarken
I juli 1981 fandt jeg i Nordmarken 6 lave klit
ter, der hver husede fra 2 til 8 myreløvelarver.
Tragtene var fortrinsvis dannet langs grusveje
i et sommerhusområde syd for Banstenen (nr. 5).
Østerby
Ligeledes i juli 1981 besøgte jeg det gamle
sandflugtsareal mellem Hals kirketomt (nr. 8)
og Østerby (nr. 9). Her fandt jeg i det åbne
terræn i en afstand fra ca. 100 til godt 1000 m
øst for tomten så mange tragte (over 90), at jeg
anslår bestanden til at have næ�ten samme tæt
hed som i Højsande.

Ovenstående lokaliteter fra Storedal i
vest og omtrent til Østerby i øst har i
lige linie en udstrækning på ca. 8 km.

Fig. l. Larvelokaliteter for
myreløve, M yrmeleon bore,
på Læsø. a. Højsande, af
grænset af Storedal (l),
Flyveplads (2), Himmerigs
vej (4), Hvidebakker (6),
Horneks Odde (7). b. Nord
marken, øst for Himme
rigsvej (4) og syd for Ban
stenen (5). c. Østerby mel
lem Hals kirketomt (8) og
Østerby (9) . 3. Ø. Foldgård.
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Fig. 2.
Myreløvelokalitet
nær Himmerigsvej. Trag
tene dannes i de lyse sand
flader, også mellem hjul
sporene.

I dette 1-2 km brede bælte lever myre
løvelarverne i så tætte populationer, at
alene de foreliggende fund placerer det
nordlige Læsø blandt Danmarks fineste
myreløveområder - antagelig på første
pladsen.
Jeg takker Ole Lomholdt, Zoologisk
Museum, København, for artsbestem
melse af to larver, indsamlet på lokali
tet Østerby. De er bestemt til Mynne
leon bore Tjeder. Hidtil har alle Læsø
fund været henregnet til M. fonnicarius
L., som stadig regnes for at være vor
hyppigste myreløveart.
Dog har allerede K.S. i sin ovennævn
te oversigt ved sammenligninger med
svenske fundlokaliteter for M. bore fun
det det sandsynligt, at myreløver fra
Nordjylland, Læsø og nogle lokaliteter
på Bornholm tilhører arten M. bore.
Larver af denne art forekommer i Sve
rige og Finland næsten kun i kystnære
flyvesandsområder (Bo Tjeder 1 953) og
i Mellemeuropa i »fuldstændig nøgne
vandreklitter«, hvorimod M. fonnicarius
anlægger mere beskyttede tragte (Peter
Ohm 1965). Overført på danske forhold
betyder det muligvis, at M. bore er den
dominerende (eneste?) myreløveart på
Læsø og ved Skagen og stærkt repræ
senteret på Bornholm, og at den dermed
4

er mere almindelig end tidligere anta
get.
BIOTOPEN
Det er aldrig lykkedes mig at træffe ima
gines i naturen, hvorfor dette og næste
afsnits meddelelser næsten udelukkende
vedrører larvestadiet.
Tragtene findes på soleksponerede
sandflader med ingen eller kun meget
sparsom græsbevoksning, oftest på jævnt
skrånende syd- og vestvendte klitsider,
men også på vandret bund, f.eks. langs
grusveje og i hjulspor. Selv nøgne sand
pletter mindre end 1l4 m 2 kan indeholde
en eller flere tragte. Larverne foretræk
ker det finkornede flyvesand, men kan
også danne tragte i fint grus.
B iotoperne er ofte større plantagelys
ninger eller plantagernes yderkanter,
men de kan også ligge helt frit på klit
heder og indlandsklitter. I nogle tilfælde
når de helt ud til kystklitterne, men over
skrider dem ikke. Der er sjældent læn
gere end 100 m til nærmeste bevoksning
af overvejende fyr og birk.
I de seneste årtier har skoven bredt
sig meget på det nordøstlige Læsø og
har udvidet grænserne for myreløvebe
standene. Imagines kræver skjulesteder

Fig. 3. Larverne lever ofte
tæt sammen, men opret
holder dog hver sit teni
torium.

og flyver tilsyneladende ikke langt. Til
gengæld vil en fortsat læskabeise be
virke, at åbne sandflader bliver græs
klædte, så larvernes levesteder indskræn
kes. Den nedslidning af terrænet, som
turisme og sommerhusbyggeri fører med
sig, kan måske mod sædvane vise sig
gunstig for en dyrearts levevilkår.
LEVEVIS
Som det også fremgår af Karsten Sechers
tidligere nævnte oversigt findes myre
løvelarver bedst i juli måned. Ved denne
tid varierer dyrene i størrelse fra ca. 1/2
til knap P/2 cm (=næsten udvoksede).
De største tragte opnår da en diameter
på godt 5 cm, og de er med deres rene,
cirkelformede overkant meget iøjnefal
dende.
Den 17. april 1981 lykkedes det mi��
på en i forvejen kendt lokalitet i Høj
sande at finde mange tragte med larver.
Tragtene var under l cm i diameter og
larverne ca. 2 mm lange. Omkring den
10. september 1 979 eftersøgte jeg for
gæves tragte i et stort område, hvor de
tidligere var set. Jeg formoder derfor, at
larvernes aktive perioder maksimalt om
fatter de 5 måneder april-august.
Men selv i »højsæsonen« lykkes en
myreløveekskursion kun i solskin. Regn

og fygesand fjerner hurtigt ethvert spor
på overfladen, og i køligt vejr bliver lar
verne passive. De kan nok fortsætte med
deres fangst nogen tid, efter at sollyset
er forsvundet, men kun så længe sandet
holder på solvarmen.
En myreløvelarve lever altid skjult i
sandet. Hvis en larve bringes op på over
fladen, vil den oftest »spille død« i 1-2
minutter. Derpå graver den sig pludse
ligt og hurtigt baglæns ned. En myre
løvelarve kan kun bevæge sig baglæns.
U middelbart under overfladen kan den
foretage lange vandringer, ofte i store
slyngninger, som efterlader karakteristi
ske spor i sandet. Jeg har målt spor på
over 8 m længde.
Ved hjælp af hovedkast færdiggør lar
ven en tragt på 5-10 minutter, og den
sidder herefter fuldstændig skjult under
tragtens bund eller lidt op under siden.
Når en myre eller et andet mindre dyr
falder ned i tragten, søger den energisk
at slippe ud. Herved glider en del sands
korn ned i tragtens bund. Det medfører,
at larven gentager sine manøvrer fra
tragtdannelsen og kaster sandet indtil
7 cm væk. Disse kast tager imidlertid
helt villeårlige retninger, og der er ikke
hold i påstanden om, at larven sigter ef
ter byttedyret.
5

Fig. 4.
Før
forpupning
spinder larven en klæbrig,
kugleformet kokon, der
dækkes af sammenkittede
sandskorn.

Hvis myren havner i tragtbunden, gri
bes den lynhurtigt af larvens kindbak
ker, som da bliver synlige et kort øjeblik.
Tit trækkes myren - oftest med bagkrop
pen først - helt eller delvis ned i sandet,
så den ikke kan bruge sine ben, og når
bagkroppen er udsuget, slynges det døde
dyr ud af tragten.
For øvrigt er en myreløvelarve ud
mærket i stand til at fange myrer, selv
mens den er på vandring, eller før den
har færdigdannet sin tragt.
Myreløvelarver er interessante og
nemme terrariedyr. I juli 1 979 satte jeg
en halv snes store larver i en glasbehol
der med et ca. 15 cm tykt sandlag. Over
dyrene anbragte jeg en varmelampe, og
jeg fodrede flittigt med både skovmyrer
og havemyrer.
Ved udgangen af september var lar
vernes aktivitet næsten gået i stå, og de
tilbragte vinteren i et koldt, men frost
frit rum.
Den 6. april 1980 blev terrariet igen
sat under varme og fodringen genopta
get. Larverne blev hurtigt aktive og tog
ivrigt føde til sig indtil begyndelsen af
maj.
Midt i maj havde larverne forpuppet
sig i 4-5 cm dybde. Den 15. juni krøb de
6

3 førstudviklede imagines op af sandet,
og flere fulgte i dagene efter. De var
hurtigt i stand til at flyve. Med svirrende
vinger og hængende bagkrop søgte de
mod vindueslyset. Flugten var langsom,
og det var let at gribe dem i luften. På
jorden kravlede de udmærket. I hvile
holdtes vingerne ned over bagkroppen
eller - sjældnere - ud til siderne, om
trent som hos guldsmed.
LIVSCYKLUS
U d fra mine iagttagelser i naturen og
ved terrariet skal jeg i det følgende for
søge at give en oversigt over myreløver
nes livscyklus på Læsø. Der er konigeret
for larvernes forlængede aktivitetsperiD
der i terrariet. Yderiigere undersøgelser
kan utvivlsomt resultere i et mere nuan
ceret tidsskema, selv om økologiske fak
torer (vejrlig, fødemængde) tidsmæssigt
må spille en rolle i myreløvens udvik
lingsstadier.
Hunnen lægger æg i juni/juli måned
l. år, og de klækkes antagelig i april
2. år. Fra medio april til ultimo august
har larverne deres første aktive periode
(små tragte), som afløses af den første
vinterdvale fra september 2. år til maj/
juni 3. år. Den anden aktive periode

Fig. 5. Puppe udtaget af sin
kokon kort tid før klæk
ningen.

(store tragte) går fra maj/juni til ultimo
august 3. år, og anden vinterdvale fra
september 3. år til maj 4. år.
Larverne til terrariet blev indfanget i
anden aktive periode. Disse larver havde
en tredje aktiv periode i april-maj 4. år,
men den må nok betragtes som et over
vejende terrariefænomen. En tilsvarende
periode forekommer måske i naturen
ved et ekstremt varmt forår?
I maj 4. år afløses larvens dvaletil
stand af puppestadiet, og imago frem
kommer i juni 4. år. Efter parring og æg
lægning dør imago i juli/august 4. år.
Ifølge ovenstående lever Læsøs myre
løver som larver i ca. 25 måneder, hvor
af mindst 17 måneder tilbringes i dvale
tilstand. Puppestadiet varer ca. l måned,
og imagos levetid anslår jeg til l, maksi
malt 2 måneder.
Æggenes lange hviletid (9-10 måne
der) og det flerårige larvestadium er gi
vetvis væsentlige faktorer for myreløver
nes fortsatte forekomst i Danmark. I de
fleste af årets måneder findes samtidig
æg og larver på forskellige udviklings
trin, hvilket øger slægtens overlevelses
chance i ugunstige perioder.
Såfremt en enkeltstående meddelelse
holder stik, at man finder »bitte små

larver« både efterår og forår (C. Wesen
berg-Lund 1917), må det betyde, at æg
gene klækkes samme år, de er lagt. Lar
ven skulle så opnå tre overvintringer.
Det er dog ikke lykkedes mig at finde
nyklækkede larver i sommer-efterårs
månederne.
Blandt forskere hersker der i det hele
taget tvivl om tidsrammerne for vore
myreløvers udvikling, især hvad angår
antallet af larvens overvintringer.
Enkelte forfattere meddeler, at larven
forpupper sig om efteråret i sit første
leveår (bl.a. P. Esben-Petersen 1929 og
Bo Vest Pedersen 1978). Andre anslår
udviklingstiden til mellem et og tre, ja,
endog indtil fire år - afhængigt af klima
(bl.a. Anker Nielsen 1 950). Mest præcise
synes de meddelere at være, der fast
sætter to larveovervintringer som det
normale, bl.a. Anton Handlirsch 1 936,
Per Brinck 1963 og Åke Sandhall 1980.
I Europa har de to nærstående arter
M. fonnicari'lls og M. bore en stort set
fælles udbredelse. De forekommer
spredt i Nord- og Sydsverige, i Sydfin
land, i Nord- og Østdanmark og i Cen
traleuropa fra Holsten til Alperne, kun
ganske få steder vestiigere end Læsø og
Skagen. Den østlige udbredelse sandsyn7

liggør, at alle europæiske myreløveloka
liteter er underlagt ret ensartede mikro
klimatiske betingelser, og jeg er derfor
tilbøjelig til at mene, at det tidsskema,
der følges af Læsøs myreløvelarver, også
gælder for de øvrige larver i Europa.
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Boganmeldelser
Fisk og Hav 79-80. 64 sider. Illustreret. Pris
ikke opgivet. Danmarks Fiskeri- og Havunder
søgelser. København 1981.
Arsskriftet fra Danmarks Fiskeri- og Hav
undersøgelser er som sædvanlig en smuk publi
kation, og forfatterne til de forskellige artikler
har alle bestræbt sig på at skrive let forståeligt
og levende om de behandlede emner. Bogen
i ndledes med en status over Nordsø-silden.
Flere års fredning har bevirket, at bestanden
er vokset, men det går langsomt, og endnu er
det ikke tilrådeligt frit at fiske løs. De følgende
artikler handler om torsken i Østersøen, om
bedre udnyttelse af havets småfisk, og om
fødekæderne i Roskilde Fjord. I sidstnævnte
artikel gennemgås en matematisk model for
stoftransport i fjorden. To økonomer behandler
EF's fiskeripolitik, og de foreslår regulerings
systemer udformet på økonomisk-biologisk
grundlag i stedet for det nuværende kvotesy
stem. Tungmetalforurening behandles i to ar
tikler, der bringer adskilligt nyt om dette vig
tige problem. Arsskriftet slutter med to artikler
om henholdsvis integreret fiskeopdræt og dansk
havbrug. Alle artiklerne er fint illustrerede, og
de henvender sig til enhver, der har interesse
for fiskeri og for økologiske problemer, der
E.N
knytter sig til dette erhverv.
Knud Th. Holst: 50 europæiske nationalparker
og natmparker. 278 sider. 80 illustrationer i
sorthvidt og 200 i farver. Pris kr. 244,00. Rho
dos. København 1981.
Denne bogs forfatter har gennem mange år
rejst til fredede områder i hele Europa for at
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lære det uberørte landskab at kende med dets
enestående plante- og dyreliv. Intet er dog for
blevet helt uberørt af menneskelig virksomhed.
Mange planter og dyr er allerede uddøde, an
dre er på vej til at forsvinde som ofre for men
neskets tekniske udnyttelse af naturen. I alle
lande søger man nu at bevare en del af den
oprindelige natur ved at oprette nationalpar
ker, naturparker og reservater af forskellig art.
Mange af disse parker og reservater, b elig
gende fra Svalhard og Island i nord til Tyrkiet
og Spanien i syd, har forfatteren besøgt. Han
beskriver deres oprettelse, deres geologiske for
hold samt deres planter og dyr. Lidt primitivt
udførte kortskitser viser parkernes beliggenhed.
Den, der vil have mere detaljeret besked om
relief og andre geografiske forhold, henvises
i teksten til originalt kortmateriale, der kan
anskaffes i det pågældende land.
Bogens mange pragtfulde billeder illustrerer
og supplerer tekstens oplysninger meget fint.
Teksten er i sig selv temmelig kortfattet og
virker til tider noget tør til trods for forfatte
rens umiskendelige entusiasme. Men man følger
ham alligevel med interesse på hans vandringer
i den rige og varierede europæiske natur, så
ledes som den stadigvæk kan ses i de fredede
områder, og skulle man få lejlighed til selv at
besøge stederne, kan mange praktiske oplysnin
ger hentes i bogen. Denne indeholder også et
afsnit om Europarådets virksomhed med hen
syn til naturbeskyttelse. Forlaget må roses for
denne rent danske produktion, der på den
smukkeste måde præsenterer os for uerstatte
E.N.
lige europæiske naturområder.

Trækkende vandfugle og jagtlovgivningen

Af O. Behrends

(Parkgade 47, 6400 Sonderborg)

Ifølge EF -direktivet om beskyttelse af
vilde fugle, der blev vedtaget den 19. 12.
1978, forpligtes de tilsluttede lande hvoriblandt også Danmark - bl.a. til at
forøge deres forskning, hvad fuglebe
skyttelse angår, og til at forstrække spe
cielt alle trækfugle med særligt beskyt
tede områder, hvor de bl.a. kan fælde,
raste og overvintre.
EDERFUGLENS (Soma.te·riamollissima.)
NEDTRÆKKENDE BEVÆGELSE
Det er først i de senere år, at der er
kastet mere lys over Ederfuglens træk
forhold og i særdeleshed over dens
fældningstræk, som fører en ikke ringe
del af bestanden fra Østersøens østlige
og nordlige egne over Sønderjylland til
Vadehavet for at fælde. Dette træk for
løber som tidligere berørt (Behrends
1 955 og 1 966) videre fra Østersøen ad
de tilstødende vandveje, især Flensborg
Fjord, men også Åbenrå Fjord samt des
uden Slien og Egernførde, ind over den
Jy ske Halvøs landbarriere, og det fore
går hovedsagelig ved dagslys, enten sent
eller tidligt på dagen, og fortrinsvis med
gode, klare vejrforhold.
Det har således vist sig (Behrends
1 966), at trækket af Ederfuglene taget
i sin helhed i hovedsagen falder i h·e
afsnit: l) Fældningstrækket af de gamle
hanner. 2) Fældningstrækket af de gamle
hunner (incl. et antal et- og toårige
fugle af begge køn), og - som noget del
vis nyt - 3) trækket af w1gfuglene i før
ste år, d.v.s. de store årsunger (Behrends
1 980) som indledning til efterårstrækket
af gamle fugle af begge køn, der i øvrigt
har fældet længere tilbage mod øst, f.eks.
ved Gotland og eventuelt Estland og
Letlands kyster (jfr. Salomonsen 1972).
Flora og Fauna 88: 9-13. Arhus 1982

Fældningstrækket af de gamle hanner
kan allerede indledes fra sidst i maj; det
kulminerer først i juli, toptal ca. 3300
over Frøslev plantage mod vest den 4.7.
1 962 Id. 17.45-ca. 22,00 (Kramshøj og
Rosenberg 1 963).
Fældningstrækket af de gamle hunner
begynder så småt mod slutningen af juli.
Et- og toårige fugle af begge køn kan
indledningsvis være stærkere repræsen
teret. F.eks. så jeg den 23.7.1980 kl. godt
17,00-18.00 i alt ca. 300 af åbenbart
hovedsagelig disse fugle i 4 bueforma
tioner trækkende mod V-VSV over eg
nen Kiskelund-Kruså. De gamle hunner,
incl. et mindre antal etårige fugle, er
maksimalt noteret i et antal af mindst
1400 trækkende vestpå over Flensborg
Fjord ved Kragesand den 5.8.1965 kl.
17,45 - godt 20,00 (Behrends 1966).
Af nedtrækkende store årsunger som
indledning til efterårstrækket af gamle
længere hen i september er noteret ca.
95 i to formationer trækkende vestpå
over Flensborg Fjord og videre ind over
land ved fjordens vestbred nær Kollund
den 19.9.1977 ved 16,30-tiden (Behrends
1 980). Flokken på ca. 70 fugle, der fulg
tes nærmere fra Langballeå og over
Holdnæs på den tyske side, blev i øvrigt
anført af en gammel, tydeligt større hun
i spidsen for kileformationen (jfr. artens
»barnepige-princip«). Som det hidtil
højeste tal for efterårstrækket af udfæl
dede gamle fugle af begge køn kan næv
nes i alt ca. 1 800 trækkende vestpå over
Flensborg Fjord ved Kragesand samt
Brunsnæs Hage i løbet af formiddagen
den 28.9.1980 (Sønderjyllandsrapporten
1 980/2).
Den førnævnte barriere ved den Jyske
Halvøs landmasse udgør et forhold, der
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naturligt nok kan sætte de nævnte fjorde
stærkt i relief som vandveje på trækket
fra Østersøen videre vestover for en så
udpræget marin fugl som Ederfuglen;
men det vil på den anden side eksem
pelvis også kunne bevirke en ophobning
af de overvintrende søfugle hos os. Den
ne ophobning kan da selvsagt også gøre
sig mere eller mindre gældende for de
ovennævnte tre kategorier af Ederfug
lens nedtræk Man kunne her sige i om
vendt rækkefølge; således mindst for
den første - hvor de gamle hanner mere
definitivt stiler mod Vadehavet for at
fælde -, men mere for den anden - hvor
nogle gamle hunner og unge fugle kan
forblive og fælde på kystnært, lavt vand
ved eksempelvis sydkysten af Als (f.eks.
noteret 26 hunner og 3 etårige hanner
ved Kegnæs fyr den 5.10.1980) , samt
vel i reglen mest for den sidste - jfr.
de overvintrende Ederfugles mængder
hos os. Hertil er dog atter at bemærke,
at sidstnævnte forhold synes at kunne va
riere ved den vestligste Østersø ved Als,
hvor mængden af overvintrende gamle
Ederfugle i de senere år ikke har gjort
sig så stærkt gældende, hvad der - ud
over visse andre forhold, der kan øge
trækdriften (Behrends 1 977, 1 979, 1980)
måske bl.a. kan skyldes et voksende,
stærkt jagttryk i området. Disse fugle
-

-

har for øvrigt vist sig at kunne trække
videre vestover Sønderjylland mod Va
dehavet på vintertræk (Behrends 1 966).
De store årsunger af E derfuglen for
bliver dog øjensynligt i ret udstrakt grad
ved Østersøens vestbred, f.eks. ved den
tilstødende Flensborg Fjord, for at over
vintre og fælde (jfr. også Emeis 1936
samt Behrends 1 966).
EDERFUGLENE OG
BESKYDNINGEN
Ederfuglene, der i stort tal er søgt til
vore farvande for at overvintre, er ofte
udsat for et meget stort jagttryk De må
allerede jages fra den 1 . 10., da tilmed
de afslåede (svingfjersfældende) hunner
og yngre fugle, der som ovenfor nævnt
ikke har overfløjet Sønderjylland på
fældningstrækket til Vadehavet tidligere
på sommeren, men er stoppet op ved
Østersøens vestbred ved barrierevirknin
gen af den Jyske Halvø for der på kyst
nært, lavt vand at gennemgå fældningen
- f.eks. ved sydkysten af Als (bl.a. ved
Kegnæs fyr og Pøls Rev) og i Åbenrå
Fjord (iflg. Lissin Thomsen, Felsted) -,
endnu ikke alle har nået fuld flyveevne.
Ved fældningen hos andefuglene afka
stes svingfjerene som bekendt simultant
(samtidigt), hvorved fuglene helt mister
flyveevnen for en tid, altså er afslåede.

Fig. l. Oversigtskort over
Flensborg Fjord - området
med omtalte stednavne.
(Delvis
efter
Behrends
1955).
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Fig. 2. Ederfugle over Flensborg Fjord ud for Kragesand den 25.9.1977. Der trak den formid
dag bl.a. i alt ca. 500 fugle vestpå med fjorden. Nogle af de sidste trak dog atter som her tilbage
østpå efter at have mødt landbarrieren ved fjordens indre. I baggrunden ses Angel. (E. Kirsch
ner fat.)

Men værre er det måske med de store
årsunger af Ederfuglen, der som ovenfor
nævnt allerede kan komme trækkende
til i september og ligeledes kan ophobes
af nævnte barrierevirkning ved Øster
søens vestbred. De holder fortrinsvis til
på lave dybder (f.eks. ved Kragesand)
på grund af ringere dykkeevne end de
gamle fugle, idet de selvsagt ikke er nær
så kraftige og udviklede som disse. De
er i øvrigt heller ikke så godt flyvende
som disse og langt mere tillidsfulde og
tilnærmelige, hvorved de bliver et rela
tivt nemt og eftertragtet jagthytte, da de
tilmed også er meget velsmagende. Disse
store årsunger fælder imidlertid sent på
året til første års ungfugledragten og
gennemgår da også en svingfjersfæld
ning, hvorved de er mere eller mindre
afslåede. På sejlture med fjordbåden fra
Sønderborg til Gelting midt i januar har
man således tit kunnet lægge mærke til
disse meget unge fugle nede i Gelting
bugten, hvor de møjsommeligt forsøger
at baske til side for skibet. Disse fugle
er dog så heldige, at de her på tysk om
råde, hvor arten er totalfredet, faktisk
kan bjærge livet ved at være i fred for
den intensive, motoriserede havjagt, der
drives på den danske side af grænsen,
men. ikke kendes på den tyske. Ved de

foretrukne opholdssteder for fuglene på
dansk side, f.eks. ved Kragesand, Keg
næs fyr og Pøls Rev, ville chancerne for
at overleve den stærke beskydning ikke
være store. Men det må dog vel anstæn
digvis være rimeligt, at bl.a. sådanne
store årsunger af Ederfuglen, der vælger
'lt fælde på dansk område og da er mere
eller mindre hæmmede og hjælpeløse,
også beskyttes af lovgivningen deri
Det er således i dag, som man f.eks.
kan se det ved Pøls Rev om efteråret, at
havjægerne i motorbåde og gerne i ly
af tåge løber med vinden ind i Eder
fuglenes foretrukne område og skyder
løs og spreder død og lemlæstelse blandt
fuglene, der kun kan lette op imod vind
den. Det var vel ikke for meget, om
Ederfuglene på sådanne foretrukne ste
der, hvor de tidligere, som her ved Pøls
Rev f.eks. kunne ligge i tusindtal i ok
tober (Behrends 1 955), blev beskyttet
mod beskydning. Dette er så meget
mere påkrævet, da arten, tillige med en
del andre dykænder m.v., er totalfredet
i Vesttyskland lige på den anden side
grænsen. Men hertil kommer så endnu,
at hele den danske del af Flensborg
Fjord ud til Lillebælt med tilliggende
landområde af Fredningsstyrelsen i 1 979
er udpeget som nationalt naturområde
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af særlig værdi (Knuth-Winterfeldt
198 1 ) .
Særfredningen a f dykænderne her i
landet i den hårde og lange isvinter
1978/79 bevirkede i øvrigt, at Eder
fuglen i ynglesæsonen 1979 blev set to
steder med små unger på sydkysten af
Als, nemlig ved Pøls Rev og Kegnæs fyr.
Dette viser således også, at fuglen, når
den får fred, kan etablere sig som yngle
fugl på helt nye, passende steder ved
forkortet resp. tilbageholdt optræk, som
i nævnte sene og optrækshæmmende
kolde forår.
Virkningen af den hårde beskydning
af de overvintrende Ederfugle fra Øster
søens østlige og nordlige egne i de dan
ske farvande kan sikkert også tilsløres
af det forhold, at efterstræbelsen af fug
lene som fødeemne for hjemlandenes
befolkning ikke mere er så stærk med
en stigende, højere velstand der.

LIDT OM EDEFUGLENS
FORÅRSTRÆK
Da man hidtil egentlig ikke har haft no
gen konkret viden om Ederfuglenes til
bagetræk over Sønderjylland fra Vade
havet om foråret skal her kort fremføres
foreliggende data derom taget fra nyere
Sønderjyllandsrapporter: Den 3.4. 1977
trak 70 Ederfugle over Gråsten mod
ØSØ og 200 mod Ø over Rinkenæs; det
var hunner og ungfugle (1977/1:10).
Den 1 1.3.1978 trak i alt 7000 mod NØ
Årø (1978/1:17)
fugle her kan dog
muligvis også være tilgået fra Lillebælt
-. Den 1 .4.1979 trak 80 mod NØ Højer
Sluse (1979/1:15). Den 19.2. 1980 trak
70 (hanner) mod Ø Rens, og den 3.3.
trak 40 mod Ø Tønder (1980/1:16).
Jeg kan dertil føje endnu en ret in
teressant iagttagelse, som jeg sammen
med flere gjorde på en tur med Dansk
ornithologisk Forening den 12.3.1967.
To flokke på hhv. ca. 75 og ca. 30 Eder
fugle trak med mellemrum støt mod 0
inde over Skåne ved Hiickaberga, sikkert
kommende fra Øresund.
-
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DEN STORE SKALLESLUGER
Den intensive danske havjagt, der synes
øget med velstandsstigningen og mere
fritid samt i øvrigt mindskede jagtmu
ligheder til lands, bærer sikkert også en
stor del af ansvaret for, at den Store
Skallesluger Mergus merganser L., med
samme jagttid som Ederfuglen, er gået
stærkt tilbage som ynglefugl i den øst
lige del af landet, og at den kun har
lemmet hævde sig, men ikke udvide yng
lebestanden på NV-grænsen for Øster
søbestanden, som på Als (Behrends
1979). Det skal dog siges, at en syste
matisk masseopsætning af egnede rede
kasser for arten på Als på det seneste
rent lokalt synes at have kunnet bevirke
en vis opgang (1981). Men arten har dog
tidligere kunnet tage til takke med en
redeplads under tætte buske ved skov
og kyst der (Andersen 1930). Om be
skydningsfaren for denne art kan i øv
rigt nævnes, at de lokale ynglefugle på
Als har vist sig ret så tillidsfulde over
for mennesker nær yngledistriktet, og
jeg har da eksempelvis set en anskudt
hun ved kysten ude af stand til at flyve,
efter at andejagten var gået ind. Arten
bør totalfredes hos os.
OGSÅ VADEFUGLENE MÅ
HAVE FRED
Fældningens afgørende betydning for
vadefuglenes tilværelsesmønster efter
yngletiden, især på deres nedh·æk, er
et aspekt, der som helhed hidtil ikke har
været meget kendt eller klarlagt, og det
bør derfor nødvendigvis indgå i fred
ningsproblematikken vedrørende disse
fugle. Jeg har således i denne fm·bin
delse befattet mig med disse fældnings
forhold, som de ytrer sig og lader sig
udforske hos os (Behrends 1 978 og
1 980). Det drejer sig dels om en total
fældning (f.eks. hos Vibe, Hjejle og Stor
spove) og dels om en adskilt »mellem
fældning« af de mindre fjer forud for
fældningen af de store fjer (især sving
fjerene) i en senere etape på nedtrækket

(bl.a. hos Klirer og Ryler). Men fælles
for fældningsstadierne er, at de medfø
rer et afgjort hvile- og rastebehov på
i øvrigt velegnet, men stadig knappere
biotop (især vådområder) samt en helt
nødvendig beskyttelse imod beskydning
for de da mere eller mindre flugthæm
mede og indisponerede fugle; og dette
gælder også de senere nedtrækkende
unge, mere naive og tilnærmelige fugle,
som også skal gennemgå en fjerudvik
ling og fældning.
Det drejer sig her om trækfugle, der
ifølge EF -direktivet om fuglebeskyttelse
må betragtes som et fælleseje mellem
landene, og hvis effektive beskyttelse
disse som et typisk grænseoverskridende
miljøproblem har et fælles ansvar for.
Som et udtalt vinterområde for dykæn
der og med sin enestående centrale geo
grafiske beliggenhed for de gennem
trækkende fuglemængder fra NØ og N
påhviler der Danmark en stor frednings
mæssig forpligtelse at leve op til.
Man må se frem til, at der under EF
kan udformes en mere fuglevenlig og
ensartet jagtlovgivning, ikke mindst her
i landet, således at der også tages tilbør
ligt hensyn til det vigtige fældnings
aspekt hos vade- og andefuglene. Vade
fuglene bør således totalfredes hos os,
som de allerede er i Vesttyskland (fra

april 1 977), og Ederfuglene må i det
mindste beskyttes mod beskydning på
foretrukne vitale områder, ikke mindst
i forbindelse med fældningen.
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Boganmeldelser
Michael Fibiger & Poul Svendsen: Danske nat
sommerfugle. 272 sider. Illustreret med farve
tavler og s/h fotos og tegninger. Pris kr. 249,00.
Scandinavian Scienc e Press. Klampenborg 1981.
Lad det være sagt straks : Det er en bog,
elanske sommerfuglesamlere har ventet .Jænge,
og de bliver ikke skuffede. Anledningen til bo
gen er, at der, siden Skat Hoffmeyers udmær
kede sommerfuglebøger udkom, efterhånelen er
fundet ca. 50 »nye<< arter på dansk grund. En
del af disse arter måtte man finde litteratur om
i udenlanelske håndbøger eller i elanske tids
skrifter, hvor fundene var offentliggjort. Mange
af dem er dog omtalt i Hoffmeyers bøger, hvor
de er nævnt som arter, vi havde mulighed for
at løbe på i fremtiden.

Nu har vi så en samlet oversigt over disse
>>nye<< arter samt en fyldestgørende omtale af
dem. Foruden disse nybeskrivelser er der med
delelser om de ændringer, man har konstateret
hos de >>gamle« arter. Ganske få har måttet
slettes af den danske fortegnelse. Måske har de
været fejlbestemt, eller der er rejst berettiget
tvivl, om de burde have været optaget på
listen. Langt flere arter har udvidet eller lige
frem flyttet deres område her i landet, og en
del er nu langt talrigere end før. Bogen har
derfor en undertitel: /Endringer i den danske
natsommerfuglefauna i perioden 1966-1980.
Efter et forord, der fortæller om bogens hen
sigt og omfang, kommer nok bogens >>vanske
ligste<< afsnit, om zoogeografi og faunistik. En
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mængde fagudtryk og betegnelser er elefineret
og forklaret, og det er naturligvis nyttigt. Des
værre er det - for forståelsens skyld - blandet
sammen med sommerfuglenes indvandrings
historie og andre vigtige spørgsmål, så det hele
er meget svært at få overblik over. Det er et
kapitel, man må repetere mange gange.
I næste afsnit gives en disposition af den
systematiske del, bl.a. rækkefølgen, der er
brugt ved gennemgangen af de »nye« arter.
Når der på de ledsagende kort er trykt navne
så småt, at de næppe kan læses, må man glæde
sig over, at alle sommerfuglesamlere råder over
en god lup. Hvis afsnittet forekommer uover
skueligt, kan man orientere sig på side 23, hvor
der på engelsk og tysk er en god, kortfattet
oversigt.
Siderne 25-241 repræsenterer de to forfatte
res kæmpeindsats. Ikke mindst må det have
været et stort og omfattende arbejde at tilveje
bringe de oplysninger, der har dannet grundlag
for udarbejdelsen af de prikkort, der ledsager
omtalen af de 50 »nye« arter. Der er faktisk
tale om en ajourføring af Staudinger og Rebels
katalog fra 1901. Indholelet vil i de følgende år
blive studeret grundigt af samlerne.
Hvis det kan inspirere lige så meget som
Hoffmeyers bøger, så er formålet med arbejdet
nået. Jeg tror, det bliver tilfældet. Sammen
med teksten er der et væld af udmærkede foto
grafier, der er på højde med illustrationerne
hos KH:icker. Desuden er der en mængde frem
ragende og oplysende stregtegninger. Når kre
mastertegningerne, som KH:icker gjorde en del
ud af, nu er genoptaget, er det med den lum
ske bagtanke at gøre samlerne opmærksomme
på, at sommerfugle kan fanges og erkendes på
anden måde end ved den moderne lysfangst
metode. »At kradse pupper« var en fangstme
tode, de gamle samlere brugte meget.
Tavlefigurerne - ikke mindst larvebillederne
- er et udmærket supplement til beskrivelserne,
men det havde været praktisk, om teksten til
disse figurer havde været forsynet med en hen
visning til den side, hvor arten er besluevet.
Bogen afsluttes med en fyldig litteraturoversigt
Her kan man få vejledning til at finde yderli
gere oplysninger.
Alt i alt må man lykønske de to forfattere
med, at det er lykkedes dem at udfylde et stort
savn hos mange sommerfuglesamlere i Dan
mark. Og ikke mindst de sidste kan glæde sig
over, at man har fået sådanne tilskud til ud
givelsen, at bogen kan købes for et rimeligt
beløb.
Gunnar Dam Jeppesen
Jørgen Møller Christensen: Torsken. 92 sider.
ca. 60 il!. i s/h og farver. Pris kr. 58,00. Rhodas.
København 1981.
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I omfang og udstyr svarer dette bind til de
foregående i Naturens Verdens Dyrebibliotek.
Mange spændende og til dels nye ting fortælles
om torskens udbredelse og levevis. Forplant
ningsforholdene er således ikke så simple som
hidtil antaget. Der finder en virkelig pardan
nelse sted. Forfatteren giver udtømmende be
sked om de forskellige torskebestande og om
deres vandringer fra gydeområde til opvækst
område og tilbage igen. Biologiske og politiske
problemer vedrørende torskefiskeri tages op til
drøftelse. I bogens sidste afsnit er der en over
sigt over de mange fisk, der hører til torske
familien, og af hvilke mange flere end torsken
er udmærkede spisefisk. Bogen er rigt illustre
ret, bl.a. med akvareller udført af Jon Fjeldså.
Mange af billederne er dog desværre uden or
dentlig forklaring, og ved næsten ingen af dem
er nævnt, hvorfra man har »lånt« dem. For
laget vil dog næppe antyde, at de alle er origi
nale. Bogen slutter med et godt register.
E.N.
Gordon Corbet & Denys Ovenden: The Mam
mals of Britain and Europe. 253 sider, meget
rigt og instruktivt illustreret. Pris i 3,95 (paper
back). Collins, London m.fl.st. 1980.
Teksten skyldes Corbet, tegningerne Oven
den; begge var medarbejdere ved den mindre
>>handguide of wild animlas« (cf. Flora og
Fauna 1981, 87 :23), der også omfatter klybdyr
og padder. Den foreliggende bog, der udeluk
kende omhandler Europas pattedyr, er en helt
anden og langt fyldigere fremstilling, med an
dre billeder og masser af udbredelseskort End
videre er hvalerne, som var udeladt i den an
den bog, behandlet, ligeså Gibraltaraben, og et
par faunaforfalskninger af nyere dato er taget
med, ind. en kænguru, der er forvildet et par
steder i England.
Efter en halv snes sider med indledende tek
ster om bogens brug, økologi, faunafremmede
former m.v. følger 80 sider, der også er regi
streret som 40 farvetavler med overfor stående
billedtekster og udbredelseskort samt henvis
ninger til de andetsteds givne beskrivelser af de
enkelte former, omfattende udseende, udbre
delse, levesteder og biologi. Der er 6 sider med
tegninger og omtaler af spor, 2 med bid og
gnav og 2 med forskellige ekskrementer. I en
navneliste er der ved symboler gjort rede for
de forskellige formers status, om de er hjemme
hørende eller indslæbt, og bag i bogen findes
et afsnit om de Britiske Øers egne pattedyr på
17 sider, hvoraf de 14 optages af 55 udbredel
seskort Det er en fortrinlig felthåndbog, der
afsluttes med et glossarium, en bogliste og et
sagregister.
B. Løppenthin

Flere Syrphidae (Diptera) fra Anholt
Af E. Torp Pedersen
(Nørrevang 19, 7300 Je lling)
With an Eng!ish summary

I dagene 10.-15. august 1981 opholdt
jeg mig på Anholt og havde lejlighed til
at indsamle 51 arter af svirrefluer (Syr
phidae).
Da Erik Rald (1978 : 67) har udarbej
det en oversigt over de 58 arter af denne
familie, som hidtil er kendt fra øen, er
det muligt at sammenligne og konsta
tere, at 33 af arterne tidligere er fanget,
hvorimod følgende 18 arter er nye for
øen:
Episyrphus auricollis (Meigen),
Episyrphus Ginetellus (Zetterstedt),
Megasyrphus amwlipes (Zetterstedt),
Scaeua selenitica (Meigen),
Melangyna umbellatamm (Fabricius),
Cheilasia uemalis (Fallen),
Leiagaster metallina (Fabricius),
Neoascia podagrica (Fabricius),
Chamaesyrphus lusitanicus Mik,
EristaUs abusiuus Collin,
EristaUs hortico/a (Degeer),
EristaUs nemorum (L.),
Eristalis perti1wx (Scopoli),
Helophilus a.ffinis Wahlberg,
Helophilus hybridus Loew,
Helophilus pendulus (L.),
Helophilus triuittatus (Fabricius),
Xylota seg11is (L.).

Hovedparten af disse arter er alminde
lige eller ret almindelige og vidtud
bredte, men 2 af arterne fortjener en
nærmere omtale.
Chamaesyrphus lusitanicus Mik er
netop konstateret som ny for Danmark
(Torp Pedersen 1980: 1 3 1 ), idet der
den 2. august 1980 blev fanget en han
sydvest for Grærup i den vestjyske na
turpark. Senere er der fundet endnu 2
eksemplarer i dette område nemlig ved
Grovsø og i Bordrup plantage. Eksem
plaret fra Anholt er således det 4. danFlora og Fauna 88: 15-17. A.rhtts 1982

ske af denne spændende art. Det drejer
sig om en 9, som I l . august blev fanget
i en fyrreplantage langs den øst-vest
gående vej øst for havnen og syd for
øens losseplads.
Arten er knyttet til lyngområder i klit
plantager og vil formentlig vise sig at
være mere udbredt specielt langs den
jyske vestkyst, end de få hidtidige fund
giver indtryk af. Den er hverken kendt
fra De britiske Øer, Norge, Sverige eller
Vesttyskland, men kan også her være
overset, som tilfældet hidtil har været
i Danmark.
I Danmark er den fanget mellem 24.
juli og 1 1 . august, men fra Nederland
angives flyvetiden at være august-sep
tember, altså sent på året.

Fig. l. Findesteder for Helophilus affinis Wahl
berg i Danmark. Udfyldte cirkler angiver fund
efter 1950.
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Fig. 2. Typisk biotop for
Helophilus affinis. Lysning
med blomstrende Gederams
(Chamaenerion angustifoli.
wn) i den sydøstlige ud
kant af Vilhelminelyst skov
på den vestlige del af An
holt. 14.8.1982. (Sven Wig
gers-Jeppesen fot.)

Helophilus affinis Wahlberg har hid
til været betragtet som meget sjælden
i Danmark. Lundbeck (1916: 453) kend
te kun 2 eksemplarer: Et fra Sorø 1845
og et fra Vester Ulslev mose vest for Ny
sted 1914 (åbne cirkler på kortet fig. 1 ) .
Derefter forløber der 4 9 år, inden den
igen fanges her i landet, nemlig en hun
19. august 1 963 på Randbøl Hede (Torp
Pedersen 1973 : 41 & 1 979 : 84). Alle de
øvrige udfyldte cirkler angiver fund fra
de sidste 5 år, så man kan med rette
spørge, om arten virkelig er blevet mere
almindelig eller den blot tidligere har
været overset.
På Anholt var den overraskende al
mindelig, idet den blev fanget forskel
lige steder på den vestlige del af øen
hver dag fra 1 1 . til 14. august, sidst
nævnte dag endog 2 par in copula. I alt
blev fanget 43 eksemplarer (28 eJ og
15 S?) især på Ager-Tidsel (Cirsiutn ar
vense) og Gederams (Chmnaenerion an
gustifoliwn). Det er en nordeuropæisk
art, som stort set har sydgrænse i Dan
mark. Til Anholt er den uden tvivl kom
met tilflyvende fra Sverige og har eta
bleret en ret talstærk population på
denne forholdsvis isolerede ø.
Det danske materiale er fanget mel
lem 18. juli og 9. september, men 58 af
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de 60 danske eksemplarer, som forf. har
undersøgt, er fanget i august. Det er
således en udpræget eftersommerart.
Antallet af kendte svirrefluer fra An
holt er hermed steget fra 58 til 76. Når
man på nogle få dage kan fange så
mange nye artt;r, tyder det på, at øen
ikke er særlig godt undersøgt. Erik Raid
(1978 : 70) skønner, at der findes 92-107
arter af syrphider på øen, men med de
meget varierede biotoper, som øen har
specielt i den vestlige del, ligger disse
tal formentlig nærmest i underkanten.
De 2 trækkende arter, Episyrplws bal
(Degeer) og M etasyrphus corollae
(Fabricius), optrådte i betydelige mæng
der. Under en cykeltur den 1 3 . august
langs nordstranden til fyret mod øst blev
specielt den sidstnævnte set i store
mængder især ved fyret, og der foregik
et stort træk fra øst mod vest langs ky
sten, ligesom mange individer blev skyl
let i land. Sådanne syrphidetræk er langt
mere almindelige end det fremgår af
den danske entomologiske litteratur,
men er dog beskrevet af Overgaard Niel
sen (1968: 215). Det er muligt, at hele
den danske bestand af disse 2 arter
kommer flyvende hertil fra syd eller
sydøst hvert år.
teatus

SUMMARY
Same new Syrphidae (Diptera) from
the is/and of Anholt
From the 10th to the 15th of August 1981 51
species of Syrphidae were collected on the
island of Anholt in the Kattegat, 18 of which
were new to the island (See the list on page 15).
Of Chamaesyrplws lusitanicus Mik was col
lected the 4th Danish specimen and of Helo
philus affinis Wahlberg no Jess than 43 speci
mens (28 males and 15 females). In the last
5 years this Northem species was collected in
14 Danish Joealities (Fig. l) so it is prahably
more common in Denmark than supposed till
now.
On the 13th of August a great migration of
Metasyrphus corollae (Fabr.) was observed go
ing from East to West along the North coast
of the island.
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Boganmeldelse
Evald Larsen : Falsters Flora 3. 67 sider. 37 teg
ninger udført af Niels Jensen samt 3 kort. Udg.
af Naturhistorisk Forening for Lolland-Falster.
Medlemspris 70 kr. på giro 3 35 09 24 til Fal
sters Flora, Sundtoften 230, 4800 Nykøbing F.
3. hæfte af Falsters Flora er en lokalflora for
Horreby Lyng, en stærkt medtaget højmose på
Midtfalster. Bogen er nydelig som de forrige
hæfter, Niels Jensens tegninger endnu bedre
end sidst. Prisen synes steget mere end pris
tallet.
Hæfte 3 indledes med en ikke meget ud
førlig beskrivelse af højmosens opståen, dertil
et par ord om arkæologi og tørvegravning i mo
sen. Fredningsbestemmelserne gennemgås, dog
ikke den del, der angår landskabspleje. Der er
fine kort over mosen og dens placering i land
skabet samt et kort med delområder, hvortil
den floristiske del henviser.
Det første af bogens to hovedafsnit søger at
karakterisere vegetationen i hvert af de 12
delområder.
Det andet hovedafsnit udgør bogens floristi
ske og for en lokalflora væsentligste del. Her
er omtalt 379 arter af karplanter og deres vok
sesteder angivet efter delområder. Arterne er
anført med de gamle »Rostrup«-navne, vel for
at kunne bevare samme artsnavn gennem alle
hæfterne.
Den indsigtsfulde læser vil nok studse, når
han læser om en højmose med så mange arter,
højmosens mest typiske egenskab er ellers det
ekstremt lave artstaL Desværre får vi ingen
sammenhængende forklaring på, hvad der har
ført til, at mosens artstal er større end artstæt
heden i de frodigste Iigkær, eller hvorfor her
vokser kalkkrævende planter.

Egentlig hører vi heller ikke meget om høj
mosevegetationens rester, så kunne vi have
sammenlignet med floraen i højmoser andre
steder i landet. Havde vi nu i de tidligere hæf
ter fået mere at vide om, hvad der er typisk
for Falsters flora i almindelighed, kunne vi
bedre have placeret mosen i en større falstersk
sammenhæng.
Der står om naturlig trævækst på mosefla
den. Ja, træer er jo naturlige, men træerne er
vel et led i den succession, som mosens vege
tation gennemløber som følge af menneskenes
indgreb og indgrebenes ophør. Og hvor kom
mer skovfyrren fra? For 20 år siden stod der
en 100-årig fyr midt i mosen; kunne den være
en rest af hjemmehørende, dansk skovfyr, en
art som i øvrigt regnes for uddød her i landet?
Vi får ikke at vide, at de to sjældne arter
Hjertelæbe og Kongebregne er sårbare i Dan
mark i henhold til lUCN's definitioner. Det
ville være af interesse i forbindelse med land
skabspleje, som vi heller ikke hører om. Land
skabspleje skal have en konkret målsætning,
og den må komme fra botanikere. Hvorledes
skal amtet ellers finde ud af, hvad der skal
frembringes i Horreby Lyng. Vi kunne godt
have brugt et billede af udviklingen fra åben
moseflade til skov, lavet på grundlag af oplys
ninger om mosen før og nu - stadierne er der
jo alle. Så havde det været lettere at se, hvad
man landskabsplejemæssigt kunne stille op.
Vi afventer nu spændt næste hæfte, hvis
emne nok kommer som en overraskelse. Til
sidst får vi vel et samlet billede af Falsters
planteliv og dets forudsætninger.
Eiler Worsøe
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Fiskepredation på fugle i Vesteuropa
Af Christian Frandsen & Philip H. Jensen
(Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 K øbenhavn Ø)
With an English summary

Allerede Africanus beretter i det 3. årh.
efter vor tidsregning om havtaske (Lo
phius piscatorius), at den sluger ænder
(Kroyer 1838-40). Det må formodes at
være den første optegnelse om fiske
preclation på fugle. I 1 653 skriver Izaak
Walton, at » Gesner bekræfter, at en
polsk herre engang fortalte ham som
ganske sikkert, at han havde set to unge
gæs samtidig i maven på en gedde (Esox
lucius)<< . Day (1880) beretter, at en hel
agerhøne (Perdix perdix) blev fundet i
maven af en torsk (Gadus morrhua).
Ydermere fortæller han, at en vis Mr.
Reid, fra Wick, i marts 1 879 fandt en
tejst (Cepphus grylle) i perfekt stand ligeledes i en torskemave.
Sæmundsson (1926) bekræfter, at
både torsk og havtaske ved Island lejlig
hedsvis tager fugle. I torskens tilfælde
skulle det dreje sig om alkefugle (Alci
dae) og i havtaskens ligeledes alkefugle
samt ederfugle (Somate1·ia mollissima).
Under 2. verdenskrig kommer den første
regionale undersøgelse af fiskepredation
på fugle i et ornitologisk tidsskrift (Le
gendre 1941), og i samme periode duk
ker en del mindre artikler op - fortrins
vis i The Ibis. Glegg (1945) publicerer
en ret omfattende litteraturfortegnelse,
men siden er kun fremkommet smånotit
ser om emnet.
Bortset fra bl.a. dybhavsfisk er pela
giske fisk som oftest lyse ( =hvide eller
sølvfarvede) på ventralsiden og mørkt
farvede på dorsalsiden, hvilket er en
hjælp til beskyttelse, når de ses nedefra
op mod lyset og oppefra mod det mørke
dyb ( = modskygge-princippet). På sam
me måde kan fugles lyse bug tænkes at
have en vis camouflerende betydning
(Lowe 1943). Sandsynligvis vækker fug
lenes benbevægelser i vandet en del op-

mærksomhed, hvilket naturligvis er med
til at svække camouflagevirkningen.
Dette kan muligvis forklare predation
på f.eks. måger og alkefugle.
I den ornitologiske litteratur findes
mange uanvendelige iagttagelser af
fugle, der er blevet trukket ned under
vandoverfladen af et eller andet dyr.
Ofte har iagttageren udnævnt dette til
f.eks. en gedde, karpe eller makrel uden
dog at have set predatoren, som mulig
vis har været en odder eller sæl?
Som det fremgår af tabellen næste
side er gedde, torsk samt havtaske - vel
på grund af deres levevis - hyppigere
predatorer på fugle end de øvrige fiske
arter. Det sporadiske præg over de an
dre arters predation kan skyldes, at pre
dationen her mere har karakter af til
fældigheder.
Fiskeangreb på fugle er givet langt
hyppigere end det fremgår af litteratu
ren, hvorfor det i øvrigt er bemærkelses
værdigt, at der ikke i den ornitologiske
litteratur findes danske observationer
vedrørende fiskepredation på fugle.
Skulle nogle af dette tidsskrifts læsere
ligge inde med oplysninger om emnet,
bedes de venligst underrette os på oven
stående adresse.
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SUMMARY
Flsh predatlon on hirds in westem Eu.rope
This short communication summarizes all docu
mentet cases of fish predation on hirds in west
ern Europe. According to the table, 7 known
species of fish have been observed preying on
hirds. The authors believe that this kind of pre
dation is more common than suggested by the
ornithological literature.
LITTERATUR

Blake-Knox, H. 1865: Voracity o f the Angler (Lophius
p iscalorius). - Zoologis! 23 : 9470.
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Mindre meddelelser
Bjergsalamanderen (Triturus alpestris)
i Danmark. Fortsatte undersøgelser
I en artikel i Flora og Fauna 1979 (A. Bisgaard,
H. Knutz, K. Mikkelsen, U. S. Mikkelsen & L.
Weitemeyer: Bjergsalamanderen, Triturus alpe
stris, i Danmark) publiceredes nye undersøgel
ser over bjergsalamanderens forekomst i Dan
mark. Vi har fortsat disse undersøgelser, og
på gruppens vegne fremlægger undertegnede
nogle af de resultater, vi er kommet til i 19791981.
Vi har nu fundet dyret i 7 ganske små vand
huller nær grænsen til Tyskland. Alle steder
fandtes dyret i vandhuller i skov eller i ud
kanten af skov. Vi fandt larverne i september
1980, så dyret må formodes fortsat at kunne
formere sig der, og bestanden overleve, jwis
vandhullerne kan bevares.
Denne opdagelse bringer os til at tænke over
problemet : naturlig indvandring ellerlog ud
�ættelse. Det er helt udelukket, at dyret på de.
nye findesteder kan skyldes udsættelse.
Aabenraa-vandhullerne ligger vest for byen
og med centrum nær et nu nedlagt teglværk
med en gammel lergrav. I denne lergrav fandt
elever og undertegnede ved en enkelt under
søgelse i 1961 femten eksemplarer. Senere er
arten forsvundet derfra, da der er kommet fisk
i søen. Ved granskning i gamle ejerforhold har
det vist sig, at ejerne af teglværket fra 1876 og
indtil dets nedlæggelse kom fra områder i det
østlige Sydslesvig og fra Holsten. Man kunne
altså ikke udelukke, at disse ejere evt. på ma
skiner eller lign. har kunnet indslæbe bjerg·
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salamanderen eller evt. selv have medbragt det
smukke dyr; men indtil nu vides det ikke, om
dyret også har været i de områder, hvorfra
ejerne er kommet. Litteraturen angiver ikke
findesteder fra disse egne. Man kunne selv
følgelig fremsætte den teori, at dyret er en
istidsrelikt Findestederne ligger i begge om
råder oftest i ret store højder, 40-60 m. Men
det forekommer os, at denne teori ellers ikke
er særlig sandsynlig.
Vore fremtidige undersøgelser vil gå ud på
at finde vandhuller med dyret imellem Aaben
raa og de nye findesteder. Vi har før måttet
operere med en afstand på 70 km til nærmeste
findested i Schwabsted. Nu er afstanden redu
ceret med 25 km.
Efter tyske angivelser er afstanden mellem
Neumiinster og Schwabsted 25 km uden mel
lemliggend e findesteder. Mellem grænsen og
Aabenraa er afstanden som nævnt også 25 km,
så en naturlig vandring hertil er ikke usand
synlig.
Vi har i 1975--8 1 undersøgt ca. 400 vandhul
ler. I 1981 har vi undersøgt ca. 60 syd for
Aabenraa uden at finde bjergsalamanderen i
nogen af dem.
SUMMARY
During 1979-1981 the newt Triturus alpest·ris
was found in a few pools near the frontier to
Germany. This seems to support the theory
that the species has immigrated to Denmark
in a natura! way.
Agnete Bisgaard

Borgmester Finks Gade 13, L, 6200 Aabenraa

Bogskorpion (Chelifer cancroides) benytter
Stueflue (Musca domestica) som
transportmiddel
Den 27. juli 1981 så jeg i min stue (Haarslev
i Sydvestsjælland) to S tuefluer (Musca dome
stica), der hver havde en art Mosskorpion sid
dende på et ben. Det lykkedes mig at få den
ene af fluerne slået ihjel, og da Mosskorpionen
stadigvæk sad på benet, tog jeg et billede,
fig. l.

Ved nærmere øjesyn viste det sig, at det var
en Bogskorpion (Chelifer cancroides). Ifølge

NØI·gam·d (Hvass, H. (red.), 1971. Danmarks
Dyreverden, bind l : 216) er denne art kosmo
politisk, og den opholder sig almindeligvis i
huse, ofte mellem bøger og i arkivmapper, heraf
den første del af navnet, men den findes også
i fx fuglereder og bistader.
Bogskorpionen er 2,6-4.5 mm lang, og dens
kraftige underkæber har yderst en kraftig klo
saks, hvilket får den til at ligne en meget lille
skorpion. Som det ses på billedet bruges disse
til at holde Bogskorpionen fast på fluens ben.
Jeg har set fænomenet to gange før. Den
første gang var i sommeren 1977, hvor jeg i
Balle, ca. 20 km nord for Arhus, så en mindre
flue (arten kendes ikke) med en art Mosskor
pion på benet. Anden gang var 13. august 1980
på Rønhave Forsøgsstation, Als. Her var det
også båd e Stueflue og Bogskorpion, det drejede
sig om.
Mosskorpioners brug af fluer som transport
middel er ikke ukendt. Ifølge Mourier & W in
ding (Vilde dyr i hus og hjem. - Gad. 1975)
lever nogle Mosskmpioner i møddinger, hvor
de spiser flueæg og fluelarver. Disse arter er
kendt for at bruge fluer som transportmiddel
fra en mødding til en anden.
Søren Peter Phmerup
Appelsbjergvej 5, Haarslev, 4261 Dalmose

Boganmeldelser
T. Dybbro: Værd at vide om fugle. 120 sider.
48 illustrationer. Pris kr. 68,50. Dansk Ornitho
logisk Forening. København 1981.
Gennem en årrække har Tommy Dybbro væ
ret medarbejder ved radioprogrammet Leksi
kon, og 43 af de besvarelser, han her har givet
på spørgsmål vedrørende fugle, er samlet i
denne bog. På en populær og forståelig måde
bliver man præsenteret for ny viden om fugle,
hentet i videnskabelige artikler i ornitologiske
fagtidsskrifter, som den fugleinteresserede nor
malt ikke læser. Emnekredsen er stor, fra mag
neter i fu�lehjernen, over småfugles mobning
af rovfugle og ugler, til rensning af fuglekasser
for at fjerne utøj af forskellig slags. Bogen sup
plerer på udmærket vis de traditionelle fugle
håndbøger. Den kan købes i boghandelen, men
kan også fås direkte fra DOF-salg, Vesterbro
gade 140, 1620 København V.
E.N.

David L. Harrison: Mammals of the Ambian
Culf. 92 sider, 12 farvetavler med 26 arabiske
pattedyrarter, udført af Maurice "Vi/son, 20
tekstfigurer. Pris i 7,95. George Allen & Unwin,
London m.fl.st. 1981.
En god oversigt over pattedyrene i Perser
golfens arabiske kystegne; bortset fra øen Tunb
i Hormuzstrædet er iransk område ikke med
inddraget. Bogen slutter godt op i rækken af
de talrige felthåndbøger, der efterhånden er
kommet frem. Den arabiske pattedyrfauna tæl
ler lidt mere end de 50 arter, som forekommer
eller har levet i det her behandlede landom
råde. Således er gepardens status som eksiste
rende på den arabiske halvø problematisk, og
den hvide sabelantilope var nok gået samme
vej, hvis den ikke havde egnet sig til kontrolle
ret opdræt. der både er lykkedes i visse hjem
lige stater og i USA. Ud over de konstaterede
arter nævnes kort en række smågnavere og fla-
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germus, der er kendt fra Irak og Saudiarabien,
og som muligvis også kan træffes i disse, endnu
langtfra udtømmende undersøgte landstræknin
ger. Teksterne er korte og klare; de kan bruges
både i marken og andre steder af folk med
interesse for faunabeskrivelse fra en overgangs
zone mellem to for ikke at sige tre zoogeogra
fiske regioner.
B. Løppenthi.n
J. L. Cloudsley-Thompson: Tooth and Claw,
defensive stmtegies in the animal world. 252
sider, 38 tekstfigurer. Pris : $ 9,95. J. M. Dent &
Sons, London m.fl.st. 1980.
I to bøger af samme forf. om ørkener og dy
revandringer (cf. flora og Fauna 1978, 84 : 38 &
1980, 86: 64) var illustrationerne nok så bæ
rende som de, for øvrigt udmærkede, ledsage
tekster. I den foreliggedue bog er det absolut
teksten, der betyder mest. Men både forf. og
hans hustru Anne Cloudsley har præsteret både
smukke og livfulde tegninger; sidstnævntes
fremstillinger af opmærksomme surikater og to
slags skarptskydende stinkdyr er uimodståelige.
Bogens tema dækkes mere af undertitlen end
af den unægtelig blikfangende hovedtiteL Tæn
der og kløer omtales, hvor de er relevante; men
disse angrebsvåben er ikke i forgrunden. Tek
sten er delt i 14 afsnit, der er indbyrdes ret
uafhængige; de handler bl.a. om Hvet i et hul,
om camouflage, forklædning, kemiske og giftige
forsvarsmidler, trusler, bluff, forsvar, flugt, sam
arbejde og relationer mellem de efterstræbende
og de efterstræbte. I en del af kapitlerne s tarter
forf. med drastiske henvisninger til menneskelig
adfærd under 2. Verdenskrig; men han går
snart over til parallelle foreteelser hos vore
medskabninger. Han har gjort omfangsrige stu
dier i marken, og han har været igennem meget
mere litteratur end registreret i den 9 sider
store bibliografi bag i bogen. Der er oplysnin-

Forskelligt
Tilskud fra SPAR's miljøfond
til Flora og Fauna
Som omtalt i september-hæftet sidste år har
SPAR's miljøfond bevilget et tilskud på 10.000
kr. til fortsat udgivelse af » Flora og Fauna«. På
billedet ses præsidenten for fondet, skovrider
Kjeld Ladefoged (t.h.), overrække checken på
de 10.000 kr. til fonnanden for Naturhistorisk
Forening for Jylland, dr. Poul Bondesen.
I begrundelsen for tildelingen fremhæves det
store arbejde, foreningen har gjort for at ud
dybe og udbrede kendskabet til Danmarks
plante- og dyreliv, bl.a. ved udgivelsen af
»Flora og Fauna«. Bladets redaktion takker for
anerkendelsen og for de rare penge.

22

ger om talrige nyere landvindinger, og man får
forelagt mange interessante fakta og synspunk
ter samt gamle historier som den om venezue
lanernes fangst af elektriske ål ved hjælp af
heste, de jog ud i vandet til dem. Lidt svipsere
kan også forekomme, som f.eks. at hestene blot
ter deres hjørnetænder, når de vil advare deres
omgivelser; de nulevende hesteformer har gan
ske små hjørnetænder, og de findes kun hos
halvdelen, nemlig hingstene. Endvidere gør
forf. den tandrige pungmyresluger tandløs, og
et notat om sneuglers mulighed for at klække
to kuld unger, ganske vist i lemmingår, lyder
mere end mystisk. At kobbersneppen (Umosa)
B. Løppenthin
kaldes »Um.nw« er til at bære.
BIO-NYT. Udgivet af Foreningen af Yngre Bio
loger. Pris halvårligt (6 numre) kr. 35,00 for en
keltpersoner, kr. 45,00 for institutioner. Giro
7 35 87 25, »Bio-Nyt«, Falkonergårdsvej 4, 1959
København V.
PØ. Tidsskrift for praktisk økologi. Pris for l.
årgang (4 numre) kr. 44,50. Skarv Naturforlag,
Kongevejen 45B, 2840 Holte.
Disse to tidsskrifter begyndte at udkomme
i 1981, og f september-hæftet af »Flora og Fau
na« var der en fyldig omtale af det program,
de to redaktioner havde opstillet. Nu er det
første år gået, og begge tidsskrifter har stort set
opfyldt de forventninger, man kunne nære til
dem. De har begge livskraft til at fortsætte
med anden årgang. Det er kun godt, for vi har
brug for dem begge, så forskellige som de er:
BIO-NYT med korte, klart formulerede refera
ter af betydningsfuld biologisk litteratur, og PØ
med inciterende artikler om økologisk jordbrug
og husdyrhold. Et tidens tegn er, at de begge
bliver lidt dyrere i den nye årgang.
E.N.

SPAR's miljøfond, der er oprettet i 1977, gør
en prisværdig indsats i det miljøbeskyttende ar
bejde, der er så nødvendigt på baggrund af de
stigende overgreb på vor� danske plante- og
dyreliv. Foruden tilskuddet til »F·l o ra og Fauna«
skal her kun nævnes et legat på 5.000 kr. til
cand. mag. Agnethe Bisgaard, Åbenrå, for hen
des arbejde med registrering af bjergsalaman
derens forekomst i Danmark. »Flora og Fauna«s
læsere kender frk. Bisgaards artikler her i bla
det. Så sent som i dette hæfte har hun nyt at
bringe om den sjældne padde
Trækfugle - Fugletræk

Særudstilling på Nat·urhistorisk Mttseum, Århus,
4. mmts-31. maj 1982.
Sanglærkens triller lyder igen over markerne,
og viberne er begyndt at slå deres volter.
Hvorfor tTak de bort, og hvorfor kommer de
egentlig tilbage igen? Hvorfor bliver de små
sangere ikke i troperne i stedet for at vove sig
ud på den lange, farefulde rejse til det høje
nord?
Disse spørgsmål behandles i Naturhistorisk
Museums udstilling om trækfugle og fugletræk,
som begynder den 4. marts og fortsætter til 31.
maj.

Desuden fortælles om, hvordan fuglene un
der h·ækket finder vej ved at styre efter sol,
stjerner og jordens magnetfelt.
Fuglenes utrolige evne til at finde tilbage til
nøjagtigt samme yngleplads år efter år belyses
ud fra· resultaterne af en stor undersøgelse over
tomsangeren på den li'lle ø Hjelm.
I et særligt afsnit fortælles om andefuglene,
der i enonne tal søger til de lavvandede og
føderige danske farvande dels i fældningsperi
oden, hvor de ikke kan flyve, dels om vinteren.
Det tilhørende lysbilled-foredrag fortæller
om ringmærkning - en dansk opfindelse, der
har skaffet os vor væsentligste viden om fugle
nes trækruter.
Museet udgiver samtidig et hæfte med ud
stillingens indhold, som man på denne måde
får mulighed for at tage med hjem. Ligeledes
er der udarbejdet opgaver til skoleelever.
Med disse ord introduceres årets første sær
udstilling på Naturhistorisk Museum, Århus.
Museet har udgivet en folder, der giver nær
mere besked om forskellige særarrangementer
i forårets og sommerens løb. Det drejer sig om
udstillinger, ekskursioner og foredrag. Folderen
fås ved henvendelse til museet.
red.

Splittemen vender i marts-april tilbage fra vinterkvartererne langs Vest- og Sydafrikas kyster.
(P. Uhd Jepsen fot.)
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