Stribet Delfin (Stenella coeruleoalba) 					
År
Dato
TL
Køn
Lokalitet		Belæg
1998
17. januar
154 cm, 40 kg
Han
Mellem Blokhus og Rødhus		
C 77
Rissosdelfin (Grampus griseus)					
År
Dato
TL
Køn
Lokalitet		Belæg
2007
15. april
314 cm, 291 kg
Han
Lejre Vig, Roskilde Fjord		
MCE 1309
Langluffet grindehval (Globicephala melas)						
År
Dato
TL
Køn
Lokalitet		Belæg
1999
7. september
478 cm
Hun
Kandestederne		
C 124
2000
5. januar
553 cm
Han
Ferring Strand		
C 129
2002
26. maj
320 cm, 306,5 kg
Hun
Havneby		
MCE 1292
2007
28. jan} uar
460 cm, 1170 kg
Hun
Strandgården,		
C 257
Spækhugger (Orcinus orca)						
År
Dato
TL
Køn
Lokalitet		Belæg
2007
13. februar
309 cm, 415 kg
Han
Frederikshavn		
C 258, Fig. 4
Kaskelot (Physter macrocephalus)						
År
Dato
TL
Køn
Lokalitet		Belæg
2000
3. juni
1430 cm
Han
Lakolk, Rømø		
Udstillet i Gram
Vågehval (Balaenoptera acutorostrata)						
År
Dato
TL
Køn
Lokalitet		Belæg
1998
6. august
C. 850 cm
?
Skagen		
MCE Luffe
1998
24. august
C 750 cm
?
Gammel Skagen		
MCE Luffe
1999
6. maj
640 cm
Hun
Fjerritslev Strand		
Hanherred 		
					
Naturcenter
1999
4. december
C 700 cm
?
Lønstrup		
MCE Luffe
2000
9. januar
940 cm, 8000 kg
Hun
Tybrind Vig		
Naturama
2000
14. marts
260 cm (foster)
Han
Skåstrup Strand		
Fjord & Bælt
2001
8. august
725 cm
Han
Kandestederne		
MCE 1274
2001
13. august
Ej målt
?
Nybæk		
MCE Luffe
2001
5. september
625 cm
Hun
Fjaltring		
MCE 1275
2003
10. juni
474 cm, 918,5 kg
Hun
Skagen Sydstrand		
MCE 1294
2003
25. august
430 cm
?
Houstrup Strand		
C 209
2004
21. juni
C 650 cm
?
Bøgested Rende N f. Nr. Vorupør
Foto
2004
15. september
C. 450 cm
Hun
Bøgested Rende v. Nr. Vorupør		
www.hvaler.dk
2004
1. oktober
C. 900 cm
Hun
Hvide Sande		
C 218
2006
8. november
C 700 cm
?
Torsminde		
C 254
2007
22. april
453 cm
Hun
Krusemølle, Aabenraa Fjord		
Fig. 5
2007
11. juli.
Ej målt
?
Nr. Vorupør		
www.hvaler.dk
2007
19. september
488 cm, 725 kg
Hun
Kolding Fjord		
C 264
Brydeshval (Balaenoptera brydei)						
År
Dato
TL
Køn
Lokalitet		Belæg
2000
1. september
698 cm, 2200 kg
Han
Kyndby		
MCE 1246

Holdninger til byræve Vulpes vulpes i et villakvarter i Århus

tive henvendelser med anmodning
om at få fjernet en ræv. Holdninger,
der kommer fra medierne, vil ofte
også være stærkt polariserede, og
kan ikke benyttes som grundlag for
en analyse af holdninger til ræve.

Sussie Pagh1

Byræve, som færdes i haver eller på
gaden, giver mange en gode naturoplevelser, men byræve kan også
skabe utryghed, fordi de ofte ikke er
særlig bange for mennesker (Pagh
2008). Folk kan således fejlagtigt
tro, at de tillidsfulde ræve er syge
eller vil angribe. Desuden graver
rævene huller i haven (Fig.1), efterlader skrald og ekskrementer og
fjerner eller bider i ting, som de
finder (Pagh 2006; Pagh 2008).

Attitudes toward foxes in an urban area of Aarhus, Denmark
As unwanted foxes often are caught in traps and killed, attitudes toward
foxes in urban areas can be compared to ecological factors, influencing the
survival of foxes, e.g. food sources, denning facilities, diseases and causes
of death. Although many people enjoy the sight of foxes in the city and
think of them as beautiful wild animals with a right to settle in urban areas,
urban foxes may – for a variety of reasons - also cause anxiety among
citizens. To analyze the opinions toward urban foxes in Denmark, a postal
questionnaire was distributed to 205 households in an area, in the southern
part of the city of Aarhus (240,000 citizens). Of the 115 (56%) questionnaires answered and returned, most households (42%) stated that they
had a neutral attitude, 27% had a positive attitude and 31% had a negative
attitude to urban foxes. The reasons given for a negative attitude were
often fears regarding the diseases that foxes may transmit and concern that
foxes might harm children or other animals. 19% of households had direct
or indirect negative experiences with foxes. Direct negative experiences
were e.g. when foxes removed things, left behind scats, or were digging in
the garden. About 50% of the negative experiences were more indirect e.g.
when the mere sight of a fox could give rise to uneasy feelings, because
foxes were expected to harm children or pets, or anxiety when a fox was
walking too close by. On the basis of the results of this study, it is concluded that more public information about fox behavior and how to avoid
the diseases, that foxes may carry, most likely would change opinions to
foxes in urban areas in a more positive direction and also lower the risks of
foxes infecting dogs.
Key words: Urban fox, attitudes

Menneskers holdninger til og tolerance overfor forskellige arter
af fugle- og pattedyr i byen er
en væsentlig parameter ift. disse
dyrs overlevelse i bymiljøet, som
formentlig kan sidestilles med parametre som fx fødetilgængelighed,
antallet af egnede ynglesteder, sygdomme og dødsårsager. Kendskab
til og baggrund for disse holdninger
bør derfor danne baggrund for for-

midlingen og forvaltningen af dyrelivet i byen. Holdningerne til ræve i
byen er delte. Ud fra de henvendelser, der kommer til fx kommuner,
Naturstyrelsen og naturhistoriske
museer, er det ikke muligt at danne
sig et indtryk af den generelle
holdning til byræve. Museerne vil
overvejende få positive historier om
ræve, mens kommuner og Naturstyrelsen fortrinsvis vil modtage nega-

Ræve, som skaber problemer i
byområder, kan bortreguleres efter
”Bekendtgørelse om vildtskader” i
Lov om jagt og vildtforvaltning af
24. september 2009. Det betyder, at
ræve må reguleres i bebyggelse og
haver hele året. Reguleringen sker
ofte med hjælp fra kommunen eller
Naturstyrelsens vildtkonsulenter,
som kan henvise til en lokal ”vildtregulator”, som kan fjerne ræven.
Ræve i bebyggede områder fanges
ofte i fælder (Fig. 2). Det sker også,
at folk selv skaffer sig af med ræve,
på mere eller mindre etisk forsvarlig
vis (Fig. 3). Bortskaffelse af ræve
kan skabe nabostridigheder, da der
i samme nabolag kan være beboere,
som værner om den selv samme
ræv, som andre ønsker fjernet.
Formålet med undersøgelsen var
at afdække, hvilke holdninger husstandene i et villakvarter ved Århus,
med en kendt rævebestand, har til
rævene i kvarteret og så vidt muligt
baggrunden for disse holdninger,
dvs:
1) Hvor stor en procentdel af husstandene, som er positive, negative, eller neutrale over for rævene
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2) Hvad er begrundelsen for at du/
husstanden er positiv eller negativt indstillet?
3) Har husstanden følt sig generet
af ræve? Ja eller nej. Hvis Ja hvordan?

seks hvalpe, samt en voksen han og
hunræv ved graven.
Antallet af ræve i undersøgelsesområdet var derfor kendt. Rævegraven
lå i en uforstyrret villahave, og blev
benyttet som ynglegrav i sommeren
2007 og 2008.

Desuden indeholdt brevet spørgsmål om husstandens kendskab til
ræve i området, hvornår man sidst
havde set en ræv i området, og hvor
og hvornår ræven var set. Resultaterne fra denne del af spørgebrevsundersøgelsen er beskrevet af Pagh
(2009).

Der var 228 husstande i undersøgelsesområdet. Heraf fik 205 husstande
et spørgebrev, 23 måtte opgives, da
der ikke var adgang til en postkasse
eller brevkasse. Langt de fleste (160
husstande) i området var villaer
med haver, mens 68 husstande var
i lavt etagebyggeri, som lå tæt ved
et mindre butikscenter og en skole.
Boligblokkene, skole og butikscenter udgjorde arealmæssigt mindre
end ¼ af undersøgelsesområdet.
Resten af området bestod af gamle,
veletablerede villahaver.
Fig. 1. Ræve deponerer ofte fødeemner i haven. Foto: Ingelise Guldmann
Foxes often deposit food items in gardens.
2) Hvilke positive og negative
forventninger, der ligger til grund
for holdningerne til rævene
3) Hvilke gener folk har oplevet i
forbindelse med ræve
4) Om der er sammenhæng mellem
de oplevede gener fra rævene og
holdningen til dem eller omvendt
Metode
I juni 2008 blev der uddelt breve

med spørgsmål om ræve til husstande i et villakvarter i det sydlige
Århus (Højbjerg). Spørgebrevene,
blev uddelt i et undersøgelsesområde, som lå indenfor en radius af 200
m af en beboet rævegrav, svarende
til et areal på 0,126 km2. Inden for
så snæver en radius af en ynglegrav,
er det ikke sandsynligt, at der færdes andre ræve, end dem der hører
til graven. I sommeren 2008 var der

Spørgebrevene var forsynet med
et foto af en rævehvalp under et
fuglefoderbræt, en typisk situation
i områder med ræve Fig. *. Spørgsmålene i brevet var overskueligt
opsat med afkrydsningsfirkanter.
Spørgebrevet fyldte ikke mere
end en A4-side. Med spørgebrevene fulgte en svarkuvert med et
”modtageren-betaler”-stempel samt
et orienterende brev om undersøgelsen. Svarkuverten var forsynet med
Naturhistorisk Museums adresse.
Husstanden fik desuden et tilbud om
at få resultaterne af undersøgelsen
tilsendt med e-mail.

Tabel 1. Årsager angivet som begrundelse for at være hhv. positiv eller negativ indstillet overfor byræve.
Begrundelser for positiv holdning
Hyggeligt og spændende med ræve i
haven
Ræven er et smukt dyr
Ræven spiser mus og rotter
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3
3
2

Begrundelser for negativ holdning
Bange for rabies
Ræve hører ikke til i byen
Bange for at ræven skal gøre børnene noget
Bange for sygdomme (uspecificeret)
Bange for at den skal gå ind i huset
Bange for at den skal stjæle ting i haven
Bange for at den smitter hund med skab eller hjerteorm
Trist at den lever af affald
Vi er bange for at den skal tage vores pindsvin
En ræv har et brysk udseende

4
3
3
2
2
2
2
1
1
1

Fig. 2. Uønskede ræve fanges i fælder og aflives. Foto: Sussie Pagh
Unwanted foxes are often caught in traps and killed.
Spørgebrevet indeholdt følgende
spørgsmål om husstandens holdning
til byræve :

1) Hvad er din/ husstandens holdning til byræve? Afkryds: positiv,
negativ eller neutral.

Tabel 2. Gener oplevet i forbindelse med ræve i villakvarter i det sydlige Århus

Gener fra ræve
Den går for tæt på os/følger bagefter os
Vi er trætte af dens efterladenskaber pga smittefare
Slæber af med skraldepose, hvis vi glemmer den uden for
døren
Vores børn er bange for ræven
Den stjæler naboens høns
Den skræmmer vores kat
Den forsøger at få fat på det vildt, jeg hænger op i garagen
Ræven gravede en høne ned i forhaven
Den graver vores afdøde kanin op
Ræven fjerner ting fra haven
Den åd nedfaldne kirsebær og det var ikke sjovt at gøre rent
efter den
Ræven graver i vores have
Vores kaniner kan ikke stå ubevogtet om dagen
Vores hund har fået ræveskab
Den går på vores terrasse

4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Resultater
Af de 205 spørgebreve, som blev
omdelt, blev 115 (56%) besvaret
og returneret. Af de husstande som
svarede oplyste 98 (85%), at de selv
havde set en ræv i kvarteret en eller
flere gange, og 69 (60%) havde set
den i egen have (Pagh 2009). Knap
halvdelen (42 %) af husstandene
angav at have en neutral holdning
til rævene i kvarteret, mens knap
en tredjedel angav hhv. en positiv
(27 %) og en negativ (31 %) holdning til rævene i kvarteret (Fig.
5). Til spørgsmålet om hvorfor
holdningen var enten positiv eller negativ, svarede 26% af dem,
der havde en positive holdning, og
60% af dem, der havde en negativ
holdning (Tabel 1). Der var altså
større tendens til at begrunde den
negative holdning til ræven end den
positive. Mange var bekymrede for
smittefare fra ræve enten i forhold
til sig selv eller deres hund. Andre
var bange for, at ræven skulle gøre
dem selv, deres børn, kæledyr eller
pindsvin fortræd. En mindre gruppe
syntes bare ikke om ræve i byen.
Der var 109, som svarede på
spørgsmålet om, hvorvidt husstanden havde oplevet gener i forbindelse med rævene i kvarteret - heraf
svarede 88 (81%), at de ikke havde
følt sig generet af ræven, mens 21
(19%) svarede, at de havde oplevet
gener (Tabel 2). Halvdelen af de
gener, som blev beskrevet i forbin103

Fig. 3 Når folk selv skal skaffe sig af med ræve nær boligen eller
hønsehuset, sker det ikke altid på en dyreetisk forsvarlig måde. Fotografen
vil gerne være anonym.
The methods used to kill foxes near houses or hen houses, sometimes fail to
consider animal suffering.
delse med ræve var, at de gravede
i haven, fjernede ting eller efterlod
ekskrementer i haven. Knap halvdelen oplevede det som en gene, at ræven kom for tæt på dem selv, deres
børn eller kæledyr. En enkelt mente,
at familiens hund var blevet smittet
med skab af ræve i kvarteret.

positive holdninger til rævene, men
som det også er fundet i to tidligere, udenlandske undersøgelser, er
holdningerne til byræve delte eller
ambivalente (Tabel 3). Mange mennesker, hvad enten de er positivt
eller negativt indstillede, frygter
smittefare fra ræve.

Husstande med positiv eller neutral holdning til byræve oplevede i
hhv. 7% og 9% tilfælde gener, som
blev forbundet med tilstedeværelse
af ræve. Husstande med negativ
holdning til byræve oplevede i 43%
tilfælde gener, som blev forbundet
med ræve. Der var en høj signifikant
sammenhæng mellem oplevede gener og en negativ holdning til ræve:
Chi2=19,4; p<1,05 x 10-5, df=1.

Overraskende mange var bekymret
for rabies, selvom der i øjeblikket
ikke er en reel risiko for at blive
smittet med rabies fra ræve i Danmark. Det sidst tilfælde af ”sylvatisk rabies”, der blev fundet i Danmark var i 1982 (Fødevarestyrelsens
hjemmeside).

Diskussion
Konklusionen på denne undersøgelse er, at en stor gruppe mennesker,
som bor i byen, har neutrale eller
104

Der blev i undersøgelsen også givet
udtryk for, at man var bekymret for
smittefare fra rævenes ekskrementer. Her tænkes der formentlig på
Rævens Dværgbændelorm Echinococcus multilocularis, som en overgang havde mediernes bevågenhed

i forbindelse med det første fund af
parasitten i Danmark i 2000, som
blev fundet i en trafikdræbt ræv ved
Tåstrup nær København (Kapel et
al. 2000). Ubehandlet kan en infektion med Rævens Dværgbændelorm
(ekinokokkose) medføre døden for
mennesker. Den reelle smitterisiko
ift. mennesker i Danmark, anses
imidlertid for at være forsvindende
lille, dels fordi der trods undersøgelse af mere end tusind danske ræve,
kun er fundet 3 ræve med denne
bændelorm (Saeed et al. 2006),
og dels fordi der er meget få mennesker som smittes, selv i områder
med høj forekomst af bændelormen:
Denne bændelorms forekomst hos
ræv kan i nogle områder af Centraleuropa være 35-65% (Torgerson et
al. 2008). Til trods for et stort antal
smittede ræve i Centraleuropa, er
forekomsten af ekinokokkose hos
mennesker i disse områder lav dvs.
0,26 tilfælde pr. 100.000 indbyggere
(Torgerson et al. 2008).
Holdningsundersøgelserne til byrævene i Zürich (Bontadina et al.
2001) og München (König 2008)
er foretaget som en del af en forvaltningsplan, der skal nedbringe
smittefaren ift. Rævens Dværgbændelorm. Undersøgelserne konkluderer, at der er behov for mere
information om rævenes levevis,
og at en nedbringelse af smittefaren
bør foregå dels ved behandling af
vilde ræve med ormemiddel, dels
ved at nedbringe antallet af ræve
i byen ved brug af metoder, som
ikke er dødelige for rævene, fx ved
at afskære rævene fra menneskelig
produceret føde, og ved at sikre at
rævene ikke bosætter sig i haverne
(König 2008).
Skab Sarcoptes scabiei og Fransk
Hjerteorm Angiostrongylus vasorum, bekymrer især hundeejere.
Skab forårsages af hudparasitten
Sarcoptes scabiei (en mide-art),
som har bredt sig i Jylland i slutningen af 1980’erne og til Sjælland
i 2001 (Pagh et al. 2007). Da der

stadig ses få tilfælde af skabramte
ræve i Århusområdet, er det en reel
risiko, men da skab let opdages
og kan behandles, udgør det ikke
en alvorlig fare for hunde. Fransk
Hjerteorm kan imidlertid være
dødelig for hunde og ræve, hvis
infektionen ikke behandles i tide.
Fransk Hjerteorm har bredt sig til
den danske rævebestand i flere dele
af landet, især i det nordsjællandske
område (Willesen 2006). Parasitten
blev formentlig bragt til Danmark
af to hunde, som havde været med
på ferie i Frankrig, og som efter
hjemkomsten havde smittet den
danske rævebestand (Bolt et al.
1992). Fransk Hjerteorm rammer
især unghunde, som kan finde på at
æde snegle, da landlevende snegle
er mellemværter for parasitten.
Største delen af generne blev oplevet af husstande, som havde en
negativ holdning til rævene. En
umiddelbar tolkning af denne sammenhæng kunne lede til den slutning, at gener fra rævene medførte
en negativ holdning. Det omvendte
forhold er imidlertid mere sandsynligt, da mange af de oplevede gener
var forbundet med en negativ forventning til ræve, fx at man oplevede ubehag ved synet af en ræv, fordi
man var bange for ræve eller fordi
man mente, at kæledyr eller børn
er bange for ræve. Bontadina et al.
(2001) konstaterede, i undersøgelsen i Zürich, at jo mere kontakt og
kendskab borgerne havde til rævene, jo mere positive var man overfor

Fig. 4 (5?). Fordeling af holdninger til ræve i et villakvarter ved Århus.
Distribution of opinions towards foxes in an urban area of Denmark
rævene. I samme undersøgelse blev
det konstateret, at de husstande,
som var mest negative overfor ræve,
var husstande med børn eller ældre
og husstande i mindre byer.
Undersøgelsen i villakvarteret i
Århus viser, at der i høj grad er
behov for oplysning. Bedre kendskab til rævens adfærd og den reelle
smittefare, der er forbundet med
ræve i byområder, vil kunne ændre
holdningen til rævene i en mere
positiv retning til glæde for både
byboerne og rævene. Oplysende

arbejde, både ift. hvordan man som
hundeejer undgår at hunden smittes
med fransk hjerteorm og rævens
lungeorm Crenosoma vulpis, og
hvordan man opdager symptomer
på infektion i tide, vil kunne mindske risikoen for at hunde smittes og
dør uden behandling.
Forvaltningsmæssigt bør det undgås, at hunde og ræve i Danmark
smittes med nye parasitter ved at
hunde transporteres frem og tilbage over grænserne. Nyindførte
parasitter, som endnu kun har en

Tabel 3. Oversigt over undersøgelser af folks holdninger til byræve.
Neutral i
forhold til
rævene

Deltagende
husstande

Undersøgelse

52% (ønsker ikke
ræve i byen)

16%

779

König 2008

52,2%

40,3%

7,5%

519

27%

31%

42,00%

115

By

Positive
holdninger
til byræve

Negativ holdning
til byræve

München

60% (glædes ved
at se ræv i byen)

Zürich
Aarhus

Bontadina et al.
2001
Pagh 2010 (denne
undersøgelse)
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begrænset udbredelse, kan evt.
bekæmpes i området. Undersøgelser
viser fx, at andelen af ræve smittet
med Rævens Dværgbændelorm,
kan reduceres effektivt og til meget
lave niveauer også i byområder
med jævnlig fordeling af lokkemad
med midlet praziquantel (Hegglin et
al. 2003). Med kendskab til rævegrave i byområderne vil indsatsen
formentlig kunne effektiviseres
væsentligt. Konklusionen på holdningsundersøgelsen i München
er, at pga. de mange tilhængere af
rævene i byen, vil det på trods af
en helbredsrisiko ved rævene, ikke
være politisk muligt at foretage
en mere omfattende regulering af
rævene i byområder, hvor rævene
enten aflives eller skydes (König
2008).
Tak
Til alle dem som har ulejliget sig
med at indsende oplysninger om
ræve til Naturhistorisk Museum og
til husstandene i Højbjerg, som har
udfyldt spørgebreve og sendt fotos
af ræve fra kvarteret til mig. Tak til
Naturhistorisk Museum for at stille
arbejdsplads til rådighed for undersøgelsen og mange tak til Sven
Norup Jørgensen, Hans Henrik Di-
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etz og en anonym reviewer for gode
kommentarer til manuskriptet.
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Forvirring kan skabe kreativ undren, fulgt af fordybelse, men også
bare være noget rod. Forvirret blev
jeg, da jeg bladrede i Gyldendals
nye ”Sommerfuglene i Danmark”,
for dels er det en revision af ”Gads
håndbog om sommerfugle”, og
dels den var fuld af arter, jeg ved
grød aldrig har set eller hørt om i
Danmark. Så først tænkte jeg, at
det var forfatterens bud på arter,
vi måske vil kunne opleve som
strejfere i Danmark. Men nej - af
forordet fremgår, at bogen rummer
”alle de sommerfugle, som kendes
fra Nordvest-Europa (F, S, N, DK,
NL, GB, IE), dvs. ca. 150 arter,

hvor fx Michael Stoltzes ”Danske
Dagsommerfugle” (1996) rummede
91 arter, nemlig kun arter før eller nu fundet i DK. Har Gyldendal
mon musklet en mere salgsvenlig
titel ind over? Nu ku jeg jo prøve
at lade være med at være så kritisk
og blot betragte det som et uventet
slagtilbud - ”Sommerfuglebog – nu
med 39% flere arter!” Men er det nu
godt eller skidt – ja, det afhænger af
målgruppen. Mange vil vist mene,
at det er svært nok at lære de danske
arter – hvorfor så gøre det sværere
ved at fylde flere arter ind? Lettere bliver det jo ikke af, at det er
relativt svære grupper som blåfugle,
perlemorsommerfugle og randøjer,
der er flere af. Når det er sagt, så
supplerer den for mig fint den uundværlige Stoltze fra 1996 (der vist
snart kommer i en revideret udgave)
og den nylige gode men superkompakte ”Danmarks Sommerfugle”
(anm. F&F 115(4)).
Det er generelt en glimrende bog.
Indledningen er prisværdigt skåret
ned til 6 sider, hvoraf 2½ side er
nyttig morfologi og termer. Ift. den
mindre øvede bruger er det et kup
(når man nu ikke laver ID-nøgler”
til dagsommerfugle), at s. 17-23
har en let og illustreret introduktion
til de 11 hovedgrupper med sidehenvisning til, hvor gruppen starter
– det samme er vist på omslagets
indersider. Og endnu et kup (den
her elsker jeg virkelig): Forvekslingsmuligheder med en håndfuld
dagflyvende natsommerfugle ses s.
24-25. Det er flot, når den erfarne
insektmand m/k stadig evner at
sætte sig ud over egen dygtighed
og taxonomi og kommer brugerens
praktiske behov i møde. Artsbeskrivelserne er fint kortfattede, men
rummer alligevel det de skal – en
art fylder oftest et dobbeltopslag

med hhv. tekst (tv) og billeder (th) overskueligt (lidt som Stoltzes bog
i feltudgaven). Det brugervenlige
understøttes af små tegninger forneden på billedsiderne, der viser de(n)
art(er), den pågældende art kan
forveksles med. I lighed med både
Stoltzes og Top-Jensen & Fibigers
bøger rummer denne bog også oversigtstavler bagest (s. 227-251), hvor
(oversiden af) mange nærtbeslægtede arter kan ses side om side.
Selvom der er en god slat ikke-danske arter med, er alle forsynet med
danske navne. Det er fint, men nogen af dem er altså tungeknækkende
– tag fx Mosebølle-Perlemorsommerfugl og Multebær-Bredpande og
Sydeuropæisk Svalehale. Tag dem
med til julefrokosten i Entomologklubben, og udlever kun vennernes
bilnøgler, så længe de kan udtale
dem.
Illustrationerne er jo kritiske i en
bog og for en insektgruppe, hvor
man ikke bestemmer efter nøgler,
men efter billeder. Birgitte Rubæks
tegninger er glimrende – ikke store
kunstværker, som en Thomas Bredsdorff fx tidligere leverede i Natur og
Museum (fx Tang fra 1986) – men
de fungerer fint. I mange tilfælde er
sommerfuglen afbildet siddende på
en plante, og da ofte (fint) på larveværtplanten. Systemet glipper dog
et par gange, hvor fx Alm. Blåfugl
sidder på Hundegræs, som hverken
er værtplante, og heller ikke trives
på de næringsfattige lokaliteter,
hvor denne blåfugl trives. Den måde
sommerfuglene er vist siddende på
bladene er tit lidt kejtet, men ift.
at bestemmelsen spiller det ingen
rolle. Opsætningen af illustrationerne er pæn, overskuelig og luftig.
Alt i alt en glimrende bog også til
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