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Danmarks Fugleverden i det. 19. Aarhundrede
og Fugleværnssagen.
Naar man betragter Danmarks Fugleverden, som den
er nu, og som den var i B egyndelsen af dette Aarhun
drede, vil man straks spore en sørgelig Tilbagegang.
1Vlindst en Snes Arter, der fandtes i Danmark for et Par
Menneskealdre siden, er komplet forsvundne, og mange
Arter, som den Gang var almindelige, er nu faatallige og
sjældne. Til Gengæld er der ganske vist i de senere Aar
tilkommen nogle Arter, som ikke tidligere har været trufne
her ; men det er dog langtfra nok til at opveje Tilbage
gangen. Af Fugle, der yngler her i Landet og alt10aa kan
henregnes til Landets egentlige faste Fauna, findes cirka
170 Arter. Hertil kommer saa de Trækfugle, der regel
mæssig besøger os paa Gennemrejse til Syden, i alt cirka
100 Arter, og endelig de tilfældige Gæster, der nu og da,
undertiden med Aars Mellemrum, træffes her i Landet.
Rovfuglene er absolut den Orden, det er gaaet m est
tilbage for paa Grund af den hensynsløse Forfølgelse, de
overalt gøres til Genstand for. Det er absolut en Fejl kun
at b etragte dem som Røvere, da der blandt dem findes
flere Arter, der kun er til Gavn og Nytte, rent bortset fra,
at et eller flere Par Rovfugle altid er en Prydelse for en
Skov, og selv om de gør en Del Fortræd blandt Smaa
fuglene, vil N aturen sikkert selv forstaa at holde den til
børlige Ligevægt oppe mellem de forskellige Slægter. Det
har ogsaa vist sig at være unyttigt at udrydde Rovfug
lene ; thi fra de Skove, hvor Forstvæsenet har sat sig til
Opgave at afskaffe dem, foreligger ikke et eneste Eks
empel paa, at de mindre Fugle er blevne talrigere, hvor-
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imod Musene har formeret sig i uhyggelig Grad. Ko;tg·e
der tidligen! ynglede ret talrig her, er nu blevet en
tilfældig Gæst. Dens Rede fandtes sidste Gang for en
Snes A ar siden i Hals Skov ved Limtjorden. Gleuten og
Kædwgme begynder at blive Sjælelenheder ; for adskillige
Egnes VeclkommP-nde g-ælder det sam me om Duehogeu, og
flere for Landbruget nyttige Fugle, f. Eks. Taam.falken og
JJ!/usvaagnt, er i stærk Aftagende lVIus og skadelige In
sekter slipper herved P.n virksom Fj ende.
JVatrovfuglene, l� forskellige, hovedsagelig nyt tig e
U glearter, h a.r bedre forstaaet at bevare dens Stilling l ter
i Lanelet ; . deres natlige Færden har beskyttet dem . Dog
h ar deu store- Honmgle m aattet dele · Skæbne med Kongeørnen.
Af Kragefuglene er der en , riemlig Ravuen, der snart
m aa betrag tes som udryddet i D anm ark.
B l andt Skrigefuglene træffer vi flere Arter, der er
eller snart vil være helt . forsvundne, f Eks. Ellek? agm,
Guldpz'rolen og til Dels ·1sfitglen . Disse hører, hvad Fjer
clragten angaar, til vore smukkeste Fugle ; i Farvepragt
giver ·.de ikke de tropiske Former noget efter, og her -maa
vel Grunden- til deres Forsvinden ogsaa søg es. Deres Pragt
har været dem skæbnesvanger : den har gjort d<!m til Gen
stand for en hensynsløs Efterstræbelse.
Klatrefuglene, Gogm og Spættente, .har holdt sig ret
godt ; men det samm e kan desværre ikke siges om Sang
fuglene, hvilket er saa meget beklageligere, som de jo alle
uden Undtagelse' er til Gavn og Nytte, og- samtidig ved
deres glade Sang sætter Liv i vore Skove og paa vore
l\[arker. Den gule Vipstjært er paa mange Steder helt fo r
svunden, og den ene ·af· vore to N attergalea1· ter, sydlig
JVa tte?'gal, træffes nu kun undtagelsesvis paa Lolland .
. Fluemappe?'e, Lovsa1tge1 e og Læ1'ke1· er øjensynlig i
Aftagen, og Digesmutteme bliver A ar for Aar sjældnere.
B landt Finkerne spores' Tilbagegangen vel ikke slet saa
stærk, men for enkelte Art er, Stzllids, Sz.sken og Irisk f.
Eks , kan · det dog ikke skjules, at. de er m indre hyppige
nu end for blot en halv Snes Aar tilbage.
For en Art, det aimiudelige Ko1'S1tæb, stiller Forholdet
sig dog· lidt glædeligere Indtil 1 8 90 betragtede man den
kun som en regelmæssig forekommende -Vinter- og . Efter
aarsgæst ; men . ved· Hr. kgl. . Skovfoged Christiansens Iagt
tagelser bl<!V det konstateret, at Korsnæbene yngler, endog
ret talrig paa Viborgegnen (se � Viborgegne_ns Fugle«, 1 890),
og den maa saaledes henregnes til Landets faste Fauna.
ontm,
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Droslei-ue er en Slægt, der her i Landet kun faar en m eg et
llblid B ehandling. Vi bar kun de to yngl ende Arter, Sang
droslen og Sols01·tot; men d eres nordlige Slægtninge, JVhstel
d1'osleu, Rz'ugd?-oslm, Sjagge?'e?t og Vz'ud1'osleu, det' Fo r- og
Efteraar besøger os paa Trækket, maa jo ofte betale disse
Besøg dyrt, idet de i store Mængder fanges, skydes og
bringes til Torvs som :z>Kramsfugle4:. Jagtloven har j o
imidlertid nu indskrænket dette II/Iassemyrdcri noget ved
at forbyde Fuglefangst i Doner.
En af de faa Sli:.egter, der øjensynlig er i Tiltagen,
er JJ!Iejsente, hvill<:et vel nærmest maa tilskrives deres stærke
Formeringsevne De lægger nemlig indtil 12 Æg. So1't
m�jsen (Parus ater) var endnu ved Aarhundredets Midte
temmelig sjælden, men er nu ret hyppig.
Om Slwvduerue er Meningerne mellem Ornilhologerne
stærkt delte. 11fedens de enkelte Steder synes at forsvinde,
er der andre Egne, f.' Eks. Midtsj ælland, hvor de lader til
at være i Tiltagen.
Høwefi tgleue, er i absolut Aftagen. J)'uren, den stol
teste . af dem alle, er ful dstændig udryddet ; fra sidste Halv
del af Aarhunclredet kendes kun to Eksem pler paa dens
Forekomst, nemlig fr;:;. Holte, December 1874, og Tidsvilde
1897; m en i begge Tilfælde har den tilfælelig forvildet sig
herned fra Sverrig.
Udtaneu var næsten udryddet ; den fandtes kun ganske
faatallig paa den jyclske Hede. Der er nu imidlertid udsat
Smaaflokke flere Steder i Vildmosen, Tidsvilde Hegn og
Holmegaards Mose ved Næstved, og dette i Forbindelse
med kraftige Fredningsbestemm elser synes at bevirke, at
denne prægtige Fugl kan bevares for vor Fauna.
Agedtø?is og Vagtler synes at formindskes i Antal.
To unge Hønsearter har vi imidlertid faaet i sidste
Halvdel af Aarhundredet, nemlig dm kz.1'gisz'ske Steppe/tone
og Fasauen. Steppehønen, hvis oprindelige Hjem er Gabi
Ørkenen og de kirgisiske Stepper, optraadte pludselig 1859
flokkevis i samtlige europæiske Lande, for Danmarks Ved
kommende fortrinsvis i Jylland. Den forsvandt imidlertid
igen ; men 1888 fandt en ny stor Indvandring Sted. Fuglen
burde nu have været fredet ; men tværtimod blev den over
alt rask nedskudt. Københavnske Vildthandlere modtog
det Aar ikke m indn; end 1500 Eksem plarer fra Jyllan d
alene. Den ynglede imidlertid overalt, hvor den havde siaaet
sig ned, særlig p aa Ringkøbingegnen, hvor der blev truffet
Flokke paa indtil 200 Stykker ; men den ivrig-e Forfølgels e ,
den var Genstand for, ikke mindst fra Samleres Side , blev
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den for s tærk, og trods det, at alt tyder paa, at Steppe
hønsene her i Laneler har fun det gunstige Livsvilkaar, fore
ligger der dog siden 1 892 intet nyt Tilfælde paa dens Fore
komst hos os.
Der er dog m aaske Grund til at antage, at den ad
Aare atter vil indfinde sig, og hvis strenge Fredningsbe
stemmelser d a kan skaffe den en mere g æstfri Behandling,
vil den rimeligvis kunne erhverves for vor faste Fauna.
Det samme gælder dm skotske Rype, som man i de senere
Aar har gjort Forsøg paa at indføre, og som synes at
finde gode Livsvilkaar her.
Fasa7tm, der er indført fra det sydvestlige Asien, har
slaaet fast Rod hos os og er nu m eget talrig, særlig paa
Øerne. Maaske har denne nye Erhvervelse, set fra et
fuglevenligt Standpunkt, været temmelig dyr. Rovfugle
forfølgelsen tog nemlig først rigtig Fart, da de større God
ser oprettede Fasanerier og beg yn dte en Udryddelse mod
alle tænkelige Fj ender af Fasanyngelen, og her maatte saa
baade skyldige og uskyldige bløde At dette har været
en m eget medvirkende Aarsag til Rovfuglenes Formind
skelse er sikkert. Et andet Spørgsmaal ·er det, om Fa
sanens Indførelse er absolut en Gevinst for Landet, - der
klages allerede stærkt paa m ange Egne over de Ødelæg
gelser, Fasanerne anretter paa Sædmarkerne, ikke alene
ved at afrive Kornvipperne, men ved at b aske sig og ned· ·
træde Kornet.
Blandt Vadefuglene maa desværre ogsaa noteres Til
bagegang over hele Linien. Den !wide Stork forsvineler
mere og m ere, særlig fra Sjælland, og dm so1·te Stork, der
endnu i 1 888 fandtes ynglende ved Næstved, er nu trængt
tilbage til nogle enkelte Skove paa Jyllands Østkyst. Af
Ht[frcnte er en Art, deu graa, endnu temmelig usvækket,
hvorimod dens nære Slægtning, Rordnomne7t, er omtrent
helt udryddet. Sneppm, vort fineste Fuglevildt, skydes her
ubarmhj ertigt paa For- og Efteraarstrækket, og Resultatet
er b levet, at Sneppetrækkene nu ikke er nær saa talrige,
som de har været. Jagtloven af 1894 sikrer ganske vist
Sneppen en Fredningstid fra 15. Maj til 1. August ; men
denne er faktisk aldeles uden B etydning, idet Sneppen be
visligt aldrig træffes h er i Landet i det Tidsrum. Fred
n ingstiden burde være fra l. Februar til l. August. Fug
len vilde da faa Lov at passere Danmark uhindret uneler
Foraars trækket, og det er ingen U mulighed, at den da
vilde kunne blive en fast Fugl hos os, da der nemlig flere
Steder baade i Jylland og paa Øerne findes Pladser, hvor
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aile Sneppens Ynglebetingelser er til Stede. For Bekka
Vedkommende bliver strengere Fredningsbestem
melser vist ogsaa snart paatræng ende nødvendige. Jagt
loven levner dem for Øjeblikket knap Fred i Rugetiden.
Kl)tdeu, en af vore smukkeste og mest aparte Vadere,
bliver Aar for Aar sjældnere, og selv Vz'beu, vor alminde
ligste Vadefugl, bliver m ere og mere faatallig. Foraaret
1 899 gav forøvrigt Viberne et føleligt Knæk, i det de an
kom temm elig tidlig, og kort efter A nkomsten indtraf læn
gere Tids haard Frost med Snefald. I det Tidsrum huk
kede en Mængde Viber under fot· Sult og Kulde, og da
Tøvejret indtraadte, fan dtes der døde Viber i Hundreeltal
omkring paa Markerne.
Af Svømmefuglene vilde sikkert flere Arter, paa
Grund af hensynsløs Efterstræbelse, - man mineles blot
Fuglekøjerne ved de frisiske Øer - være udryddede, hvis
ikke deres stærke Form ering havde bevaret dem. Kmtb
S1Ja1telt, der tidligere ynglede ret hyppig hos os i vild Til
stand, findes snart kun tæmmet og fanget, og af de fem
Lappeclykkearter, der tidligere fandtes hos os, kan vi n u
kun gøre Regning paa to. Maag-e1' og Tenter kan heldig
vis glæde sig ved fornuftige Fredningsbestemmelser, og
blandt disse A rter er Tilbagegangen ogsaa langt m indre
iøjnefaldende, end m ellem de fleste af vore ·andre Fugle
slægter.
sz'uentes

·i:·
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D et er nu et nærliggende Spørgsmaal : » Hvad er
Grunden til denne Aftagen blandt Fuglen e ? « Der e r m ange
hertil medvirkende Aarsager. Efterhaanden som Kulluren
skrider frem, vanskelig gøres Fuglenes Livsvilkaar. Først
og fremmest den mere udstrakte Dyrkning af Jorden ;
Smaakrat og Heg11 afskaffes, Søer udtørres, og Moser om
dannes til Eng, hvorved en Mængde Fugle mister Tilholds
sted og Rugeplads. Den m ere forstmæssige Behanclling
af Skovene og Skovb rugets O vergang fra Eg til Bøg har
ogsaa haft sin store Indflydelse paa Fuglelivet ; thi medens
Egeskoven havde en naturlig tæt og frodig Undervækst
af Hassel, Tjørn o. s. v , savner Bøgeskoven fuldstændig
Underskov, og med Kratskoven forsvinder Fugle som Syl
vier, Nattergale og andre Kratsangere.
Andre af den fremskredne J<.ulturs Goder, der har
været Menneskeheden til Gavn, men Fuglelivet til Skade,
er Fyrtaarne og Telegraftraade. Fyrtaarnene er meget
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farlige l'" jender for Fuglene. De fleste af vore trækfttgle
trækker nemlig om Natten, og det gaar dem som ·Møllene,
de drages af det stærke Lys · fra Fyrene, der blænder dem ,
særlig i mørke sludfulde Nætter ; de styrer lige løs paa
Lanternerne og f;:tlder døde eller døende til Jorden .
Paa Foranledning af I i1spektør ved zoologisk :Museum,
Hr. Herluf Winge, har alle Landets Fyrmestre faaet Ordre
til at føre Bog over de Fugle, der falder ved Fyrene, samt
i n dsende Eksemplarer af de forskellige Arter ved . hvert
Fald , og der foreligger nu udførlige Lister over, hvad der
er faldet i de sidste A ar, Li�ter m ed svimlende høje Tal
Vi har omtrent 40 Fyrtaarne her i Landet, og ved dem
falder gennemsnitlig 2500 Fugle aarlig. Det varierer en
Del ; 189 6 faldt cirka 4000 , 1 897 kun 900 . Faldene retter
sig efter, hvorledes Vej rforholdene E'r i cl� Nætter, da
Fuglene trækker. Imidlertid m aa Faldene jo beregnes
langt høj ere, thi heri er ikke iberegnet de Fugle, der VP-d
at flyve m o d Linserne kun bliver saarecle og senere styrter
i H avet uden nogensinde at blive fundne. DeL er især
Sang- og Smaafugle, navnlig Stær og Lærker, der om
kommer paa denne Nlaade, m en ogsaa større Fugle som
Gæs, Ænder og Snepper bliver aarlig fundne. Der kan
indvendes herimod, at Fyrtaarne jo har eksisteret i l angt
mere end dette Aarbundrede ; men det er en Selvfølge, at
efterhaanden som Lanterner, Linser og Reflektorer bliver
bedre og kraftigere, des flere Ofre kræver de blandt
Fuglene.
En anden farlig Snare for Fuglene P-r Telegraf- og
Telefontraadene, hvis Antal jo aarlig vokser. Uneler den
hurtige Flugt ser Fuglene ikke de udspændte Traacle, men
flyver imod dem og bliver dræbte. Det er her særlig de
Fugle, der har en lav Flugt, Hønsefugle, Hjejler og · Klirer,
det gaar ud over. Hvor m ange der omkommer paa denne
Maade kan selvfølgelig ikke beregnes ; m en Tallet er sik
kert ikke ringe.
D isse forskellige Tilfælde er der imidlertid i n tet at
gøre ved - Civilisationen fordrer det �aaledes - m en
desto større Grunel er der jo til paa an den Maade at frede
om Fuglene, saa meget mere som den største Fare for
deres Udryddelse ligger i de Efterstræbelser, de gøres til
Genstand for af Menneskene selv. Den fremskredne Kul
tur har endnu ikke naaet at faa Bt:gt med Barbarismen ,
og i denne bunder de værste Fjender for Fuglelivet; nem·
lig Modegalskaben og Syclellropæernes vanvittige Forføl
gelseslyst Naar vore Trækfugle For- og Efteraar passerer
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Syaeurop<!., bliver Bdolkningen greben af en sand Myrde
lyst. rolk af alle Klasser, gamle og unge, er parate til
at dræbe Fuglene. Bøsserne knalder, der udspændes Garn,
opsættes Fælder ag Li nipinde ; ja, det gaar endog saa vidt,
at Svalerne fanges paa Medekroge. der ophænges i Træ
erne med Insekter som Madding. Og alle disse Anstren
gelser gøres hovedsagelig for at til fredsstille Efterspørgse
len efter Fugleskind til :M odepynt. Hvor store O fre, de 1 1ne
fordærvelige Maade kræver, oplyses bedst ved nogle Tal
størrelser. Til de store Modemagasiner i England indføres
aarlig ca. 30 Nlillioner præparerede Fugleskind, og man
regner ikke for højt, naar man sætter det aarlige Forbrug
af Fuglehamm e i hele den kultiverede Verden til 15ll
Millioner.
I et eneste Distrikt i Frankrig blev der i September
og Oktober 1885 af 8 Fuglefængere fanget og forsendt
4G,OOO Pd. Smaafugle, hvilket svarer til o mtrent GGO,OOO
Individer, og- samticlig var det Mode blandt Aristokratiets
Damer i Paris at bære Kjoleliv , beklædte m ed de bløde
Brystfjer af Svaler. I England vakte en · bekendt Dam8
Opsigt ved at møde i en Dragt, hvis Gameringer udeluk
kende bestod af de røde B rystfj er af Rødhalsen. Denne
ene Dragt havde kostet mindst 500 af vore bedste San
gere Livet.
Og vore Lærker og Vagtler m aa ligeledes i tusindvis
lade Livet for at tilfredsstille Efterspørgselen efter Lærke
og Vagtelpostejer.
N aar man ser disse svimlende Talstørrelser, undres
m an ikke mere over, at vort Fugleliv er blevet fattigere;
lllen man kan kun inelerlig ønske, at der mGa blive sat en
Stopper for disse skandaløse Forhold. Det er denne Op
gave, Fugleværnsforeningerne har sat sig. Der er dannet
en stor i nternational Liga med dette Ivlaal for Øje ; den
tæller i alt ca. GO,OOO Medlemmer, og følgende Lande har
sluttet sig til den : Østrig, Tyskland, Frankrig, Holland,
Svejts, Italien, Pensylvanien, Sverrig og Danmarie Denne
Liga afholder aarlig en i nternational Kongres, og der ar
bejdes hen til i de forskellige LanØe at faa Lovforbud m od
Fuglemassemordene. Begyndelsen er gjort ve- d, at Senatet
'
i de forenede nordamerikanske Stater har forbudt al Inel
og Udførsel af Hamm e af Sangfugle, et Eksempel, der
snarest burde følges af alle europæiske Lande.
I Danmark tog Fugleværnssagen sin Begyndelse i
1898, d a Foreningen ;,Svalen4: hemtraadte.
Den har nu
2G Kredse og ca. 1 200 -Medlemm er.
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Lykkes disse Foreningers Bestræbels8r for at hæmm e
de oprørende Misbrug o g Ødelæggelser a f Fuglene, d a
kan det kun glæde enhver oprigtig Ven a f Dyrelivet og
Naturen. Man h ar rla Lov at haabe, at Fuglelivets Af
tagen i Danmark vil ophøre!
Orla Bock.

"K i r kefug l e".
For Tiden samler j eg Materiale til en Afhandling om
Taanifalkm (Tinnunculus alaudarius), Slo7'
ugien (Strix fl a m mea), Ki1·kmgien eller ./Jili1ter·vas Ug-lm
(Athene noctua), Natug-leu (Syrniu m aluco) og Alliken (Cor
vus monedula), navnlig om deres Forekom sL og relative
Talrighed i de forskellige Egne af Landet.
Som bekendt yngler disse Arter ofte i Kirker, og da
deres Forekomst i disse let kan paavises af enhver, har
jeg søgt og faaet Efterretninger om over 400 Kirker.
Endvidere vilde jeg gerne ha-\re Klarhed over deres
Yngleforhold :_ hvor lang Tid der hengaar m ellem Lægning
af Æggene, Rugetidens Varighed, og hvor længe Ungerne
bliver i Reden, samt om de lægger flere Kuld Æg om
Aaret.
Desuden har jeg selv og andre samlet over 1000 af
de Gylpbolier, som Fuglene udspyr, og som indeholder
Rester af deres Bytte. Ved Undersøgelse af disse Gylp
boller faar m an Oplysninger, dels om hvad vedkommende
Art lever af, dels om Udbredelsen af de Arter af Mus,
Spidsmus m. m . , hvis Rester findes i Gylpbollerne.
Om de 5 Fuglearters Udbredelse kan det efter de
indhentede Oplysninger foreløbig siges , at kun Taarnfalken
yngler i alle Landets Egne (Lolland-Falster maaske und
tagen).
Sløruglen yngler almindelig paa Fyen og i- det øst
lige og sydlige Jylland.. sparsommere paa Lolland, sjældent
paa. Sjælland. Den er indvandret i Danmark i dette Aar
hundrede.
Natuglen yngler overalt, hvor der er Skov, m en langt
hyppigere paa Sjælland end i Jylland.
Alliken yngler overalt paa Øerne og i en stor Del
af Jylland ; dens Udbredelse i denne Lanelsdel er ret ejen
dommelig og trænger til yderlig e re Opklaring. løvrigt er
5 Fuglearter :

·
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F y n den Landf;del, hvorfra j eg har de magreste �Ied
delelser.
Falkens Ynglehistorie har jeg ganske godt oplyst, de
andre A rters kun mangelfuldt.
lV[on j eg ikke kunde faa nogle af )'AarbogetHS Læ
sere til at interessere sig- for m in Opgave. Af det fore
gaaende vil man kunne skønne, hvad jeg ønsker : Oplys
ninger om A rternes Forekomst baade i og udenfor Kirker
(helst Antal af ynglende Par), om muligt Indsendehe af
Gylpboller og Fjer - alt m ed Steds- og Tidsangivelse.
Hvis m an har let Adgang til Reder, vilde j eg sætte stor
Pris paa daglige Iagttag-elser. Da Uglerne begynder at
ruge, saa snart d et første Æg er lagt, og Ungerne altsaa
kom m er frem til forskellige Tidspunkter, maatte hvert Æg
sitraks mærkes med (rødt) Blæk, naar m an vil erfare Ruge
tdeu. (Gør m an ikke det, vilde m an faa usikre Resultater,
hvi� et af Æggene var ubefrugtet ; det er j ust hændet m ed
iøvrigt nøjagtige Iagttagelser over Slørugle og Natugle).
Natuglen lægger Æg i Marts, de andre A rter i April og
Maj. Undertiden yng-ler de her omhandlede Arter (eller
dog nogle af dem) 2 Gange aarligt ; for Sløruglens Ved
kommende synes det enelog at være ret almindeligt at
finde .!Eg i Juli, August og September. Sikre Oplysninger
herom vil være meget velkomne.
Om Skovltomuglen (Otus vulgaris) ønsker jeg IignenLie
Oplysninger som om de alt nævnte 5 A rter.
Kolding, Februar 1 900.
A. Hage r·up,
Arkitekt.

lndsan1ling af Guldstnede.
Unelertegnede vil paa det inclstæncl igste bede alle de
Læsere af Aarbogen, der indsamler Insekter, eller som
kunde have Lyst til at begynde derpaa, om ikke at glemme
Guldsmeclene (Oclonaterne) nu i den tilstundende Sommer.
De fleste Arter kommet' frem i den tid ligste Sommer, m e
dens et Mindretal hører Eftersommeren til. Ved enhver
Søbred, Vanddam, Mergelgrav eller :Mosehul v il der findes
Arter, og med lidt Øvelse og Taalmodighecl kan man
vente at gøre god Fangst. Selv om man engang imellem
slaar fej l efter et Individ, skal man bare rolig blive staa
encl e ; efter kortere eller længere Tids Forløb kommer
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Fyren ti lbage til san11ne Sted. Jeg vil med Glæde hjælpe
en h ve r med at bestemrne det indsamlede .iVIa teri ale, lige
som jeg · ogsa.a, hvis det ønskes, vil m odtage danske Oclo
nater mod at give Bil ler eller Som m erfugle som Vederlag.
Silkeborg.
Esben Petel'sen,
Lærer.

Bregnearterne i Vej le-Egnen.
(Af N. J. Andel'sen i Vej le )
Den cl ybe Indsænkning, der betegnes ved Vej le Fjord
vest derfor Vejle Dal, omgives af temmelig høje Bak
ker, der paa sine Steder naar en Højde af 2-300 Fod
(Munkebjerg 296', Himmelpind 220' ;_;�Skrædderbakken i
Grejsdal er 281 . ) Mange Steder bærN Skraaningerne
store Skove, og hist og her udmunder en Sidedal med en
Bæk , der paa m angt et Sted er omgiv�t af Træer og
Buske, især af El. De største Sidedale ved Vej le er Grejs
clalen mod Nord og rvlørkdal mod Sydøst (vest for Vej le).
Saaclanne Dale med kratbevoksede Bække og fugtige
Bakkeskraaninger er særlig egnede til Hjemsted for
Bregner.
Af alm . Bregner findes her m ange Steder ALm. og
SkmjJ.fimzet JV/a7tgeløv, den fine S11ta/ji1tnet il1angdo7J (Fj er
bregne), hvis Bladspids o fte er sammerirullet og lidt vis
sent som Følge af, at den huser en Slags Fluelarve (disse
findes dog ogsaa:paa andre store :Mangeløv) ;_� paa fugtige
Skræn ter, oftest i Selskab med Blaabærbuske, den smukke
J(amb?'egue med sine 2 Slags Blade, Ørneb1'eguen, der paa
sine Steder danner manelshøje Smaaskove, A Lm . E1tgdsod,
særlig paa Træstubbe og undertiden flere Alen oppe i
Luften u d af knækkede eller stynede Elletræer, Dnnet
Engdsod, særlig i Kløfter. ofte sammen med den fine Tre
ddt Enge/sod, der dog ofte gaar høj ere til Vejrs end hin.
J�je?'g-JVIaugeLov fineles paa m ange Steder. Syd for Fjorden
begynder den sparsomt ved Bregning, bliver mere alm.
henimod Munkebjerg, paa visse Steder findes den i stor
Mængde, tager derefter igen af henimod Stampeskov ved
Vejle. Vest for Vejle var der for faa Aar siden faa
Eksemplarer i Petersholms Skov, hvor den dog vist nu er
udryddet. Derimod danner den en lille Koloni paa den
sydlige Side af MørkelaL En sen Aftenstund fandt jf!g et
Eksemplar i den vestlige Del af Vilstrup Skov ; det var
og

'
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for sent til at søge e�ter flere. Skønt j eg flere Gauge har
været i denne Skov, har jeg dog aldrig fundet flere end
det ene Eksemplar. Paa den sydlige Side er Bregnen
fundet paa en Strækning af ca l :J/� Mit·�. Paa den nord
lige Side findes den ved Stejlbjerg og ved Ulvebakkerne,
men vist næppe øst derfor. Mod Vest . har j P-g kun fundet
den for en Del A ar siden paa en Bakke i Nærheden af
Skibet Kirke. Derimod P-r den almindelig i GrejsdaL Det
eneste Sted, j eg har fundet den paa Østsiden, er tæt ved
Vejle. Paa Vestsiden af Dalen, der er m eget mere bregne
rig end Østsiden, fineles den lidt sparsomt ikke langt fra
V ej le, bliver almindelig omkring Skrædderbakken, forsvin
der saa vist helt, men kommer igen omkring Hopballe
Mølle og har sin yderste Forpost (en lille_ Sidedal ved
Jelling Skov. En lige Linie herf1·a og til B regning, dens
Det nærmeste Vokse
2 yderste Punkter, er over 2 Mil.
sted mod Nord er vist Skovene omkring Odder, mod Syd
fineles den vist først ved Styding Skov vest for H aderslev.
I Modsætning til mange Bregner har den en behagelig
Duft, da denne har en Del Lighed med Æblernes.
Kær-J1!faug-eftn, fineles enkelte Steder; det nærmeste
Sted er i Pudelal syd for Sønclermarks-Skolen.
Sk01- J1!fang-elov (Lange : Bægerbregne) er kun fundet
paa en Ellestub i GrejsdaL
Stntds11ing-e har før været meget alm. i lbækclal vest
for Munkebjerg, hvor jeg dog ikke har set den i de sidste
Aar. Bregnegalskaben har vist her faaet Bugt med den.
Den blev i sin Tid gravet op i Mængde og solgt i Vejle.
Af lbækslægten findes en D el store og smukke Eksem
plarer paa Vejle gamle Kirkegaard. Da de her har større
Plads og mindre Kamp for Tilværelsen end deres vilde
Slægtninge, saa bliver de langt kraftigere end disse. En
kelte StrNds·uiug-e er plantede ind i Hotellets Have og i
den lille H ave ved rl'lunkebjerg Station. Ligeleeles er der
gemt en l ille Koloni paa et afsides Sted. Derimod fineles
der en Del Stntdsviug-e i Niørkdal. Gid de ikke maa faa
samme Skæbne som deres Frænder i Ibækclalen. For nogle
A ar siden var der eC Sted en hel frodig Skov af dem
(mon endnu?) ; et ancle t Sted saa de noget forkomne ud,
vel som Følge af .Menneskenes Vold. Naar de kan være
i nogenlunde Fred, har de vist let ved at udbrede sig.
Paa Kirkegaardscliget ved Bredsten Kirke har j eg ��
Gange set Rundjiunet Radelov. Anden Gang, det er nogle
Aar siden, var den taget betydeligt af, vel som Følge af
·Menneskenes Færd.
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I de senere Aar hersker den ikke anbefalelsesværdige
Mode at plukke Blade af :�>de ægte Bregner<, det er
Bregner med faste Blade, for at sætte dem i Vand. H ele
Bunker af B regneblade bringes hjem fra Skoven, navnlig
gaar det cd over Al11t . JV!angdov. Bliver det saalecles ved,
vil den vist mange Steder i Nærheden af vore Købstæder
blive udryddet, maaske den allerede er det paa nogle
Steder.
Det var I3 B1'eg-uem-te1' i Vejles Omegn. Dersom
nogen endnu skulde finde Kong-ebreg-nen paa Munkebjerg,
da skal han vide, at det er en Fynbo, der er flyttet
herover.

Lidt om Odonaterne (Guldsmedene).
Faa Insektfamilier frembyder saa m ange Overraskelser
og Skønheder for den, der har Lyst til at se lidt nærmere
paa Dyrerigets Mangfoldighed, som Odonatern e ; men
desto mærkeligere er, at trods det er der kun grum me
faa, som har lidt Kendskab til Familien; j a saa vidt mig
bekendt foreligger der endnu ikke paa Dansk nogen For
tegnelse over vort Lands Oclonatfauna. H vad Aarsagen
dertil kan være, kender j eg ikke ; men m aaske kan det til
Dels ligge deri, at Guldsmeclene er vanskelige at fange og
værre at præparere saalecles, at de smukke Farver kan
b ibeholdes. Gelonaterne er glubende Rovdyr, der fanger
og fortærer deres Bytte i Luften, hvorfor deres Fordøjelses
kanal altid er fuld af dyriske Stoffer, som , ved at Dyret
præpareres og opstille�. gaar i Forraadnelse og giver Dy
rene den mørke Farve, de altid faar ved Tørring. Den
lange og tynde Bagkrop gaar)et af, særlig for_ de mindre
A rters Vedkom mende, derfor er det nødvendigt før Opstil
lingen at stikke en lang Insektnaal eller et fint Stykke
Jærntraad gennem Bagkroppen ind i Forbryst€'t.
Gelo naterne henlever den største Del af deres Liv i
det ferske Vand, hvori de lægges som Æg og lever som
Larver og Nympher, derfor feerdes som REgel de fuldtucl
viklede Individer altid i Nærheden a f dette Element. De
er udprægede Solskinsclyr, og i fllg tigt eller mørkt Vej r
sideler de ganske rolige i Trætoppe, paa Siv, Rør, Græs
straa og lignende. Skinner derimod Solen, og Luften er
nogenlunde rolig, da er de paa Færde og nyder i fulde
Drag deres kortvarige Luftliv, der bestaar i at fange Bytte
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bg formere sig. I en sikker Flugt, der ikke staar under,
men snarere over Svalens med Hensyn til Hurtighed, gen
nemstrej fer de deres bestemte J agtomraade paa Kryds og
tværs, nu og da sættende sig et Øjeblik paa et Siv, Rør,
en Kvist eller lignende. Som oftest flyver de over en
Vandoverfla de ; men undertiden kan de ogsaa udvælge sig
en solaaben Plet i Skoven. Ligesom de i Flugten fanger
og fortærer deres Bytte, saaledes fon)gaar ogsaa Pan·in
gen i dette Element over den V and flade, hvori H unnen
straks efter begynder at nedsænke de Æg, der skal op
retholde Arten. Med sine tvende Bagkropsvedhæng griber
H annen om Hunnens Forbryst, m edens denne bøjer sin
Bagkropsspidse op under Hannens U ncierside, saaledes at
Hunnens ottende Bagkropsled berører Hannens an det, for
at Sædoverførsden kan finde Sted. I denne Stilling dan
ner Dyrenes Kroppe en Ring med 4 V ingepar, og naar
de uneler Parringsakten, der kan vare indtil 1/4 Minut, flere
Gange tumler rundt i Luften, er det et ret ejendommeligt
Fænomen at i agttage.
Gelonaterne danner en vel afsondret og let kendelig
Familie ; m en deres Plads inelen for SystemP.t har fra gam
mel Tid været omdisputeret. Nu stiller de fleste Forskere
dem vistnok inden for Neuropt erernes, ck netvingecles,
Orden.
Allerede Reaumur delte Odonaternes Familie i 3
Hovedgrupper, og denne Inddeling er indtil vore Dage
bibeholdt af de fleste.
Lz'bellu!z'dentes Gruppe omfatter store og middelstore
Arter, hos hvilke Underlæben er dybt delt i 3 D ele ; den
mellemste Flig er mindst og omfatter fortil de større Side
flige. Gruppen deles gerne i 3 Slægter : Libellula, Epitheca
og Cordulia. Inelen for første og sidste Slægt rummes
ikke saa faa Arter, af hvilke vi har en Del her i Landet.
Hvorvidt den ene Art, der findes i nelen for Epitheca-Slæg
ten, kan t ræffes hos os, er uvis ; i Sverrig er den tagen et
Par Steder, ligesom den ogsaa er funden i Belgien, vVest
falen, Tyrol o. a. St.
Æsclmz'dentes Gruppe omfatter store, kraftig e Arter,
hvis Unelerlæbe er dybt delt i 3 Flige, af hvilke den mel
lemste er størst og enten udelt eller kløvet i Spidsen ;
SideRigerne er forsynede hver med en krum :rand, der
bøjer om foran Midtfligen. Gruppen omfatter hos os an
tagelsesvis 4 Slægter : Gomphus, Cordulegaster, Anax og
./Eschna. Den første og sidste Slægt omfatter flere A rter,
af hvilke ogsaa vi har m ange. Cordulegaster-Slægten rum-
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h1er 2 Arter fra :Mellem europa ; vi har i det nlindste deti
ene. Hvorvidt vi har nogen af de 2 m ellem europæiske
Arter af Anax-Slægten er ubestemt ; i Sverrig er Slægten
hidtil ikke iagttagen, m en derimod i Nordtyskland.
Agn"o uidentes Gruppe rumm er de mindste A rter og
deles i 4 Slægter : Calopteryx, Le�tes, Platycnemis og Agrion.
Den første Slægt har 2 Arter hos os. Platycnemis-Slæg
ten har l nord- og m ellemeuropæisk Art, der antagelsesvis
ogsa.a findes hos os. De 2 øvrige Slægter har flere Arter
fælles for Nord- og Mellemeuropa.
Vil m an vide med nogenlunde Nøjagtighed, hvor
mange Arter den elanske Odanat-Familie rumm er, er det
jo umuligt at give noget tilfredsstillende Svar clerpaa, saa
længe der ikke i Lanelet er foretaget nogen systematisk
Indsamling. Et omtrentligt Skøn kan man dog faa der
over ved al sammenligne Skandinaviens, Nord· og 1\i[ellem
tysklands O donatfauna.
I Finland findes ca. 35 Arter, i Sverrig ca. 49, i hele
Tyskland ca. 65 og i Sclnval>en (Sydtyskland) 1 1 894 i) 3
Arter. I Danmark m aa der efter dette fineles ca. 50 Arter.
Flere af de i Finland, Sverrig og Tyskland fundne Arter
kan vi ikke vente at genfinde hos os, nemlig de, der er
udprægede arktiske Former, og som enten kun findes høj t
n1od Nord eller paa Bjerghøj eler i Nærheden af Sne
grænsen.
Af Æschna-Slægten har Finland 5 A rter, Sverrig 7
og Schwaben 6. Sidste Som mer har jeg her ved Silke
borg taget 4 Arter : Æ. pratensis, juncea, cyanea og gran
dis, og paa N ordfalster de samme samt Æ. m ixta, der ikke
er tagen i Sverrig. Af de 3 Arter, som Sverrig har flere.
vil Æ. rufescens sikkert findes her og m aaske ogsaa Æ.
viridis, hvorimod .lE. borealis, der er en udpræget arktisk
Form , næppe kan træffes.
Silkeborg.
Esben Petel'sen,
Lærer.
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Ekskursione r til K ærgaard Skov
og Hollænderskoven ved R ibe.
( Af A. C. Je11sen-Haar·up.)
I det sydvestlige Jylland er man ikke forvænnet med
Skove, end ikke med Naaletræsplantager, hvilke sidste
gennemgaaende endnu er meget u nge og oven i Købet
m eget spredte, til Trods for, at der netop i denne Egn
findes store Strækninger, der næppe egner sig til anclet
end til Beplantning med Naaletræer. Løvskove findes saa
godt som ikke ; de er forsvundne i Tidernes Løb ved ufor
nuftig Skovhugst. Endnu for ca. 500 Aar siden strakte
Skovene sig- langt videre mod Vest fra Østkysten af, og
de talrige »Egepurrer« bærer tydelige Vidnesbyrd om tid
l igere Ticlers Skovrigclo m . I den forhistoriske Tid har
Egnen endogsaa været kraftig skovbevokset. U clg,·avnin
gerne til nye Havneanlæg i Esbjerg, Uddybningen af
Graadybsbarren og forskellige Undersøgelser i Sydvestjyl
land har bragt mægtige forhistor iske Træstammer for D a
gens Lys og derved givet Beviser for tidligere Tiders
Skovrigdom her.
Vil man fra Esbjerg foretage en Udflugt til en nogen
lunde nær beliggende »rigtig« Skov, er man henvist til
K.ærg aard Skov i Nærheden af Bramminge Station , ad
Ribekanten til. Denne Skov er en Rest af de store Sl�ov
strækninger, der i sin Tid strakte sig tværs over Landel ;
men desværre er det kun en lille Rest, i det Skoven ikke
omfatter ret m ange Tønder Land ; desuagtet er B evoks
ningen dog ret kraftig. Ikke langt herfra ligger Ho!læn
derskoven, der dog sikkert er af yngre D atum og nænnest
maa betragtes som en Plantage, da den for en m eget stor
Del bestaar af yngre Naaletræer.
Omegnen er, som de fleste Steder i det sydvestlig e
Jylland, tem melig flad ; kun hæver Terrænet sig lidt fra
Kærgaard Skov over efter Hollænderskoven. løvrigt er
Egnen omkring disse to Slllaaskove gennemskaaret af
større og mindre Mose- og Engdrag, der ud mod det nær
lig gende Hav til D els gaar over i flade l'vlarskenge. Ikke
langt fra H ollænderskoven ligger den store og- rige, gamle
Landsby Darum med sine 70-80 Bønclergau.rde.
Omtrent midt i Kærgaard Skov ligger en Fattiggaard
-- sikkert den ejendommeligste og smukkest - beliggende
Fattiggaard i hele Landet. Fattiggaarden er nemlig en
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gammel Ridderborg med underjordiske, skumle Hvælvinger
og Gange , hvis solide grundmurede Vægge kun hist og
her giver Plads for en lille Lysaabning i Niveau med
Grunden udenfor. Uden o m Borgen, der i sin Tid skal
l tave tilhørt Ridder Kai Lykke, findes endnu Rester af de
gamle Voldgrave. løvrigt har Hollæn Jerskoven ogsaa sin
Ejendommelighed, o m end af en hel anden og m ere for
gængelig Art, nemlig en Eneboer, der g-erne er beredt til
at give m ere eller mindr'e fabelagtige H istorier til bedste ;
i en lille H ave har han indplantet en Del Vækster fra
Omegnen ; Haven udgiver han for Resten for e1J Kirke
gaard, og han har m ange Gravsteder deri, saaledes bl. a.
over Tordenskjold ; et bestemt Sted i H aven skal forestille
Jerusalem, og mere af den Art.
Plantevæksten i disse to Smaaskove frembyder ikke
noget særlig interessant. I Kærgaard Skov træffer man
dog rundt omkring paa nogle fra gammel Tid forvildede
Planter, saaledes i det tidlige Foraar P aaskeliljer (iVm'cz'ssus
pseudonarcz'ssus, L .), der her ikke har fyldte Blomster, og
Fingerbølle (Dz'gitalz's jJ?t1'jnwea, L.).
Imellem Kærgaard Skov og H ollænderskoven har jeg
fundet et enkelt Eksemplar af Pyramideformet Læbeløs
(Ajuga pymmz'dalz's, L.). løvrigt vil man i den nærmere
eller fjernere Omegn kunne finde en Del af de sædvanlige
vestjydske Planter, og er man heldig, kan man paa denne
eller hin U dflugt træffe paa Pilblad (Sagt'ttan·a sagz'ttrre.folia,
L.), Lobelie (Lobelz'a Do?'tmmma, L.), Pilledrager (Pilulan'a
giobulife?'a, L .) og lignende botaniske Rariteter. Paa aabne
Pletter i Hollænderskoven fineles i Sommertiden meget
store og prangende Samlinger af Gederams (C!tamaenen'um
augustifohum Scop).

·

J eg har foretaget adskillige Billeekskursioner til de
omtalte Skove ; den Ekskursion, som imidlertid senest vil
glide ud af min Erindring, blev foretaget i Selskab med
nogle bekendte en D ag i Forsommeren 1898. Vi steg ud
af Toget ved Bramminge (der er betydelig nærmere til
Kærgaard Skov fra Sejstrup Holdeplads) hen paa Formid
dagen. Vej ret var aldeles glimrende ; ikke en Vind rørte
sig, og Temperaturen var mild og behagelig ; r undt om
kring paa Himmelhvælvingen dannede der sig Klodeskyer
af den Slags, der under rolige atmosfæriske Forhold hen
paa Dagen udvikler sig til de saakaldte Hunde4: Torden
vej r, lokale Tordenbyger. Vej ret var derfor saa gunstig
som
vel muligt for Kætsning af Insekter i Græsset ; selv
paa Vejen fra Stationen til Skoven fik j eg betydeligt Ud-
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bytte af gode A rter fra Kætseren og i mit rummelige
Samleglas, hvori alt blev samlet efter at være bleven dræbt
ved Svovlkulstof. I selve Skoven gjordes dog den rigeste
Fangst, og vel fornøjet over det udmærkede Udbytte, der
maaske endnu vilde være blevet størrP., havde ikke en
vældig Torelenbyge sat en Stopper for videre Indsamling,
gik Turen hen paa Eftermidelagen tilbage til Stationen.
Kun en Entomolog vil nu kunne fatte, hvorleeles jeg blev
til Mode, da jeg i Nærheden af Stationen opdagede, at
jeg havde tabt mit ·Samleglas med hele det indsamlede
Materiale. Det nyttede ikke, at jeg- i den Tid, der var
tilbage inelen Togets Ankomst, foretog en tilbagegaaencle
Bevægelse for at finde det tabte, og det hjalp heller ikke,
at jeg Dag en efter i det lokale Dagblad udlovede en Be
lønning til den » ærlige« Finder. Samleglasset saa jeg al
drig siden.
Der er jo imidlertid et gammelt Ord, der siger, at
aldrig er noget saa galt, uden at det er godt for noget.
Saalecles ogsaa her. Efter nogle Dages Ærgrelse beslut
tede jeg mig til atter at begive mig til Kærgaard Skov,
denne Gang med A postlenes Befordring fra Esbjerg over
Tjæreborg og Darum. Vejret var langt fra godt den paa..
gældende Dag, navnlig ikke for Græskætsning, saa jeg
paa Vejen til Skoven mest gav mig af med at kætse i
Vandgrøfter og lignende m indre Vandsamlinger. I .Marsk
engene i Nærheden af Darum, tæt ved Sneum Aa, var jeg
herved saa heldig at kætse et betydeligt Antal af en lille
Oclttltebz.us, der senere viste sig at være ny for Faunaen.
Ankomrnen til de tidligere nævnte Skove fik jeg ogsaa et
nogenlunde godt Udbytte. om det end langt fra svarede
til, hvad jeg sidst havde tabt. Men Fangsten af den ny
Ochthebius vejede jo rigelig op mod den foregaaende mis
lykkede Ekskursion. Den ny Art bestemte jeg til Oclttlte
. bius 11ta1'gzpallms, en Bestem melse, som Km1servator Løven
dal, der fik Dyret tilsendt, dog kun nødtvungent gik med
til ; i 1899 fik jeg da ogsaa Meddelelse fra ham om, at
Arten var Ocltt!tebius obscurus, en Art, der i de seneste
Tider er udskilt fra O. margipallens.
Ingeniør Chr. Engelhart fandt forøvrigt - efter hvad
jeg nylig har faaet Oplysning om - ogsaa denne lille
Bille i Sommeren 1898, vistnok paa Lolland.
Baade i Fjor og ogsaa før 1 898 har jeg foretaget
Ekskursioner til Kærgaanl Skov og Hollænderskoven samt
til den nærmeste Omegn. Jeg skal ikke trætte Læserne
med at give en udførlig Liste over de mer eller m indre
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sjældne Biller, som jeg har taget eller iagttaget paa disse
Steder - det der i ndsamlede Materiale er for den Sags
Skyld heller ikke bleven bestemt altsammen endnu - men
nogle enkelte Arter kunde j eg dog nok have Lyst til at
omtale, saaledes den lille, ejendommeligt formede, lange,
knappenaalstynde Dolz'eltosoma lz"uearz's, F., der hen paa For
sommeren træffes i overordentlig stort Antal paa en aaben
eller i alt Fald kun tyndt bevokset Plads i Kærgaard
Skov ; ved at kætse i det tem melig tætte og kraftige Græs
faar man som oftest en Nlængde af denne Bille, der ellers
nærmest findes i Klitegne. Andre Steder i Skoven har
j eg ikke kunnet finde den ; m ærkværdig nok er Pladsen,
hvor den træffes saa talrig, kun ganske lille, ikke meget
større end en almindelig Gaardsplads. Tæt ved denne
Plads fik jeg i Fjor ved Nedbankning nogle Stykker af
den sjældne Greltestes salz"eetz', Payk. Desværre erkendte
j eg først denne Art efter at være kommen hjem, ellers vilde
jeg formentlig være bleven godt forsynet med den ; i den
kommende Som mer haaber jeg paa Gensynet af denne lille
Snudebille, som i Grunden meget let kan overses. I en
Grøft i Udkanten af Skoven traf jeg i Fjor paa et Par
Stykker af Gclttltebz'us nifo11ta1'gz'uatus, Er., der desværre
begge var defekte, men ogsaa denne Art venter j eg at
faa mere af i Løbet af Aaret. I Kærgaarcl Skov har jeg,
ligeledes i Fjor, truffet paa alle vore tre Pltyllodeeta-Arte1·,
af hvilke i hvert Tilfælde den ene er yderst almindelig alle
Vegne, medens en af de andre er ret sjælden. Paa samme
Sted , som jeg tog Greltestes salz"eetz� fik jeg alle disse tre
Arter i Paraplyen paa en Gang. Fra en af de smaa dybe,
runde Skovdarnme, hvor det for Resten vrimler m ed større
og m indre Vandbiller, har jeg en af de smaa Hydmma
Arter, der jo overalt er tem melig sjældne, nemlig H palu
strz's E1'. ; tæt ved en af disse Skovdamme, der som Regel
er prydede af I1-z's og den gule Aakande, findes en rig
Vegetation af Solamt11t, hvorfra man det meste af Sommer
tiden kan nedbanke Mængder af Ps;;lliodes affz'uz's, Payk.
Af R!tyucldtes 11tegaeeplta!us, Germ har jeg taget et
enkelt Stykke. Paa en Ekskursion 8/7 99 blev jeg i H ol·
lænderskoven overrasket ved at træffe Auelto11te1t1ts oblou
gus, III., som j eg ikke før er truffet paa i Vestjylland ; paa
samme Lokalitet fik j eg en Mængde af Byt/duus bulbzfe1',
Reichb. Sluttelig skal jeg nævne Stapltylz'mts latcb?'Z'eola, Er.
og Aeal];ptus empz'm� Hbst. fra Omegnen af Skovene.
Medens f. Eks. Blød vinger, Bladbiller og Snuaebiller
er ret rigt rep ræ&enterede i disse to Smaaskove, vil man
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kun træffe paa faa Træbukke, Barkbiller o g Smældere, og
det vil endogsaa falde vanskeligt at nævnP- noget som
helst herhenhørende Dyr, der ikke v i l kunne findes i en
hver anden Løvskov her i Landet.
Maaske man vil finde, at det i denne lille Opsats
nævnte Udbytte er tarveligt nok, men
for at slutte med
Begyndelsen - vi er ikke forvænte med Løvskove i denne
Del af Landet, og naar man af Skæbnen er bleven henvist
til at foretage sine entomologiske Indsamlinger i en saa
skovfattig Egn, glæder man sig over hver gammel bekendt,
som m an træffer paa, fra de rige Skovegne.
-·-

Parus cyanus, Pall.
(Laz1t1'-iVIejse.)

D en 23. Oktober 1899 opdagede jeg i Haven til
:PN[øllegaard« , Herstedøster pr. Glostrup, 3 Stkr. af oven
nævnte Fugl. J eg var dem saa nær, at jeg med Sikker
hed kunde bestemm e dem som Parus cyanus. Til yderli
gere Bekræftelse saa jeg dem Dagen efter i Selskab med
Parus coeruleus, L., hvorved navnlig deres Størrelse og
hvide H oved var fremtrædende.
Da denne Fugl ikke er truffen før her i Landet (efter
Kærbølling skal den være set 1818 i Sanclerumgaards Have
og truffen af Bonnez i Grenaaegnen, �1vilke Meddelelser er
m eget usikre), og kun 1 Gang er skudt i Sverrig, vil j eg
her give en kort Beskrivelse af Fuglen efter det tyske
Fugleværk N aumann : N aturgeschicte cl er V ogel Mitteleu
ropas Band II. (Lazurmejse. Parus eyanus Pall. Syn.
Parus Sæbyensis. Mus. Carlson.)
Artskeudeteg-u.

Hele den øverste D el af Hovedet hvidt, over Nakken
et lazurblaat Tværbaand ; Ryggen lyseblaa ; Bugen hvid ;
d e bageste Svingfjer og de store Vingedækfjer lazurblaa
med store hvide Ender.
Beskn'velse.

Størrelsen er o mtrent som Niusvitten, dog er Halen
forholdsvis længere. Den ligner kun flygtig set Blaamej 
sen ; iøjnefaldende er det, at den fuldstændig m a.ngler gul
og grønlig Farve. Farven er overalt rent blaa og hvid.
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Længelen er 13, 0 - 14, 1 Cm., Afst. fra Vingespids til Vinge
spids 2 1 ,8--27,J Cm. Den temmelig lange i Spidsen afrun
dede Hale er lidt over 6,6 Cm. lang.
Den gamle Han er en meget smuk Fugl. Issen er
hvid, men ligesom indpudret med blaaligt Støv. Iris mørke
brun. Selve Nakkens, H alsens og Kroppens Tegnil�ger er
som hos Blaamejsen, m en Farven er helt anclerledes : Ryg
gen ganske lyseblaa, Bugen og B rystet hvid med blaaligt
Skær, Pletten paa Brystet smukt mørkeblaa. De smaa
Vingedæktjer pragtfuldt lazurblaa, de store Dækfjer noget
mørkere med meget store, snehvide Ender, hvorved Vin
gerne faar et bredt hvidt Tværbaand.
De bageste Svingfjer har samme Farve. De ØVErste
Haledækfjer er lazurblaa med hvide Spidser (meget iøjne
faldende), samme Farver har de egentlige H alefjer, dog
saaledes, at de inderste kun har lidt, de yderste særdeles
megen hvid Farve.
Hunnen er n og et mattere i Farven, og den mørkeblaa 
Plet paa Brystet mangler undertiden.
Denne Fugls egentlige Hjem er Sibirien og (i de se
nere Aar) tillige Østrusland ; i det øvrige Europa er den
overalt sjælden, hyppigst i Østrig-Ungarn og tilstødende
Lande, især om Vinteren.
Dens Stemme er meget karakteristisk, men ikke let
at gengive ; de Eksemplarer, jeg havde Lejlighed . til at
iagttage, udstødte hvert Øjeb-lik nogle Toner lignende
H alemejsens, altsaa > Tirr, tirH og engang imellem en Lyd,
som lignede Blaarnejsens Advarselsraab , m en meget klarere
og kraftigere. Desværre kunde jeg ikke faa fat i nogen
af dem , da jeg ingen Patroner havde, en temmelig sørge
lig Skæbnens Tilskikkelse ; navnlig da jeg saa dem anden
Dag, ærgrede jeg mig grundig ; men man maa jo haabe
paa, at den maa blive skudt en anclen Gang i Danmark ;
cl'Hrr. Ornithologer paa Naturhistorisk l\IIuseum vil jo ikke
tro Folk, før m an kan lægge F uglen foran dem.
K. G a I l e.
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"Enton1ologiske Meddelelser".
Som det maaske vil være en Del af �Aarbogen<�:s
Læsere bekendt, blev der i sin Tid her i Landet stiftet en
, Entomologisk Forening«, hvis Formand H r. Cand. \lY.
Schlick har været i en Aarrække. Til at begynde med
var der kun faa Medlemmer i Foreningen; men Medlerns
antallet var stadig i Stigning, og omsider blev Foreningen
saa talrig, at den kunde udgive sit eget Tidsskrift, der
frerntraadte uneler Redaktion af Inspektør ved Zoologisk
Museum i Københav n , Hr. D r. phil. F1'. JV/eiue1't. Under
hans Ledelse udkom 5 Bind, som bragte en betydelig Del
fremragende entomologiske Afhandlinger og større Ar
bejder.
For nogle faa Aar siden fratraadte i m idlertid Dr.
Meinert Redaktionen, og der blev under LeelP-Ise af cl'Hrr.
G. Budde-Luud, Civilingeniør Clw. Engelhm-t og D r. C. J01'
gmsm paabegynclt en �Anden Række« af IVledclelelserne,
og det er specielt denne nye Række af � Entomologiske
IVIedclelelser«, som jeg ønsker at henlede Opmærksom
heden paa.
Der er til Dato udkommet 2 Hæfter af Tidsskriftet
uneler den ny Redaktion. Det første Hæfte i ndleeles med
en Afhandling, betitlet �Bidrag til Fortegnelsen over de i
D anmark levende Lepicloptera« , ved Fr. Gudmmm. I denne
Afhandling er opført ikke mindre end 6 større Sommer
fugle og 58 Smaasommerfugle, som ikke tidligere har været
iagttagne som danske, eller rettere som ikke har været
opførte paa de tidligere Fortegnelser over danske Lepi
cloptera. Omtrent Halvdelen af de nye Arter er fundne
paa Bornholm .
D e n næste Afhandling hidrører fra T idsskriftets Ho
vedredaktør, G. Budde-Lmtd, og staar anført som Uddrag
af et Foredrag om � Vor Jordklodes ældste CivilisatiotH ,
holdt i Studentersamfundet K vin tessensen af F o redraget
kan gengives i følg ende Udtalelse: "I Termiternes , Biernes
og Myrernes Samfund fineles Jordklodens ældste Civilisation«.
Derpaa følger en Artikel af Lærer J. A. NielseJt om
�Det tidlige Foraars Macrolepicloptera « . Forfalteren har
benyttet et Ophold i Nordfyn som Udgangspunkt for en
Række Bemærkninger om de støi·re Sommerfugle, som
han har truffet paa tidlig om Foraaret i den nævnte Egn ,
og giver en Del Vink ang. de heldigste Fangstmetoder ved
Indsamling af Sommerfugle tidlig paa Aaret.
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handling, der fortsættes i andet I-Tæfte - er af Cand. W.
Scltfz"ck og hedeler »Biologiske Bidrag e . Hr. Schlick er
kendt som en alsidig Jvland paa Entomologiens Omraade.
I den nævnte Afhandling bekendtg ør han en stor Del
klækkede Billelarver, blandt hvilke der findes et ikke ringe
Antal hidtil ukendte Former, d. v. s. Larver, der hverken
findes i Rupertsbergers to Kataloger eller i de hidtil ud
komne danske Larvefortegnelser. Blandt de Herrer, der
har været Forfatteren behjælpelig med at skaffe l\1ateriale,
nævner han m ed særlig Anerkendelse Hlen flinke og utræt
telige Samler, Typograf Rosenberg, der møder m ed de
fleste K lækningen:.
Derpaa følger - altsaa i andet Hæfte - et større
Arbej de paa Engelsk (med latinske Beskrivelser) af G.
Budde-Lund. Dette Arbejde bærer Titlen : »A revision o f
l> Crustacea Isopoda Terrestria< with additions and i llustra
tions« og er nærmest at betragte som en Revision af og
et Tillæg til Forfatterens tidligere, i ovenstaaende Titel
anførte, Arbej de over Isopoder. Strengt taget hører et
saadaut Arbejde vel i øvrigt ikke hjemme i et mtomo!og·isk
Tidsskrift , men Crustaceerne har j o fra gamm el Tid, i alt
Fald til D els, haft Hævd paa at blive m edregnede nnder
Entomologien. De medfølgende 5 fine Kobbertavler er
naturligvis stukne af Konservator E. A. Lo·vendrrl.
Efter Hr. Budde-Lunds grundige og udførlige Arbejde
følger en Opsats om »Esbjergegnens Billefauna < af under
teg-nede . I denne Opsats er omtalt dels en Række sjælcl
nere Arter, dels flere for Faunaen nye Arter, som i de
senere Aar er opdagede i Egnen dels af mig, dels af andre
Samlere. De nye Arter er bl. a. følgende : B!eclwus gla

b7'atus, Czl!emtm !rrte7'alc, B!edz"us tmwus, B!edius spcctrrbzlis,
Ocltt!tebz"us aurz"cu!atus, Ocltt!tebz"us obsctwus, Amara st7'CIIIIrr,
Dzgiossa 11t{;'1'Sa, Ag-abus a.ffiuz"s, Panms !utu!eutlls, 1-lrr!ip!us
apz"cahs. Senere er tilkommen Bembzdz"um !mw!rrttrm.

Andet Hæfte af »1\{eddelelserne slutter med en No
tit5 af A . ](/ocke7' om » Citz"onea m'rrlleoz"des, Dalm., en for
vor Fauna ny Flue<. Af denne mærkelige, vingeløse Flue
har Hr. K løeker fundet nogle faa Stykker i 18!)9 i en
Have i Valby ved København omtrent samtidig med, at
Hr. H. P. D uurloo fandt l Stk. ligeleeles i Valby.
Med d isse Bemærkninger har j eg gerne villet gøre
mit til at henlede Opmærksomheden paa »Entomologiske
Meddelelser« .
A . C . Jensen-Haal'up.
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O p ford ring.
O m kort Tid vil der i dette Tidsskrift blive optaget
nogle Optegnelser fra forskellige Egne af Landet om danske
Storsommerfugle. Samlere, der har iagttaget sjældne Ar
ters Forekomst eller kan meddele interessante Træk af
Somm erfuglenes Liv, kan faa deres Iag ttagelser offentlig
gjorte ved samme Lejlighed, naar de sender M eddelelse
derom til undertegnede, ledsaget for hver Arts Vedkom
m ende af Oplysning om Findested, Tid, og hvad der iøv
rigt maatte være værd at bemærke.
M eddelelserne bedes (i hvert Fald for Dagsom mer
fugles og Sværmeres V edkommencle) sendte i Løbet af
April.
Højelse Skole ved Køge, i Marts 1 900.
L. P. Jensen.

Naturh istoriske I ndsan1li n ger
i Sydamerika.
En yngre Mand af mit Bekendtskab, der i ca. 7 Aar
har opholdt sig i Sydamerika, og som i et Par Aar har
været herhj em me, agter til Efteraaret at rejse tilbage til
Sydamerika for at bosætte sig der.
Efter at være kommen derover vil han i vidt forskel
lige Egne foretage meget omfattende zoologiske og bota
niske Indsamli nger og sende Præparaterne til Europa for
derigennem at skaffe sig en, om mulig varig, Indtægt.
Foreløbig er .det hans Agt at i ndsamle og forsende
Insekter og lettere præparable Planter af de forskelligste
Afdelinger samt at forsende præparerede Fugle- og Patte
dyrskind , mindre Spirituspræparater, Kranier, m indre Ske
letter, Konkylier etc., og han vil gerne modtage særlige
Kom m issioner i saa Henseende ; navnlig ønsker han at
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kunne kom m e til at foretage Indsamlinger til p rivate Sam
lere, Museer og til Skoler.
Som en Følge af Sydamerikas uendelige R igdom af
Dyr og Planter vil det sandsynligvis, navnlig i Begyndel
sen, blive vanskeligt for ham at faa m edgivet Præparaterne
en nøjagtig Bestemm else af Art og Slægt, men gennem
gaaende er dette formentlig ogsaa af mindre Betydning,
naar Præparaterne ellers er gode, og Størsteparten af disse
vil jo ogsaa som Regel let kunne blive videnskabelig be
stemt herhjemme.
Da den nævnte Rejsende har anmodet mig om at
være ham behjælpelig med at skaffe Forbindelser, og da
jeg har paataget m ig at modtage og udstykke de zoolo
giske og botaniske Sendinger fra Sydamerika, b edes Hen
vendelser angaaende denne Sag adresserede hertil.
Esbjerg, i Marts 1 900.

A. C. Jensen-Haa1·up.

Ornithologiske Notitser fra Ringstedegnen.
(Af 01·la Bock.)
Ringstedegnens Fuglefauna frembyder ikke store Ting
af Interesse for Ornithologer. Beliggenheden her m idt i
Landet, langt fjernet fra den frie Strand,
den temmelig
ensform ige Natur, lVIark og Skov, kun sparsomt ispræugt
med større Vandløb, gør Fuglelivet f�ttigt, om ikke paa
Individer, saa dog paa Arter.
Et lille Sødrag nord for Byen, H araldsted, Gjørløv
og Gyrstinge Sø, der strækker sig langs det Skovbælte,
der i en lang Bue gaar gennem Midtsjælland, er for ube
tydeligt til at kunne øve nogen større Tiltrækning paa
·-

·-
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Vade- og Svømmefugle, og disse Ordener er kun sparsomt
repræsenterede.
Egnens fjerne Beliggenhed fra Strand har ogsaa sin
Indflydelse paa Fuglene& Træk. Vinter- og Efteraars
gæsterne gaar for eu stor Del uden om Midtsjælland. 1\IIan
ser Flokkene drage over Egnen, hører om Nætterne Fug
lenes Fløjten. Kalden, Piben og undertiden de suseude
Vingeslag, naar de talløse Skarer i ilsom Flugt skærer
gennem Luften ; men cl et er kun et Minimum af disse fjed
rede Rejsende, der slaar sig til Ro her ; Fuglene foretræk
ker at hvile i Egne, der ligger det aabne Hav nærmere ;
derfor er flere Arter, der i andre Dele af Landet betragtes
som almindelige, kun sjældne Gæster her.
Det er Mark- og Skovfuglene, der dominerer og giver
Midtsjællands Fugleliv sit Særpræg.
Jeg forelægger her »Flora og Fauna«s Læsere Re
sultaterne af cirka en halv Snes Aars Optegnelser og
Iagttagelser, idet j eg dog forudskikker den Bemærkning,
at m eget kan væ re undgaaet min Opmærksotnhed, fuldtud
udtømmende er min Fremstilling maaske ikke, da min Tid
kun har tilladt mig al gøre Observationer i Ny og Næ ;
men jeg ved, den vil give et paalideligt Overblik over
Fuglelivet paa R ingstedegnen, som det former sig for en
opmærksom og interesseret Iagttager.
:r.

KoJtg-eom (Aquila fulva L.) er t ruffet her enkelte
Gange. Hos Godsejer Suhr, Rosengaarden, findes et Eksem
plar, skudt i Juni 1892 ved Kværkeby. Skovfoged Han
sen, Haraldsted, har for nogle Aar siden slmdt et Eksem
plar ved Skj oldenæsholm, og Vinteren 1 865--66 blev den
skudt ved Svendstrup pr. Borup.
rl-uz'd!tatet Havom (Haliaetus albicilla L.). Gaardejer
Søren Jensen, Tvindelstrup, ejer et Eksemplar, skudt ved
Giesegaard. Dato ubekendt.
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Al11tz'ndelz'g Flod01'1t (Panclion haliaetus L.) er flere
Gange set ved H araldsted og Gyrstinge Sø.
Rod Glmte (Milvus regalis B riss ). Ternmelig sjælelen
her paa Egnen og fineles næppe ynglende her mere. 1885
fik jeg dens Æg fra Kværkeby Skov e ; men mig bekendt
findes den ikke ynglende der nu. �0f0 95 saas et Par ved
Ringsted Aa.
Alm. Jllf1tsvaage (Buteo vulgaris Bechst.). Meget al
m in delig i Omegnens større Skove. Yngler i Kværkeby,
Gi esegaard og Skjoldenæsholms Skove. I K.j ærehave træf
fes den regelmæssig enkeltvis omstrejfende For- og Efter
aar. 15. Okt(1ber 93 traf jeg der en Nlusvaage i Færd
m ed at fortære en Ringdue. At Duen har været syg eller
anskudt, anser jeg uden for al Tvivl, da Musvaagen ellers
næppe vilde være i Stand til at fange dler om bri nge en
Fugl af Duens St ørrelse. 2/0 95 saas et Træk paa ca. 100
Nlusvaager drage over Byen i sydlig Retning. Jeg har
unelersøgt Maveindholdet paa flere .Musvaager og i en
fun det en hel iVIulclvarp samt Rester af 8 Mus ; i en anden
fandt j eg hele Spiserøret fyldt med Regnorme. Rester af
Smaafugle bar jeg derimod aldrig fundet.
L a addenbeuet J1!fusvaage (Buteo lagopus BrUnn.). Et
Eksemplar er fundet død paa en Iviark ved Sørup pr.
Kingsted 1 884.
Jagtfalk (Falco gyrfalco L). Skudt 2. Oktober 1 8 8 5 .
Svenstrup pr. Borup.
Vaud1'efalk (Falco peregrinus Briss ). 1880 blev et
Eksemplar, der paa det ene Ben havde J\l[ ærker af en
Ring, skudt her ved Byen. 1 0/1 1890 skudt ved Bregen
tved. (Grev Moltke Bregentveds Samling.)
Tam'ufalk (Falco tinnunculus L). Denne smukke
lille Falk er ret almindelig her, og det synes, som om den
i det sidste Aarti har formeret sig l ter paa Egnen. I Kære
have har den ynglet hvert Aar siden 1892. Den benytter
som Regel overalt gamle Kragereder som Rugeplads ; i
Kirketaarne har jeg derimod aldrig truffet den ynglende her.
Lærkefalk (Falco subbuteo L.) træffes her af og til,
m en langt sjældnere end foregaaende. Jeg har haft Eksem
plarer til Udstopning fra Kjærehave 10/8 98, 0/ 1 99 og
0
Fredsgaarde 30/0 9 7 .
Dværgfalk (Falco aesalon L.). Meget sjælden. Skudt
ved Mulstrup 7ft 0 1 8 99.
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sjældnere og findes nu næppe ynglende her paa Egnen.
Skudt i Kjærehave HJ� 94 og 2/0 95 ved Allindelille.
SjJiwve!tog (Astur nisus L.). Meget almindelig ; yngler i
de fleste Skove og træffes unelerti den i selve Byens Haver.
Rodbnm Kædtog (Circus aeruginosus L ) træffes her
aarlig, særlig i Efteraarsmaanederne, dog ikke i stort A n
tal. I Begyndelsen af Oktober 1 895 saas en lille Flok paa
6 å 8 Stkr. i flere Dage ved Haraldsted Sø, hvor de gjorde
ivrig Jagt paa Stærene, naar disse vilde slaa sig til Ro i
Rørene.
Blaa Rædtog (Circus cyaneus L ). Skudt i Glumsø
V esterskov 1 2/ 1 0 1 874 og 1 6/9 1894 ved Kjærup.
Sueugle (Nyctea nivea Thunb.). Skudt 28/a 1 877 i
Lille Vang ved Giesegaard (Grev Brodcenhuns Schacks
Samling). 2 8/1 1 96 ved Sorø og 3/B 1896 ved Sigersted
pr. Ringsted.
· Natngle (Syrnium aluco L.) er m eget almindelig over
alt ; yugler her overalt paa Egnen, bl. a. i Set. Bengts
Kirkes Taarn.
Slomgle (Strix flam mea L.) træffes her af og til, m en
maa betragtes som en Sjælelenhed i Micltsjælland. 20/10
1 898 blev der truffet et Par i Hjelmsømagte (Grel. H . P.
Olsen).

Skov-J-lomugle (Otus vulgaris Flemm .) yngler m ange
Steder her paa Egnen, og træffes særlig om Efteraaret ret
talrig.
Sump-Honmgle (Otus brachyotus Grn.) er truffet her

enkelte Gange.
gersted.

u/

11 1 894 ved Bringstrup, 2J/1 97 ved Si

Al11t. Gøg (Cuculus canarus L.) almindelig i alle Sko
vene. Den ankom 1 894 her til Egnen 18. A pril, 1 895 4.
Maj og 1 89G 8. 1\!Iaj .
Sto1' Flagspætte (Picus major L.) er meget almindelig.
JVJi'ddel Flagspætte (Picus m edius L.) er derimod tem
melig sjælden. 2�/s 1 897 modtog jeg en Han til Udstop
ning fra Sigm·sted.
G1'01tspætte (Picus viriclis L.).

�;2 1 895.

Set i H ara1dste(1 Skov

30 AbJti�tdelig-

overalt

T?'æ}ikke1' (Certhia familiaris L .).

Talrig

Spætmejse/t (Sitta europaea L) ligeledes, træffes ofte

flokkevis.

Alm. Hæ?fitgl (Upupa epops L.) er skudt ved Kjærup
�7/8 74 af Forpagter Ulrich og indsendt til zoologisk Mu
seum. Et Eksemplar i Grev Brockenhuus Schacks Samling
er skudt ved Vallø 1/5 188 1 .
Isfugl (Alcedo ispida L.) e r flere Gange set ved Ring
ted Aa og H auge Mølle. Saas 2 7, 1 ,1 92 ved Hømb Mølleaa.
Ellekmge (Cot·acias garrula L.) er skudt i Marts 1 850
i Humleot·e Skov.
Alm. Stæ1' (Sturnus vulgaris L ). Talrig overalt. Vin
teren 1 894-95 overvintrede en Flok paa en Snes. Stkr.
her, og det samme var Tilfælelet 1 896-97.
Rosmstær (Pastor roseus L). ��/6 93 traf jeg et Eks
emplar i Haraldsted Skov. Jeg fulgte det længe fra Træ
til Træ og var det ca. 20 a 30 Skridt nær, saa en For
veksling var umulig.
Alm. LIToddekrige (Nucifraga caryocatactes L ) er flere

G ange set her paa Egnen ; 1 887 var den saaledes ret tal

rig her omkring i Skovene. 28/9 1 893 modtog j eg en Han
fra Kjærehave, hvor Skovfoged Hansen havde skudt den,
medens den sad og hakkede i en Kokasse. Sam me Aar
blev den i Følge Jæger Orsleffs Udsagn truffet flere Gange
i Rosengaarcl'ens Skove, og i Skovene paa Køgeegnen
saas den ret hyppigt (0. Bølling).
Rav1t (Corvus corax L ) er ikke truffet her i de se
nere Aar.
G1'aakmge (Corvus comix L.). Meget talrig overalt. I
Foraaret 1 894 havde et Par Krager bygget· Rede umid
delbart paa Jorden paa en N[ark i Vigersted. Reden blev
imidlertid ødelagt, inden Æggene var udrugede. I min
Samling findes en smudsiggul Varietet, ung Han, skudt
Foraaret 1 896. Fra Kværkeby Skov har jeg haft et Kuld
aldeles ensfarvede Æg.
Raage (Corvus frugilegus L.). Lige saa almindelig som
foregaaende, i Særdeleshed sønden for Byen, hvor der fin
des to store Kolonier i Sørup og Sandbygaard Skove. 20/1
1 897 blev ved Kjærehave skudt et Eksemplar, gammel
Han, med Korsnæb.

:h

Allike (Corvus m onedula L.). Meget almindelig, yng
ler i flerP- af vore Landsbykirketaarne, i de sidste Aar og
saa i Set. B engts · Kirkes Taarn i Ringsted. I Skovene
yngler den ret almindelig i hule Træer.
Al11t. Slmde (Piea eaudata Flemm.) er ret almindelig,
dog træffes den ikke saa hyppigt nu som for en halv Snes
Aar siden. Jeg har undertiden fundet dens Rede i Tjørn,
knap 4 Alen fra J orden.
Skovskade (Garrulus glandarius L) yngler i alle Sko
vene. Vinteren 1 893-94 optraadte den ualmindelig talrig
i Kjærehave, j eg saa Flokk e paa ea. 70 Stkr. Der var
det Aar usædvanlig mange Ag ern.
Sidmsvans (Ampelis garrulus L.). Vinteren 1 872 var
den meget hyppig her paa Egnen, ligeledes Vinteren 1 892
- 93, da den opholdt sig- flokkevis inde i selve Byen.
Natmvu (Caprimulgus europaeus L.) træffes her hvert
Aar, men kun sparsomt. Jeg har dens Æg, taget paa et
Gærde ved Benløse, og har hver Sommer i Tusmørket truffet
den jagende langs Skovbrynet i Kjærehave.
JV!itt'sejlet' (Cypselus apus L.) træffes aarlig, men kun
fa a tallig ; den yngler paa Set. Bengts Kirkes Taarn.
Fot'stuesvate (Hirundo rustiea L.) er den almindeligste
Svaleart, men det er øjensynligt, at saavel denne som de
to andre Svalearter i de senere Aar · har været i stærk
Aftagen. Efter mine Iagttagelser ankom den her til
Egnen :
1 893 3. Maj , og var b orte 12. Septbr.
1 894 26. April,
2. Oktbr.
1 895 28. ApriL
20. Septbr.
1 896 29. April,
25. Septbr.
En Albino skudt ved Lille Svendstt'Up 1 2/8 1 896.
Bysvale (Hirundo urbiea L.) Betydelig sjældnere end
foregaaende.
Dig-esvale (Hirundo riparia L). Ret almindelig.
Gt'aa Fluemappet' (Muscieapa grisola L ) træffes ret
hyppig . Bygger hvert Aar inde i selve Byen, som Regel
paa fremspringende Bjælkehoveder.
Bt'og-et Fluesuappet' (Museieapa atrieapilla L.) er, o m
end ikke hyppig, d o g ikke 5jælclen i Byens umiddelbare
Omegn.
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Sto?' Tomskade (Lanius excubitor L ) ses kuh yderst
sjælden. Jeg traf den i Kjærehave 5fo 1 890. Et Eksem
plar af Varieteten major er skudt her af Proprietær Bøh
ving 1 5/1 � 1881 og indsendt til Universitetets Museum.
Almi11delz'g Tomskade (Lanius collurio L.) har i de
senere A ar kendelig formeret sig her paa Egnen. Medens
:
den i Kjærbølling 1 875 angives som sjælden omkring Ring
sted, m aa den nu u.nses for ret almindelig. Den yngler
bl. a. i Klosterhaven tæt ved Byen.
JV!isteld?'ossel ( Turdus viseivorus L ), Sjagg-c1' ('fu relus
piiaris L.), Vz'nd?'ossel (Turdus iliacus L.) og Riugd1'ossel (T ur dus
torquatus L.) ses regelmæssigt For- og Efteraar paa Træk
ket. Sidstnævnte sjældent.
Smtgdt'ossel Cfurdus m usicus L.) yngler talrig i alle

vore Skove.

Solsort (Turdus m erula L.) m eget almindelig, i enkelte
Skove er den endog hyppigere end Sangdroslen. I Kjære
have, hvor der findes en D el ung, m eget tæt Granskov,
yngler den m eget talrig ; j eg har der fundet flere Reder
paafaldende nær hinanden, med kun 5 Træers Mellemrum.
Vaudstær (Hydrobata dnclus L.). I zoologisk Museum
findes i Følge Kjærbl. Eksemplarer fra H ømb og EngJerup
Vandmøller ved Ringsted. Den træffes endnu paa disse
Steder, ligesom jeg gentagne Gange har set den ved
Hauge Mølle. Sommeren 1 893 opholdt et Par Vandslære
sig ved Aaen i Lellinge (0. Bølling).
Hvid Vipst:fæt't (Niotacilla alba L.).

Ret almindelig.

Gul Vips�jært (Motacilla fl.ava L ). Var tidligere ret
almindelig, men er nu i de senere Aar næsten helt for
svunden.
Eugpibet' (Anthus pratensis L ) og Træpibet' (Anthus
arboreus Bechst) træffes begge ret hyppigt.
Gma Digesmutte (Saxicola oenanthe L.) og Bmnstnt
bet Dz'ges11mtte (Saxicola rubetra L) er b egge ret alminde

lige, men synes Aar for Aar at blive sjældnere.
Tontsauget' (Sylvia cinerea Briss.) træffes talrig i Sko
vene. I Kjærehave er den den almindeligste Sylvie.
Gæ1'desauge1' (Sylvia curruca L.) findes kun sparsomt
her paa Egnen.
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Mttukefugl (Sylvia atricapilla L.).

Ret almindelig.
Havesauge1' (Sylvia hortensis Gm.). Meget almindelig
i Byens Haver, hvor dens Rede ofte findes anbragt i Stik
kelsbærbuske.
Lovsaugt!?' (Sylvia trochilus L.). Alm. her i Skovene.
Yngler paa Ringsted Kirkegaard.
G1'ø1t Sauge1' (Sylvia sibilatrix Bechst.). Temmelig
sjælden.
Gulbug-et Sauge1' (Sylvia hypolais L.) ses her hvert
A ar, men temm elig faatallig.
Rø?'saug'f!?' (Sylvia arundinacea L ). Yngler talrig ved
Ringsted Aa.
Si71sauge1' (Sylvia schoenobaenus L ) yngler her, men
ikke saa hyppig som foregaaende. Fandt 7/7 95 dens Rede
m ed 5 Unger ved Hømb.
Nordlig Nattergal (Luscinea Philomela Bechst.). M eget
almindelig. I Kjærehave yngler flere Par, og paa Ring
sted Kirkegaard har den bygget i flere A ar.
Røds�jert (Luscinea phoenicurus L.) træffes her hvert
A ar, m en ikke talrig.
Rød/tals (Erithacus rubecula L). V
l Ieget almindelig
hele Sommeren og træffes om Efteraaret hyppig i Byens
Haver. I November 1 895 blev et Eksemplar fanget i en
Rottefælde (Bølling).
Blaakjælk (Erithacus suecicus L.). Proprietær Bøh
ving, Knudslund, angiver at have set den ved Kjærehave.
Gærdesmutte (Trog-l odytes parvulus Kock).
almindelig her hele A aret.

Meget

Alm . Bnme!le (Accentor modularis L.) yngler ret al
mindeligt her.
Jllfusvit (Parus m ajor L.). Træffes særdeles talrig over
alt. Jeg har et Par Gange fun det dens Rede anbragt i
en Vandpost, og 5/6 95 fandt jeg en Rede med 5 flyve
færdige Unger anbragt tæt ved Jorden i en Spalte m ellem
RøddernE af et Asketræ. Træet stod tilmed umiddelbart
ved en stærkt befærdet Spadseresti.
Blaamejse (Parus coeruleus L.). Meget alminclP-Jig .
Sumpmejse (Parus palustris L.). Ligeledes.
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So?'tmejse (Parus ater L).

Efteraaret.

.
Træffes ret almindeligt om

Halem�jse (-Parus eauelatus L.). Ret almindelig i Efter
aars- og Vintermaanederne. 1 863 er dens Rede funden
i Holskoven ved Rosengaarden (Kapt. Ka\kau).
Gultoppet Fuglekonge (Regulus cristatus Koclc.). Ses
hyppigt om Efteraan�t. Kaptej n· Kalkau har i Tredserne
fundet dens R ede i Gyrstinge Skov.
·

Sanglærke (Alauda arvensis L.) yngler her overalt.
Toplærke (Alauda cristata L.) er set her enkelte Gange.
1 1/ 93 saa jeg den ved Valsømagle.
5
Komvedt'1tg- (Emberiza miliaria L.) findes ynglende
her overalt. 1 6/11 93 modtog j eg en isabellafarvet Varietet,
skudt i Ørsløvunderskov af Grd. J. Nielseq. Eksemplaret
findes i min Samling.
Gul;pm;v (Emberiza citrinella L.). Almindelig overalt.
Bygger hyppig st paa Jorden ; men j eg har dog flere Gange
fundet Reden i Graner indtil 3 Alen fra Jorden.
R01'sp1wv (Emberiza schoeniclus L.). Mege t talrig hele
Sommeren ved Ringsted Aa.
Snesp1wv (Emberiza nivalis L ) træffes her underticlen
med haard Vinter. Et Eksemplar, som Dr. Bølling havde
i Bur fra 1893 til August 1 895, anlagde i den Tid ikke
Sommerdragt
Kænzebz'de?' (Coccothraustes vulgaris Steph.). Ret al
mindelig, i Særdeleshed om Efteraaret. 5/8 96 fangede jeg
�n flyvefærdig Unge i en Have i Byen. Jeg havde den i
Bur i · et P ar Aar, og skønt den hurtig blev saa tam, u.t
den tog Kirsebærkærner af Jiaallden, vedblev den dog at
lægge en en estaaende Ondskabsfuldhed for Dagen. _ Sam
men med andre Fugle kunde den ikke være, og rakte
man Haanden hen imod den, bed (len øjeblikkelig efter den.
Httssp?wv (Passer domesticus L.). Almindelig.
·
Skovspur·v (Passer montatms L.) ligeledes. En renhvid
Varietet skudt ved Glumsø 20/1 2 93.
Bogjiitke (Fdngilla coelebs L.). Meget alm i ndelig.
Rvæker.fi.nke (Fringilla . montifringilla L.). Træffes her
gerne ri1ed haard Vinter. Vinteren 1893 var den m eget
talrig· her paa Egnen.

- 35 Gnmz'n'sk (Fringilla chlo,ris L.).

Y ngler her overalt

Skovene.

Tomz'n'sk (Fringilla cannabina L.).

Ret almindelig.

Gmasz'dsken (Acanthis linaria L.) træffes nu og da

paa Trækket.

Gronsz'dskm (Acanthis spinm; L.) træffes ynglende her
enkelte Steder, f. Esk. i Kjærehave og Allindelille Skov.
Stz'tlz'ds (Acanthis carduelis L.). Ret almindelig. Yng
ler aarlig i A lletræerne i selve Byen . . Dog synes det, som
den i de senere Aar er blevet sjældnere.
Alm. Dompap (Pyrrhula rubi�illa Pall.). Træffes regel
mæssig flokkevis hver Vinter.
·

Alm. Krognæb (Penicola enucleator L.) er set her enkelte Gange i haarde Vintre.
11/fz'ud?'e Ko1'suæb (Loxia curvirostra L.). Træffes regel
mæssig paa Trækket.
·

Ringdue (Columba palumbus L.). Yngler talrig i alle
Skovene ; i Kjærehave synes den endog at være i Tiltagen.
23/5 93 fandt jeg der dens Rede knap 2 '/2 Al. fra Jorden.
I Marts lVlaaned 1893 modtog j eg en Ringdue, hvis
Hoved var tæt b esat med hornagtige, ildelugtende U d
vækster, · hvilket gav Fuglen et ligesaa mærkværdigt som
uhyggeligt Udseende. Overnæbet dannedtl en ca. 1 1/2 Tm.
stor Hornknude, der atter var besat med mindre Vorter,
saa kun den yderste Næbspids havde beholdt sit oprinde
lige Udseende. Undernæbet, der ligeledes var besat m ed
Hornknuder, var en D el forlænget og ragede et Stykke
ud over Overnæbet. Fra Næbet op til højre Øje gik en
hel Række Horntakker, der endte i en stor Knude
over Øjet og helt tildækkede dette. Venstre Øje derimod
var frit, ligesom Tungen, Svælget og Kroppen befandtes
at være normale. Fuglen var stærkt afmagret. Den b lev
indsendt til Landbohøjskolen, hvorfra Tilfældet erklæredes
at stamme fra en kræftagtig Sygdom.
Huldue (Columba oenas L.). Ikke nær saa almindelig
som Ringduen, men yngler dog enkelte Steder, f. Eks. i
Giesegaard Skove.
Alm. Ager/tone (Perdix cinerea Briss.).

Almindelig

overalt.

Vagtel (Coturnix com munis 1Bonnat.).

Ret almindelig.

-- 36 1 892 fandt j eg dens Rede mea 8 Æg paa en :Mark ved
B enløse.
· Alm . Fasan (Fhasianus colchicus L.) er i de senere
Aa.r blevet m eget almindelig, idet den fra nærliggende Fa
sanerier, f. Eks. St. Svendstrup, har bredt sig til saa godt
som alle Egnens Skove. Hel hvide Varieteter er flere
Gange skudte her.
Alm. Brokfugl (Charadrius pluvialis L.). Træffes her
ret almindeligt om Efteraaret.
Sto?' Straudpz'ber (Charadrius hiaticula L.) har jeg
gentagne Gange truffet ved Gyrstinge og Haraldsted Sø.
Alm. Vz'be (Vanellus cristatus Mey & Wolf). Meg et
alm. Ankomsttiden 1894 16/3• 1 895 1 u/J • 1 896 7/3•
Alm. Tmue (Grus cinerea Bechst. ) . I zoologisk Mu
seum findes en Hun, skudt ved Allindemaglegaarden pr.
Ringsted Oktober 1 868.
Hvz'd Stork (Ciconia alba Briss.) bliver for hvert Aar
sjældnere. Her findes nu i en Mils Omkreds af Byen
næppe 5 Storkereder. Ankom 1 894 80/3 , 1895 15/4, 1899 3/4.·
Gmaltej1·e (Ardea cinerea L.). Ret almindelig. I St.
Svendstrup Skove findes en temmelig stor Koloni.
Dvæ?'glt�jre (Ardea m inuta L.). Skudt ved Nordgaar
den pr. Ringsted af Proprietær Lunelevall (Kjærbølling).
Alm. St?'andlobe?' (Tringa cinclus L.). Træffes m eget
almindelig ved Søerne her pa.a Egnen. Den er fundet
ynglende ved Haraldsted Sø.
Bmshaue (Philomachus pugnax L.). Ses ofte ved
Ringsted Aa. 1 3/4 saa jeg den paa Kjærup lVIose.
JV!udde?·sneppe (Totanus hypoleucus L). Træffes til
Stadighed� om Sommeren paa Engene ved Ringsted Aa.
Graabeuet K!z'?'e (Totanus ochropus L.). 8/7 93 mod:..
tog j eg et Eksemplar, der var funden død under en Tele
fontraad.
Skovmeppe (Scolopax rusticola L.). Træffes hvert Aar
paa Trækket, m en ikke talrig.
T?-edækker-Bekkasz'u (Gallinago m ajor Gm.) skydes
aarlig paa Trækket.
Dobbelt Bekkasz'u (G allinago media Leach.). Maj 1 893
fandt j eg dens R ede med ' 4 Æg paa Kjærup Mose. .
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Enkelt Bekkasz·u (Gallinago gallinula L.). Træffes her
hvert Aar, men ikke saa hyppig som de· to andre Arter.
Vaudri.w (Rallus aquaticus L.).
Ringsted Aa og i Omegnens 1Vloser.

Ret almindelig ved

Vagtelkonge (Crex pratensis Bechst.). Meget alminde
lig. Dens skærende Skrig høres hver Sommer omkring i
Markerne. Blandt Landboerne kaldes den i Almindelighed
> Rugskrække« .
G1'oubeuet Ror!toue (Gallinula chloropus L.). Træffes
her nu og da. I Efteraaret 92 modtog j eg et Eksemplar,
der var fløjet mod en Telefontraad.
So1·t Vaudltoue (Fulica atra L.). Meget almindelig.
Alm. Teme (Sterna hirundo L.). Meget almindelig
hele Sommeren ved Gjørløv, Gyrstinge og Haraldsted Sø.
Dvæ1·g·tente (Sterna minuta L.). �2/7 95 blev et ungt,
endnu ikke udfarvet Eksemplar fanget levende ved Knuds
hoved.
Sort Teme (Sterua nigra L.) har j eg et Par Gange
set ved HaraldsteJ Sø.
Stormwaage (Larus canus L.) er, særlig om Efter
aaret, meget almindelig her omkring paa 1Vlarkerne. Den
optræder undertiden i Pløj etiden i store Flokke paa Hun
dreder af Individer.
Sangsvaue (Cyg nus musicus Bechst.). Nytaarsdag 93
saa j eg en Flok paa 6 Stkr. ved Haraldsted Sø.
Gmagaas (Anser ferus Steph.). Yngler hvert Aar
ved Ringsted Aa.
Kuortegaas (Anser bernicla Temm.). Skydes ikke
sjældent paa Trækket.
Gmvand (Tadorna vulpanser Flemm.). En Hun med
en Flok Ællinger blev set Sommeren 1 899 ved Borup (Hr.
Kbmd. Heidemann, Sorø).
Stokand (Anas hosehas L.) yngler her talrigt.
K1'ikaud (Anas crecca L.) yngler her flere Steder.
Pibeaud (Anas penelope L ) skydes her af og til. 15/1 0
- 23/1 0 99 Hara ldsted Sø.
BJergaud (Fuligula marila L.). Skudt ved Gyrstinge
16/1 1 900.
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Taffelaud (Fuligula ferina L.). Hr. Bøhving angiver
at have skudt den ved Haraldsted Sø. Dato ubekendt.
Edderaud (Somateria mallissima L.). Et Eksemplar
fanget levende ved Hømb, Vinteren 1 898.
Toppet Skalleslug-e1' (Mergus serrator L.). Skudt her
adskillige Gange.·
Toppet LappedJ'Ioke?' (Podiceps cristatus L.). Ses jævn
lig ved Haraldsted og Jydstmp Sø.
Lzlle Lappedykker (Podiceps m inor Gm.). I Grev
Brockenhuus Schacks Samling, Giesegaard, fineles et Eks
empl;a.r, skudt paa Spanager 1 885.
1Vo1'dz'sk Lom (Colymbus septentrionalis L.). Skudt
ved Kværkeby l'l'l o se 10/ 1 9� (Gdr. H. P. Valentin).

Havets Plankton.
Om dette Emne har Hr. Cand. mag. Ostmfeld i Slut
ningen af Marts Maaned holdt et udførligt Foredrag i
iVatudtiston'sk Foreuz'ug- i København.
Foredragsholderen udtalte, at Temperaturen syntes at
spille en stor Rolle for Planktonorganismerne, der til for
skellige Tider af Aaret til D els optræder i forskellige For
mer i vore Farvande ; men en endnu større Rolle spiller
Lyset ; Sommerens stærke Lys hæmm er Planktonlivet, der
udfolder sig kraftigst For- og Efteraar.
Naar Farvandene nær Kysterne er rigere paa Plank
ton end cle;_t aabne Hav, er dette b egrundet i, at Floder
og Aaer medfører en betydelig :Mængde Næringsstoffer,
særlig Kvælstofforbindelser.
Ved Planktonets Livsvirksomhed foranelres Havvandet
ret b etydeligt. Under Ingolfs Dybhavsekspedition under
søgte man Flasker med l Liter Havvand, hvori der dels
var Dyreplankton og dels Planteplankton. Ved Forsøgene
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viste det sig, at Dyreplanktonet (Kopepode1') u dviklede 3
Kubikcentimeter Kulsyre i 3 Timer og forbrugte en til
svarende Mængde Ilt, medens Planteplanktonet (Diatomeer)
udsat for Lys forbrugte omtrent 1 0 Kubikcentimeter Kul
syre og udskilte 1 1 Kubikcentimeter Ilt.
Som naturligt er, følger Planktonet med Havstrøm
m ene, og-- ved Undersøgelse af en Strøms Plankton kan
man derfor drage Slutnitiger med Hensyn til, hvor Strøm
m en kom mer fra. Hvor de store Strømme mødes, vil m an
kunne træffe Plankton i uhyre Mængde, saaledes ved New
founclland og Lofoten, og netop paa disse Steder optræder
der ogsaa en stor Rigdom af Fisk, saa Planktonets Vig
tighed for Fiskerigdommen er indlysende.
Planktonundersøgelser i Limfjordel?- har godtgj ort, at
der vel føres store .Mængder af Plankton ind baa de fra
Vesterl tavet og Kattegat, men at dette Plankton ikke kan
holde sig inde i Limf jorden. Limfjordens Bredninger har
deres ejendom melige Plankton, der om Foraaret og Efter
aaret optræder i uhyre Rigdom ; derfor trives ogsaa Rød
spætterne saa godt i Limfjorden.
Kattegat har sin egen Plank.tonverden, der dog ikke
er saa rig som Limfj ordens, men som p aa den anden Side
er rigere end Østersøens. I Kattegat findes der forøvrigt
om Vinteren Planktonformer, der ellers har hjemme i de
arktiske Have ; man antager, at de danner Hvilesporer i
Foraarstiden, der synker til · Bunds og »oversomrer< til
næste Aar.
Det er særlig Bestyreren for den bioh,giske Station,
Dr. Pete1'sm, der herhj emme har sat systematiske Plank
tonundersøgelser i Gang baade for at opnaa videnskabe
lige og praktiske Resultater.
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Iag ttagelser og Smaanotitse:r.
Geot1·upes sp. Naar man ser en snavset, klodset og
tilsyneladende træg Skarnbasse, faar man ikke let Indtryk
af, at et saadant Dyr kan være i Besiddelse af Intelligens.
Og dog kan de almindelige Skarnbasser virkelig vise sig
at være til en vis Grad intelligente, hvad efterfølgende vil
kunne give en Antydning af:
I Forsommeren 1 896 kom jeg ved at grave i en Have
til at lægge Mærke til et Ekspl. af en af de almindelige
Skarnbassearter. Dyret var meget ivrig beskæftiget med
at tumle omkring med et Legeme af Størrelse som Skarn
bassen selv ; ved nærmere Eftersyn viste det sig, at den
søgte at bringe en Kugle af Gødning ned i et Hul , som
den havde gravet. Men Hullet fandtes ovenfor en Jord
knold, som Skarnbassen maatte opover med sin Gødnings
kugle, og det kostede den det største Besvær at naa op
ad den ret stejle Skraaning med Kuglen. Saa snart den
var naaet op paa det stejleste og lige vell lVIaalet, styrtede
baade Skarnbasset1 og Kuglen ned ; derpaa foer den for
fjamsket omkring og søgte med febrilsk Iver efter det om
talte Hul, hvad der tog en Del Tid. Naar saa Hullet
endelig blev fundet, begav Skarnbassen sig ned til den
lækre Kugle, der atter blev slæbt op og atter trillede ned
sammen med Skarnbassen. Dette gentog sig en halv Snes
Gange, indtil Dyret endelig en Gang var saa heldigt at
slippe over det vanskelige Punkt og komme ned i Hullet
med Gødningskuglen.
A. C. Jeuseu-HaarujJ, Esbjel'g.
Se1·ica brunn ea. Lærer N. J Aude?'seu, Vejle, m eddeler
.om Natoldenborren bl. a. : Jeg har sidste Sommer (1 899) set
den i Mængde, men Ekspl. var alle sammen døde. Paa
en Rejse til Silkeborgegnen saa vi (vi var 3 i Følge) i en
Granskov den røde Skovmyre færdes hen ad en Sti i den
sædvanlige lige Linj e. Jævnlig løb en Myre m ed en lille
rød Bille, som ved nærmere Eftersyn viste sig at være en
Natoldenborre. Vi kunde have samlet denne i hele Haand
fuldc. Myrerne forsvandt under et tæt 1viosdække, hvor
de muligvis har fundet Oldenborrerne.
Coracias gal'l'ula L. Proprietær N. Te1p, Viuf ved Kol
ding, meddeler, at Ellekmg-en blev skudt i hans Svog-ers
Skov (Sandagergaard, Eltang Sogn ved Kolding) omkring
ved 1 892. Den blev indlemmet i Hirths Samling.
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K ornfal ken eller den b laa Kæ rhøg
(Cirkus cyanens)
i E f t e l' a a l' e t o g V i n t H e n 1 8 9 9.
Iagttagelser af A. L. H;: 111/mmic!te.
Det er en Kendsgerning, at de fleste af vore Rov
fuglearter er i stærk Aftagen, og navnlig gælder dette
Circusslægten, af hvilken den danske Fauna kan opvise 4
Arter : Rotfalkm (C. aeruginosus), Kornfa/km (C. cyaneus),
Eugfalkm (C. pygargus) og Steppefa/km (C. pallidris). Førstnævnte Art, der vel nna betragtes som den m est ty
piske af Slægten, og som og-saa - paa rene Un dtagelser
nær - er den eneste hos os ynglende Art, synes især at
gaa sin U d ryddeise i Møde. Fo r c a. 1 3 A ar siden var
den m eget almindelig ynglende paa Gundsømagte Sø ved
Roskilde ; m indst 4-5 Par havde hvert Aar Rede her (Se
herom min Afhandling i :PNaturen og Mennesket4: , D ecem
berhæftet l 8!:J4), medens der i de sidste 4 A ar ikke har
ynglet et eneste Par, skønt denne Sø m ed sine Omgivelser
netop synes at frembyde de m est yndede Lokaliteter for
Rørfalken. At dennes Aftagen i Danm ark delvis skyldes
en stadig Indskrænkning- af gunstige Ynglesteder (Sø- og
Tvioseudtørring-er, Kultivering af udstrakte Enge og Kær
o. s. v.) lader sig ikke bestride ; men Hovedaarsagon maa
upaatvivlelig søges i de Aar for Aar tiltagende gennem
Skydepl'æmier støttede Efterstræbelser af alle Rovfugle,
hvilke ogsaa har været skæbnesvangre for Henscltog-en og
Glente/t, navnlig for den sidste, som desværre snart gaar
tabt for den danske Fauna.
Naar jeg i mine Optegneber om sete Fugle paa mine
daglige Udflugter i Egnen omkring Roskilde · stadig har
faaet færre og færre, der omhandler Rovfugle, er noget
lignende vel Tilfældet for Ornithologer fra andre Egne af
Landet. Det vilde interessere mig, om j eg heller ikke var
ene om at have erfa ret, at sidste Efteraar og Reg yndelsen
af Vinteren frembød en overraskende Afvigelse fra denne
Regel. Ganske vist har flere Arter, f. Eks Glmte, Vaud?'e
falk, Sptwve!tog- og Honseltog� ikke givet Anledning til Be
mærkninger, m edens andre som Lærke- og Dvæ?'g-fall� har
været noget almindeligere end ellers. Det er imidlertid
Vaag-e1·, Taanifalke og Kædtog-e, der særlig har fængslet
min Opmærksumhed ved deres talrige Optræden, de to
.

førstnævnte især under Efteraarstrækket. At to Ugiearter �
Slørugle og Sumphormtgle ogsaa har været usædvanlig
hyppige, tyder paa, at Markmusene sidste Aar har været
talrigere end ellers, da netop vore ivrigste Musejægere
blandt Rovfuglene var det.
Hvad Vaager og Taarnfalke angaar, skal j eg her
indskrænke mig til at bemærke, at deres Antal i August
og Septbr. var meget, ja forbavsende, stort. Man kunde
saaledes i flere Dage, navnlig i Slutningen af August, paa
en Mark tælle 1 5 -25 Taarnfalke, der ) hang« flagrende over
Stubbene. Mine Optegnelser herom vil jeg muligvis senere
faa Lej lighed til at meddele.
I følgende Linier vil j eg gøre Rede for, hvad jeg har
noteret om Komfalken (Circus cyaneus) Da denne Høg
er, om ikke sjælden, saa dog langt fra almindelig hos os,
og da den paa Grund af sit frygtsomme Væsen er temme
lig vanskelig at iagttage paa nærmere Hold, formoder jeg,
at mine Iagttagelser af Fuglen vil kunne læses m ed nogen
Interesse af adskillige Ornithologer.
Som allerede b emærket er m it Iagttagelsesomraacle
specielt Egnen omkring Roskilde og navnlig Egnen øst og
noreløst for Byen. Terrænet her er l avt og frugtbart ; der
findes enkelte levende Hegn samt en Del større og m indre
rvlosestrækninger, ofte arngivne af Engdrag. Skov eller
større B eplantninger m angler ganske. D e Landsbyer, paa
hvis Enemærker jeg hyppigst har iagttaget C. cyaneus er
Marbjærg, Fløng, Kallerup, Vadsby, Soderup og Aagerup.
Tiden for m in e Iagttagelser er saa godt som a ltid Efter
middagen og Aftenskumringen, og j eg har siden 1 6. Juli
næsten daglig færdedes i dette Terræn ; navnlig har en
større Mosestrækning, � Maglemose« , mellem Aagerup og
Nlarbjærg hyppig-st været NlaaJet for mine Jagtudflugter,
paa hvilke j eg har gjort de allerfleste af mine Iagttagelser.
Nedenfor skal jeg give et Uddrag af mine Optegnelser,
hvor disse vedrører Kornfalken, idet jeg udtrykkelig b e
mærker, at mine Udflugter i Aarene 1 897 og 98 har været
lige saa hyppige og- mine Iagttagelser og Notitser lige saa
omhyggelige som i 1 899.

1 0/ 0 97. Smuk gammel Han set ved en Rørmose i
1
Nærheden af Kallerup. Høgen fløj senere j agende over
de tilstødende Marker.
22/1 0 97. Paa samme Sted set gammel Han, muligvis
samm e Eksemplar.
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28/ 98. En gammel, tilsyneladende næsten snehvid
3
Han fløj i Eftermiddag ganske lavt over Landevejen mel
lem Roskilde og Hedehusene. Fuglen passerede mig med
en Afstand af ca. 10 Skridt. Flugten usædvanlig hurtig
og retlinjet, Retningen nordlig.
0/1 99. Gam mel Han fløj henad Aften over lVIarkerne
ved Marbjærg.
31/4 99. Set en gammel Han paa Markerne ved Ged
desdal (ved Taastrup). Fuglen fløj op af en lille rørbe
vokset Tørvegrav.
1 7/9 99. Paa Hønsejagten i Dag set to forskellige
Individer, begge gl. Hanner, flyve søgend() ganske lavt
over Markerne m ellem Soderup og Vadsby. Af og til
Nedslag efter Mus.
·
1· D ag gl . H an.
'r
l emose saa Jeg
1 3/10 v°9. V e d I\l.1ag
H/1 0 99. Gl. Han, mulig samme Imlivid, set paa Mar
bjærg iVIark.
15/10 99. Ved Gundsømagle Sø (en :Mil norelligere end
Maglemose) set 2 Kornfalke. Den ene var en gl. Han,
den anden ung Fugl efter Størrelsen og Fjerdragten at
dømme.
tB/1 0 99. Til min Forundring har jeg i Dag set fem
Kornfalke, af hvilke de fire var unge Fugle, den femte en
gl. Han, der kort efter Solneelgang med hurtig Flugt be
gav sig i nordvestlig R etning. D e unge Fugle opholdt
sig hele Eftermiddagen paa et m eget b egrænset O mraade,
stadig flyvende frem og tilbage over Ivlaglernose og de
tilgrænsende Stubmarker, ganske lavt og med hyppige
Nedslag.
1 9/1 0 99. Da j eg i Eftermiddag, Kl. 41 j 2, kom ned
ved MagJernose saa j eg to unge Fugle flyve omkring paa
de nærliggende Stub- og Græsmarker. De slog hvert Øje
blik ned og satte sig ofte, altid dog kun faa Øj eblikke,
paa Jorden. lVIine Forsøg paa at komme dem paa Skud
mislykkedes.
·

Omtrent ved Solnedgang fløj den ene af Høgene
bort, medens den anden fortsatte sin ivrige Jagt efter Mus.
Jeg gik ned i en dyb, tør Grøft, der fører fra Maglemose
til to nærlig gende Smaamoser, omgivne af høje Tuer, og
dækket i Grøften kunde jeg nu iagttage Kærhøgen paa
ganske kort Afstand. A t dens Efterstræbelser i dette Øje-
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blik kun gjaldt :Mus, var utvivlsomt. Efter ca. 1 0 Minut
ters Forløb befandt den sig kredsende omkring nævnte to
Smaamoser, og piudselig forsvandt den for mit Øj e, uden
at jeg havde set den forlade Moserne. J eg formodede, 2,t
den havde sat si g m ellem Tuern e. Solen var nu gaaet
n ed. Med et saa j eg en gam mel næsten hvid Han lynsnart
flyve hen over de Pløj emarker, der omgav Mosen ; den tog
Kurs lige hen mod det Sted, hvor jeg stod skjult. D en
fløj saa lavt, at Vingespidserne syntes at berøre Jorden.
Da den kom ud over det første Mosehul, satte den sig
b rat uden ringeste Omkredsen paa en med højt G ræs be
vokset lille Tue midt ude i Vandet. Jeg forholdt mig rolig
nogle Minutter, hvorefter j eg gik hen til Stedet, og da jeg
kom dette nær paa ca. 50 Meter, fløj til min Forundring
ikke alene den gamle, men ogsaa den unge Høg op fra
samme Tue ; de maa have siddet tæt op til himmelen, da
Tuen kun afgav en ganske lille Plads. Under Opflyvnin
g en, der var m eget hmtig, viste de den samme vaklende
eller slingrende Flugt som C. aeruginosus. J eg skød en
Høg med hvert Skud ; den gamle, der kun havde faaet et
Hagl i den ene Vinge, faldt i Vandet, og min Hund blev
under sine Forsøg med at bringe mig den ilcle tilreelt af
Høgens skarpe Kløer. Da det omsi der lykkedes Hunden
at · bringe mig den, og j eg vilde gribe Høgen, lagde denne
sig paa Ryggen med fremstrakte Kløer, rede til at gribe
det første, der nærmede sig den. Den unge Fugl (en ung
Han) faldt død ned ; baacle dennes og den gamles Spiserør
og Maver var fuldstændig stoppede med :Markmus, der
næsten hang dem ud af Næbet. - Begge Eksemplarer
findes i m in Samling.
0
2 /10 99. I Dag har jeg atter set Kornfalke ved
lVIaglemose. Det var to unge Fugle, hvis hele Adfærd
lignede den , j eg havde set Dagen i Forvejen. Længe efter
Solnedgang fløj den ene Høg omkring nogle med m eget
højt vissent Græs b evoksede Tuer, som om den snappede
efter Insekter paa Spidsen af Græsstraaene. Ved nærmere
Eftersyn viste det sig imidlertid, at dens Jagt gjaldt Korn
lærker (E. milliaria), der i stor Mængde havde taget Natte
sæde paa Tuerne. Under denne Jagt mindede Høgens
Flugt paafaldende m eget om Otus brachyotus. Endelig
slog den sig til Ro paa en Tue midt ude i en Tørvegrav.
2 5/10 99. Ung Kornfalk set i Aften ved Maglem ose.
27/10 99. Baacl8 i Aftes og i Aften set Kornfalk ved
Maglemose,
begge Gange ung ·Fugl.
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2/ 1 1 99. Gl . Han set flyve lavt hen over Markerne
Nærheden af Maglernose.
7/11 99. Set gl. Han ved Maglemose.
1 5/ 1 99. Henad Aften set en gl. Han flyve meget
1
hurtig over Soderup Marker, antagelig for at tage Natte
kvarter i Vadsby Mose.
1 a/ 99. Paa Roskilde :Mark set e n gl. Han.
11
25/n 99. Ung Kornfalk paa :Markerne ved Soderup.
Høgen var m ere end almindelig . sky. .
7/12 99. Ved Roskilde Landevej i Nærheden af Ny
mølle set en gl. H an.
2
1 /12 99. Skudt Kornfalk - yngre Han -. Høgen
færdedes ved Aftenstid omkring et Par mindre Rørmoser
paa R oskilde Mark, nordøst for Byen. Vejret meget barsk
med Frost og stærkt Snefald. Den fløj stadig fra den ene
Mose til den anden og flagrede omkring mellem de høje,
visne Rør for at fange . de Smaafugle, der her havde taget
Nattekvarter. Flugten var m eget hurtig, men dog sling
rende og ugleagtig. :Markerne er dækkede af et tykt Lag
Sne, og under saadanne Vejrforhold er Kornfalken utvivl
somt en farlig Fjende for Smaafuglene.
Den her omtalte havde i Spiserør og Mave Levnin.
ger af 3 Fugle : temmelig sikkert 2 Komlærker og en Tom
in'sk, hvis Hoved og Fødeler var fuldstændig ufordøj ede.
Uagtet Høgen viste sig m eget sky og stadig søgte at und
gaa mine Efterstræbelser ved at flyve fra den ene Mose
til den anden, syntes dens Hunger dog at tilskynde den
til at trodse Faren ; thi Jagten paa Smaafuglene fortsatte
den langt ud paa Aftenen, selv efter at jeg to Gange
havde afgivet Skud til den, og efter at den flere Gange
var fløjet langt bort over Markerne, vendte den tilbage til
Moserne, hvor jeg endelig kom den saa nær, at jeg kunde
nedlægge den. I Størrelse overgaar dette Eksemplar den
vistnok meg et ældre Han, jeg skød 1 0/ 1 0 ; men Farverne er
ikke saa lyse, hverken paa Ryg eller Bug, og Nakken
bærer endnu et temmelig bredt Bælte af de brune Fjer fra
Ungedragten.
4/1 1 900. Set gl. Han flyve høj t over Trætoppene
ved Løvenborg Skove.
14/1 1 900. Ca. 10 Gr.s Kulde. Ved Svogerslev Sø
1 /2 :Mil fra Roskilde - saa jeg i Dag en Flok Sang
læ1'ke1' (Alauda arvensis) saa forkomne af Kulde og Sult,
--
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lagtle clen1 paa Haanden. Ikke langt fra det Sted, hvor
Lærkerne fandtes, stod ved Søbreelden en Rørstak, fra
hvilken en større Rovfugl plllclselig fløj op. Jeg kunde i
Øjeblikket ikke bestemme Fuglen og skød den ; det viste
sig at være Circus cyaneus, gl. Hun, meget større end de
Eksemplarer, jeg hidtil har set af Arten. Den havde og
saa fundet de udmattede Lærker og var i Færd med at
fortære en af disse ved Rørstakken, da jeg overrumplede
den. Dens Fordøjelseskanal var fuldstændig fyldt m ed
Levninger af Smaafngle, deriblandt af en Rot'·ve?-liug- (Em
beriza schoenichlus) (Ikke langt derfra saa jeg en Rør
verling hoppe om m ellem de høj e, visne Rør.) Den an
skudte Kornfalk laa paa Ryggen m ed fremstrakte Kløer,
som den brugte ganske eftertrykkeligt.
Eksemplaret findes, sam men med de 2 Hanner - en
ældre og en yngre - samt en ung Fugl i den brune
Dragt, i min Samling.
.

·'!:

Saa vidt mine Optegnelser om Ci1'cus cyaueus. Des
uden l tar j eg faaet Meddelelser fra forskellige Sider om
Fuglens Optræden i nævnte Tidsrum
1899. Disse gæl
der i Særdeleshed gamle Hanner. Selv om man nu gaar
ud fra, at nogle af de sete Kærhøge er de samme Eksem
plm-er, maa det dog indrømm es, at Høgen i det sidste Aar
har været usædvanlig almiudelig.
Ved at sammenholde de forskellige Forhold, under
hvilke jeg har iagttaget Circus cyaneus, har j eg kunnet
slutte. at denne er talrigst hos os under Efteraarstrækket
(Oktbr. og Novbr.), skønt den b evislig ogsaa overvintrer
her ; clog synes dette kun at gælde de ældre Fugle, navn
lig Hannerne. At Farven er højst forskellig hos de ældre
og yngre Fugle, er bekendt nok ; den gamle Han optræder
endog i en Fjerdragt, ·der afviger saa meget fra den unge
Fugls, at m ange væg rer sig ved at tro, at de begge til
hører samm e Art. D er viser sig imidlertid ogsaa stor Ulig
hed, hvad Størrelse og Levevis angaar. I\1l edens de unge
Fugle ofte holder sig selskabelig samme!). under deres
Strejftog, er dette ikke Tilfældet med de gamle, der altid
j ager enkeltvis og synes at sky Selskab. (Den omtalte
gamle Han, der tog Nattesæde paa sam me Tue som en
ung Høg, b eviser næppe noget modsat, m en skyldes sna
rere et rent Tilfælde.) I Væsen er disse ogsaa langt m ere
-
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frygtsomme og forsigtige, og det maa b etragtes som en
Tilfældighed, om m an kommer en af dem paa Skud. D e
unge Fugle lader sig derimod let overrumple, naar de bag
en Grøftvold, i en tør Grav el!. lign. Sted sidder og for
tærer eller fordøj er et Bytte. Selv under Flugten viser de
sig dumdristige og uforsigtige og ligner heri de yngre In
divider hos Arten aeruginosus. Maaden, paa hvilken den
blaa Kærhøg afsøger sit Revier, ligner for saa vidt den
rødbrune Kærhøgs, som Flugten hos begge er slingrende
og krydsende og stedse g anske lav ; m en m edens sidst
nævnte stadig flyver fremad, vender førstnævnte idelig til
bage over de en Gang afsøgte Steder under hyppige N"ed
slag, der ofte kun indskrænker sig til et let Stød mod
Jorden ; dette kunde antyde, at cyaneus ogsaa tager til
Takke med større Insekter som Biller o. lign. Især er det
unge Høge, jeg har set jage paa dmme Maade. Korn 
falkens Flugt e r ogsaa hurtigere og lettere end Rørfalkens.
Medens denne i m ange Punkter synes at nærme sig til
Vaagerne, minder den anclen m ere om Sump!tonmgleu, og
dens Jagt - navnlig paa Smaafugle - længe etter Sol
nedgang gør ikke Ligheden mindre. Jeg har aldrig set
Ro1:[atkm færdes tilnærmelsesvis saa sent paa Dagen. En
Sammenligning m ellem disse to Rovfugle viser ogsaa straks,
at Konifatkm er den svageste, og det falder den næppe
ind at efterstræbe et større Bytte. Dens Hovednæring er
utvivlsomt Markmus ; at den dog ogsaa nærer sig af Smaa
fugle, har jeg efter ovenstaaencle faaet konstateret, hvor
imod m in Formodning angaaende Insekterne ikke har faaet
yderligere Bekræftelse.
De Terrænforhold, der synes at være de mest tillok
kende for Kornfalken, er flade, frugtbare Marker, rige paa
mindre K ær og Moser m ed Tuer bevoksede med højt
Græs cig omgivne af Engstrækninger, helst med talrige
lVIuldskucl. Saadanne Steder kan den opholde sig længere
Tid ad Gangen, og det er i R1)glen ogsaa her, man ser
den jage. Større Tørvegrave m e d dybt V and og Vand
plantebuskads ved Bredderne afsøges ikke, selv om der er
fuldt op af Vandn.%e1", Swup!tous og andre smaa Vadere.
Sit Nattekvarter vælger den paa en enligt staaende
Tue, forsynet med højt Græs og omg·iven af Vand, dette
sidste vel nærmest af Frygt for Ræven ; som tidligere b e
m ærket kredser den ikke først omkring et saaclant Sted,
men flyver lavt og hurtigt til Stedet for ikke saa let at
blive bemærket.
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En Henstil ling.
D er er næppe ret mange Tidsskrifter, der har set
Dagens Lys og henlevet det første Aar under m indre Gny
end �Aarbog for Naturvenner«. }Pg har med Vilj e valgt
at lade l> AarbogetH gaa sin stille Gang frem i Verden og
ikke iværksat nogen Reklame for den for ikke derigennem
straks at skaffe et Resultat, der muligvis i Længelen vilde
blive en Skuffelse.
Til Troels for, at � AarbogetH saa at sig e alene ad
privat Vej er naaet frem, har den dog til nu naaet en Ud
bredelse, som j eg ikke vilde have kunnet vente efter saa
kort Tids Forløb, navnlig da et naturhistorisk Tidsskrift i
det danske Sprog kun kan finde forholdsvis lille Ud
bredelse.
:Medens jeg altsaa kun har Grund til at være tilfreds
med den Udbredelse, som Skriftet hidtil har faaet, maa jeg
dog- betone, at �AarbogetH endnu ikke vil kunne bære sig
selv, naar det leverede Antal Ark nogenlunde skal svare
til Prisen pr. Aargang. Imi dlertid skal der ikke nogen
overvættes større Tilslutning til, før , AarbogetH vil være
et levedygtigt Foretagende, og j eg henstiller derfor til
dem , der ønsker �Aarbogen.c Fremgang, at ville være mig
behjælpelig med at skaffe den videre Udbredelse, hvad
enten dette sker ved at gøre i nteresserede Venner og be
k endte opmærksomme paa Skriftet eller ved at opgive mig
Adresser paa naturhistor is k i nteresserede eller endelig ved
at foranleelige Foretagendet omtalt i Dagblade og Tids
skrifter.
Idet jeg fremsætter denne Henstilling, føler jeg Trang
til paa det hj erteligste at takke de Mænd rundt om i Lan ·
det, der allerede har ydet > AarbogetH væsentlig·e Tje
nester.
Juni 1 900.
A. C. Jensen-.Harrmp,
Esbjerg.
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En ejendo tn n1elig Forøgelse af vor
Som merfug lefauna.
Lærer K . Kristensen i Besselballe v e d Uldum har l
indeværende Sommer gjort Forsøg m ed at overføre ameri�
kanske Sommerfugle til Danmark. Flere Eksemplarer af
Papilio asten'as (en Svalehale-Art) og Platysamia cecropz·a
begge store og smukke Som merfugle - er allerede
udklækkede og satte i Frihed, efter at de har været holdte
i Fangpnskab i nogen Tid.
I deres Hjemstavn, Iovva, viser de anførte Sommer
fugle sig allerede i Slutningen af April, m en hPr hjemme
har de rettet sig saa m eget efter Forholdene, at de først
kom frem i Begyndelsen af Juni.
Om det vil lykkes Hr. K. Kristensen at forøge vor
Fauna med disse store og prægtige Sommerfugle, maa
Ticlen vise. Hvis der ikke nogenlunde . samtidig i samme
Egn bliver udsat et større Antal Eksemplarer, lykkes For
søget vel næppe.
Hvis imidlertid de udsatte Sommerfugle yngler i det
frie og udbreder sig, hvad saa ? Skal de da regnes med
til den elanske Fauna ? Eiler hvor lang en Aarrække skal
der til, før de saaledes i m porterede Sommerfugle maa siges
at have opnaaet ')Indfødsret« ?
--

A. C. Jeuseu-Haamp.

Litte ratu ran meldelse.
Gustav Kolthoff og L A. Jiige1·skiiild : "No1·dens fågla1·''.

I de sidste 50 Aar har Kjærbøllings :» Skandinaviens
Fugle« uanfægtet kunnet hævde sin Plads som vort eneste,
bedste og m est udtømmende Værk om den nordiske Fugle
verden, takket være Hr. Jonas Collins fortrinlige Bearbej
delse. (II. Udg. 1875) og senere u dsendte Supplement
h æfter. ( 1 . Supplement 1 877, 2. S. 1 888 og 3. S. 1895.)
Nægtes kan det i midlertid ikke, at dette Værk dog nu gør
et lidt forældet Indtryk, en m eget naturlig Følge af de
nyere Resultater, som de senere Aars Forsiminger l tar
frembragt. Særlig hvad Illustrationerne angaar, kan det
med fuld Føje siges, at de ikke staar paa Højde med,
hvad Nutiden fordrer, og det kan derfor
g amle �Kjær-·
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bø1ling« ufortalt -- kun glæde alle Fuglevenner, at der nu
er fremkommen en værdig Afløser, nemlig Gustav Kolthoff
& L. A. Jagerskiolds , J:\ordens fåglar«, et Værk, der nylig
er afsluttet i Subskriptio_n fra Baijers Forlag i Stockholm.
Værket foreligger rigtignok kun paa svensk, hvilket
jo gør det mindre tilgængeligt for danske Læsere, men
Sproget er saa enkelt og letfatteligt, at denne Udgave i
Originalsproget godt kan gøre Fordring paa at blive en
uundværlig Haandbog for alle skandinaviske Fuglevenner.
Teksten er fuldtud udtømmende ; Forfatterne er gaaede i
Lag med deres Hverv med stor Samvittighedsluldhed, og
de har løst deres Opgave glimrende.
Hvad Billedstoffet angaar, kan man uden Overdrivelse
betegne det som et Mesterværk ; b edre Afbildninger af vore
nordiske Fugle er endnu ikke fremkomne ; selv de Fugle,
hvis Farver er vanskelige at gengive naturligt, f. Eks. Is
fuglen, Ellekragen, Stæren osv., er udmærkede og naturtro
i alle Enkeltheder.
Værket er endnu kun lidet kendt her i Landet, men
vi kan med fuld Føje anbefale det til enhver Fugleven;
der ønsker nøjagtige og udførlige Oplysninger om vore
nordiske Fugle ; man vil i denne Bog faa Svar paa ethvert
Spørgsmaal.
Bogen afsluttes med en fuldstændig Fortegnelse over·
alt, hvad der indtil Dato foreligger af Litteratur vedrørende
Skandinaviens Eugle.
Til Omslaget har den kendte Dyremaler Bruno Lilje
fors tegnet et smukt og stemningsfuldt Billede af et nor
disk Fuglefjeld med rugende I\1aager.
Oda Bock.

Entom ologiske .Meddelelser.
F1·a Egnen syd fo1· Silkeborg.

Egnen syd for Silkeborg udmærker sig ve(l, at ad
skillige Modsætninger i Naturforhold mødes : Storskov og
forkrøblet Krat. Vældige Lyngbakker og flade Lyngheder.
Frugtbare Jorder og den m agreste Sandjord. Da jeg kom
til denne Egn, ventede jeg at finde et rigt Insektliv, men
har fundet, at · det kun er forholdsvis faa Arter, der fore
kommer i Mængde. Derimod findes her adskillige Arter i
nogenlunde rigelig ·Mængde, som andre Steder er temme
lig faatallige eller enelog yderst sjældne.
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Paa et Bakkeparti her i Egnen er Lucamts cervus al�
mindelig og har hidtil kunnet tage;, i stort Antal i Flyve
aarene. Sidste Flyveaar kunde j eg saaledes skaffe mig
flere, end jeg kunde OVl)rkomme at opstille. 1viærkelig nok
er
der kun meget faa Ege nævnte Sted, væsentlig kun
nogle faa . næsten hentærede Egestubbe. Larverne tyr da
til Bøgestub bene, hvor vel de fleste tilbringer . Laryetiden.
Billen forekommer dog nu langt sparsommere end for flere
Aar tilbage, men her er altsaa dog endnu en Plet, hvor
den forekommer i A ntal.
Geotrupes Typhoeus forekommer i ikke ri11ge Antal,
og jeg har i Aar allerede taget flere Stykker af den.
Jllfeloii van'eg-atus er i Aar almindelig, den lader til at for
mere sig her paa Egnen. Pacltyta octomaculata har de tid
ligere Aar været til Stede i stort A ntal paa Spiræa i Enge
ved Thorsø.
Af Løbebiller er Cambus-A rterne omtrent fuldtallig til
Stede her. Kun C. cmtve.t·us har jeg intet mærket til. C.
clat!t?'atus og C. catemt!atus er ret - almindelige. C. giabratus
har jeg taget adskillige Stkr. af, og ved at løfte Nlosset
paa en Granrod fandt jeg i Oktober et Eksemplar af C.
intn'catus, og i Løbet af Efteraaret og Vinteren har jeg 8
Gange foretaget Undersøgelser i og verl Bøgestubbe i
Skoven her og blandt en Del anclet fundet : 1 2 Stkr. C.
z'ntn'catus, 3 Stkr. C. vz'oiacetts og 6 Stkr. C. catemt!atus.
De to sidstnævnte Arter er nævnte for at oplyse Forekom
sten af C. z'utrz'catus her i Egnen.
Gjes�ø Skole pr. Si lkeborg, i :tl.faj

1 900.

S. P. Pete1'Sett.

N ogle Opteg nelser o m · K øgeegnens
Sommerfugle.
(Af Lærer L. P. Jeuseu, Højelse.)
Vest for Køge paa Grænsen mellem den flade, sko·v
løse »Hedeboegn« og den m ere baldeede )Skovboeg·n«
findes et Par ret ejendommelige Smaaskove. Den første
strækker sig i en halv .lvlils Længele paa og ved begge
Sider af et Bakkestrøg, den saakalclte Køge Aas. En
Række Hængedyndsmoser langs Aasens nordlige Side er
bevoksede med Lyng, :rviosebøller og spredte Ungbirke og
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Pil, Slaaen osv., ligesom ogsaa selve den omgivende Skov
er m eget afvekslende med mange Slags Træer blandede
m ellem hverandre, hvorved den frem bydP-r Betingelser for
et r.igt Insektliv. - En Fjerdingvej længere mod Vest
vokser det smukke, lille Skovparti, Lel!inge Skov, paa
b egge Sider af Lellinge Aa, der paa dette Sted bugter
sig nede i dybe Kløfter. Ogsaa her er rigt paa Afveks
ling, idet Højskov, Smaakrat, aabne Pletler og Engstræk
ninger langs Aaen skifter m ellem hverandre i det bakkede
Terræn. I disse Skove og deres nærmeste Omgivelser
samt i Omegnen af Landsbyen Højelse, der ligger en halv
Mil norelligere oppe i »Hedeboegnen « , har j eg i de senere
Aar foretaget Indsamlinger af Storsommerfugle ; en Del af
de derved gjorte Iagttagelser forelægges i det følgende.
De Arter, der er almindeligt udbredte over hele Landet,
har j eg som Regel ladet uomtalte og væsentlig holdt mig
til dem, der enten er sjældne en_er paa anden Maade frem
byder særlig Interesse.
Dagsommerfuglene synes at være forholdsvis svagest
repræsenterede paa Egnen, og med Hensyn til »Uglerne«
har jeg endnu kun faa Iagttagelser at opvise, da jeg hidtil
har beskæftiget mig mindre med dem end med de øvrige
Afdelinger af Storsommerfugle.
Papilio Jllfacltao7t L. (Almindelig Svalehale) er ret al
m indelig ved Køge Aas, hvor Larvens Næringsplante,
Peucedanu1n palustris, vokser i Moserne. Imagines har j eg
truffet hvert Aar og klækket Larven nogle G ange. Et
Stykke er taget paa Højelse Kirkegaard.
Pamassius JW:nemosyue L. har i de sidste Somre været
hyppig saavel paa Aasen som i Lellinge Skov, særlig det
sidste Sted, hvor Næringsplanten vokser i Mængde. Sidst
i Juni ses Hunnerne flyvende talrigt om i langsom Flugt
for at aflægge deres Æg ; de er da saa lidet sky, at man
m ed Lethed kan tage dem med Hænderne.
Colz'as Hyale L. er et enkelt Aar (25.-27. Aug. 1 897)
set i Antal paa en høj , kløverbevokset Bakke (Glentehøj)
ved Gl. Lellingegaard.
Coeuo7tymplta He1'o L. Den træffes almindeligt i Juni
paa aabne Steder i Lellinge Skov.
Limeuitz's SibJI!la L. (Lille Baandvinge) er m eget hyp
pig ; Larven nedbankes med Lethed af Næringsplanten
(Lonicera Xylosteum), som vokser overalt i Skovene. -
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lægge Æg enkeltvis paa Bladenes Underside. Æggene
var m et?-lglinsende (lys bronce), tyndt haarede, omtrent
hindbærformede med afrundede Ophøjninger ; de fremkomne
unge Larvet' var gulgraa og aacl fra Bladenes Spids. Efter
2 Hudskifter fastspandt de sig paa følgende 1\ilaade til
Overvintring 1 3. - 1 5. August : Ikke langt fra Bladpladens
G rund gnaver Larven fra hver Side af Bladet en smal
Indskæring fra Bladranden ind til Hovedribben. Derpaa
overgnaves denne, saa at den yderste og- største Del af
Bladpladen falder til J orden. Det tilbageblevne, lille tre
kantede Stykke bøjes sammen og lukkes til Dels med
Spind, hvormed det ogsaa udfores indvendig, og i det der
ved frem bragte lille Kræmmerhus trækker Larven sig til
bage efter først at have overspundet Bladstilken og dens
Forbindelse med Kvisten saaledes, at den ved Løvfaldet
ikke kan løsnes fra denne. -- Efter Overvintringen be
gyndte Larverne atter at æde den 29. April, men trak sig
efter hvert Niaaltid tilbage i Kræmmerhuset, indtil 3. Huel
skifte indtraf, ved hvilken Far ven, der hidtil havde lignet
Kvistene, blev grøn som Bladene. Pupperne ophængtes
paa Undersiden af en Kvist eller et Blad.
Vauessa Io L (Paafugle-Takvinge) er m eget alminde

lig i hele Egnen.

Vmtessa Polyclt!oros L. (Kirsebær-Takvinge) temm elig

hyppig.

Vauessa Autiopa L. (Sørge-Takvinge). Denne Art er·
heller ikke sjælden. Et Seiskab af 40 Larver fandtes 4.
Juli 1 897 paa et Pilehegn i Nærheden af Højelse.
JV!elz'taea Athalia Rott. er taget i et Par Eksemplarer
paa Køge Aas i Juni 1 895.
Polyom1/latus vz'1'gaurea L. træffes ret hyppigt i hele
Egnen.
Thecla betu/ae L. (Nyreplettet Busksommerfugl) er
meget almindelig ; Larven kan nedbankes i stort Antal fra
Slaaenbuske i lVIaj --Juni.
Thecla pnmz' L. (Slaaen-Busksommerfugl) En Puppe
blev nedbanket af Slaaen i et Skovhegn, Lellinge Over
drev, 1 5. Juni 1 897. Aaret efter, den 9. Juni, fandtes
samm e Sted 9 Larver, som forpuppede sig- 16. Juni ; Ima
gines fremkom 1 . -4. Juli. 1 899 · neelbankedes P.n enkelt
Larve.
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Thecla Hf-album Knoch. (..!Elmens Busksom m er fugl)
er ret alm i n d elig. Larver er tagne i Antal i Højelse Præste
gaardshave 1 1 . Juni 1 898.
T!tecla

mbi

L.

(Grønvin get

Busks o m m e rfugl).

Et

Ek semplar blev taget i en Hængedyndsm ose ved Køge
A as 8. Juni 1 897 ; et andet ned banket af Birk samm esteds

28.

M
: aj

1 898.

J11Iao'oglossa bombybjomtz's O . I d e senere A ar h ar
j eg hver S o m m e r taget ca. et halvt Dusin Larver af denne
Art p aa Snebærbuske (Symphoria racemosa), H øj else Kirke
gaarcl.
JJ!fac7'oglossa stdlatam11t L. ( D uehale) har j eg kun
iagttaget her p a a Egnen sidste Sommer ( 1 8 99), m en da
almindelig.
Den 29. J uni tog j eg e n stærkt affiøj et Hun i
Højebe ; ved at 2.ab n e dens B agkrop fan d t j eg en lille
Rest af Æg ; d e øvrige var aflag te.
22.-26. Juli fandt
j eg paa fo rskellige Steder i Om egnen Larver, af hvilke
j eg klækkede et Par Stykker, og om Efteraaret svæ rmede
talrige Eksempl arer i Havern e ; det første iagttoges 20.
August, det sidste den 1 8. Oktober.
For en h alv Snes
Aar siden h ar j eg desuden taget et affløjet Eksemplar s i dst
i Maj paa en Vinduesrude i et Loftsrum.
Af disse Iagt
tagelser synes med tilstrækkelig TydeHghed at fremgaa,
at Arten

ove7·m·1lt7'c1' som Som7ner.fugi.

Dez'lepltzla galii

Rott. (Snerre-Sværmer).
Af denne
Art, der ellers m est forekommer i tørre Egne, har j eg fun
det et Par Larver ved Højelse Skolelod.

Splti1tx piuast?'i
blev taget

9.

August

L.

(Fyrre-Sværm er).
Et Eksemplar
paa e n Træstamme, Køge Aa s .

1 898

Aclte7'01ttz'a At7'o}os L. (Dødningehoved). E n Puppe
blev funden 1 1. Oktober ved Kartoffelopgravning i en
Have i Ass endrup, Højelse Sogn.
Da den var lidt beska
diget, døde den uden at have udviklet sig.

En'ogaste7' la1testris L . (Buddikes pinder). Ved Kl�k
ning af et Kuld Larver i Som m eren 1 898 viste sig den
Abnorm itet, at en D el af Larve rn e spandt sig ind to, tre
eller fire s a m m e n

i uregelmæssigt fonn ede Fælleskokoner.

En Del Imagines fre mkom i sidste Halvdel af April U :JOO ;

de øvrige er e n d nu ikke fremkomne, m e n synes at v i l le
overvintre m i n ds t en Gang endnu.

i

Poeciloca11tpa c1·ataegz' L. Larver
Skovhegnet ved Lellinge Overdrev.

er fun dne

e n keltvis

Ag-tia Tau L. er meg et almindelig i Skovene, hvor
det b akkede Terræn frembyder særdeles gunstige Betin
gelser for den.
Cili:t: glaucata Scop. Larven blev nedbanket af Slaaen
i et I-Iegn paa Ølby lVIark 22. Juli 1 898 ; deu indspandt sig
2. August, og Fuppen overvintrede.
Cenwa bifida Bkh. og Cerm-a .furenla L. er tagne enkeltvis
som Larver ; den første ved Køge Aas, den anden i H øj else
Skolehave.
T!tyatim demsa L. Et Par Larver blev fundne paa
H indbær 24. Septbr. 1 899 ved Køge Aas.
T!tJ'atim batis L. synes at være meget almindelig i
Skovene ved Køge, da j eg har fundet Larver i Antal
m ange Steder, ogsaa paa dyrkede Hindbærbuske i Haver.
Cymatop!tom n'dem F. Et halvt Dusin Larver ned
b ankedes af Eg langs Udkanten af en Skovmose ved
Køge Aas l . -4. Juli 1 899. De indspandt sig mellem Mos
c 1 2. Juli ; Sommerfuglene udviklede sig 1 . .Maj 1 900. I
Hvilestilling er Skulelerdækkerne øreformet uclstaaencle, og
Dyrets Farve har en skuffende Lig hed m ed l avbevokset
Træbarlc.
GuojJ!tn'a quadm L. En Imago blev neelbanket 25.
Juli 1 896, og en Larve 1 1 . Juli 1 898, Køge Aas.
Nota co7tfitsalz's H. S. Ved Lellinge Overdrev tog jeg
en Larve 1 5. August 1 898 paa Eg, hvis Blade den for
tærede.
Generia J1tfouacha L. (Nonnen) ses ikke sjældent paa
Træstammer i Skove og H aver, ligesom og·saa Larven
hyppig er funden. Af den mørke Varietet (Eremita 0.)
har j eg klækket et Par Eksemplarer.
Ac1'07l)'Cta acen·s L. Larven er funden paa flere Ste
der ; enkeltvis ved Gl. Køgegaarcl og i Lille Skensved, i
Antal paa et gammelt Hestekastanietræ i Høj else Skole
have 1 898 og 99 i August-September. Naar Larverne i
deres sam menrullede Hvilestilling sidder paa Bladene, kan
de ses langt bort og ligner rødgule Uldtotter. Puppespin
det er blandet m ed de lange Larvehaar.
Acrouycta meJI:)'ant!tidis \iView. er funden enkeltvis som
Larve i Hængedyndsmoserne ved Køge A as.
J1tfoma alpium Osbeck.

En Puppe

er

taget paa en
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Bøgestamm e m ellem Mos i Lellinge Skov, og Larver ned
bankede af Eg ved Hængedyndsmoserne, Køge Aas ; de
indspandt sig m ellem :Mos.
E1'emobz'a oclwoleuca Esp. er temmelig hyppig funden
paa forskellige Steder ved Grøftekanter, sugende paa
Blomster af Knopurt ; j eg har ogsaa truffet den i andre
Egne (Bognæs ved Roskilde, lVIullerupgaard ved Slagelse).
Amp!tlup
" ym jJ)'ramz'dea L. (Pyramideugle). To Stkr.
8. August og en halv Snes Eksemplarer 5. Septbr. 1 897
under løs Bark paa e n halvudgaaet Bøgestam m e, Lellinge
Skov ; et Stk. i et U dl1Us ved Højelse Skole. Larver er
klækkede fra Køge Aas, Lellinge Skov og Lellinge
Overdrev.
Avmtz'a fle:t:u!a Schiff. I Juni 1 897 nedbaukede j eg
en Puppe fra Gran, Køge Aas ; lmago fremkom 23. Juni
og viste sig at være denne smukke og sjældne Art. V ed
senere foretagen Undersøgelse af Fyrre- og Grantræerne i
den nærmeste D el af Skoven tog jeg 3 unge Larver paa
Fyr 17. August. Efter at have overvintret disse, fandt j eg
atter nogle Larver først i Apr il. D e sideler om Dagen tæt
tiltrykt til Grenene og har da en yderst skuffende Lighed
med de Laver, hvormed Grenene er bevoksede, og hvoraf
de nærer sig. Sommerfuglene fremkom i Slutningen af
Juni. Det følgende Foraar tog j eg atter Larven paa sam m e
Sted.
B1'ejJ!tos Partitmias L. Midt i April 1 900 iagttog j eg
flere Hanner, som fløj højt i Solskinnet over :Moserne ved
Køge A as, og fang ede en af dem ved at slaa den ned i
Græsset med Haanden.
Perz'callz'a s)'1'z'ugan·a L. En befrugtet Hun b lev taget
1 7. Juli 1 897 i Højelse Præslegaardshave ; de lagte Æg
var røde og de fremkomne Larver sortebrune ; de skiftede
Hud 2 Gange, m en døde under Overvintringen ; en enkelt
Larve fandtes paa Syrener det følgende Aar i Maj . Man
kunde passende kalde denne Larve <' den hængende Maaler« .
Langsomt o g rokkende bevæger den sig hen a d Kvistenes
Underside og vedbliver at rokke under Maaltid erne. For
uroliger man den, sænker den sig hurtig et Stykke ned
ved en Sikkerhedstraad ; ogsaa i Hvile hænger den o fte i
Traaden i sin sædvanlige sammenbøjede Stilling med Ryg
gen nedad ; ja selv under H udskifterne ophænger den sig
i sin Snor. Før Hudskiftet hejser den sig et Stykke ned
fra Undersiden af et Blad eller en Kvist, grib er fat i
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Traaden med Bagfødderne og slipper med Forfødderne.
Naar den gamle Hud er bristet, griber den alter fat i
Traaden med Forfødderne, hvorefter den trækker Bagenden
ud af Huden, som bliver hængende ved Traaden. Ogsaa
Puppen er anbragt �hængende<�: under en Kvist i et aabent,
netformet Spind ; og Sommerfuglen har ligeledes hængende
Tilbøjeligheder, idet den i Hvile ophænger sig ved For
benenes Kløer paa Randen af et Blad eller Kvist i skraa
Stilling. Vingerne er da udbredte, m en ejendommelig t fol
d ede, idet Forving erne ved Hjælp af to Længdefolder er
stillede saaledes, at Midtpartiet danner omtrent rette Vink
ler med Kant- og Randpartiet D eres stærkt tegnede
Underside vender altsaa halvt opad, og Dyret faar Lighed
med et vissent, krøllet Blad. D erimod har j eg aldrig iagt
tag-et denne Sommerfugl med oprette Vinger, saaledes som
det sædvanlig angives. Ligesom Imago synes ogsaa Lar 
ven og Puppen ved deres ej endommelige Stilling og Ud
styr at e fterligne visne Plantedele. Foruden i Bøjelse har
j eg tillige fundet nogle Larver i Boserup Skov ved
Roskilde.
Odoutoptera bidentata L. Larven er hyppig i Skovene
paa mange Slags Træer og Buske.
Eugcmz"a e1'osaria Bkh. Larver er fundne paa Lellinge
Overdrev, Køge Aas og i Ejby Skov. Deres Beskyttelses 
lighed med Egekviste er fortrinlig gennemført ; K nuderne
ligner i høj Grad Egens fjorgamle Blallar.
Ellopia prosapz"aria L. En ung Larve blev funden paa
Fyr 5. April 1 898, Køge Aas Den blev ødelagt ved
Nedbankningen, men da den havde 2 Far Bugfødder og
andre karakteristiske Kendetegn, er der ingen Tvivl om,
at det var denne Art.
Augero1ta pmnan"a L. En Larve fandtes i Lellinge
Skov 5 September 1 897. Den overvintrede, begyndte
atter at æde den 1 0. April og indspandt sig 30. Maj mel
lem Blade, som blev sammenbøj ede, saa de dannede et
lukket Rum, hvorefter Larven gnavede en Aabning i det
ene Blad til Delkrybning og lukkede Aabningen ved et
Gitterværk af Traade. Imago 26. Juni.
Uropte1')':X sambucan·a L. Flere Eksemplarer blev tagne
med Net 25. Juni 1 896 ved et Hyldehegn om Højelse
Præstegaardshave ; den 8. Juli iagttog j eg atter en Del
sværmende langs Hyldebuskene i livlig, uregelmæssig
Flugt.

Bz'sto?t . zonm'ius Schiff.

30. Juli 1899.

En Larve paa Højelse lVIark

Biston !tirtarius Cl. Denne Art, af hvilken der hidtil,
saavidt vides, kun er fundet et Stykke her i Landet, har
j eg taget som Larve paa en overskygget Tjørn i Lellinge
Skov 23. August 1899.
Bisto1t stratarius Hfn. er ret almindelig h er paa Egnen.
I de senere Aar har jeg flere Gange fundet Larver paa
Eg ved Køge Aas i sidste Halvdel af Juni, og en enkelt
Larve paa Høj else Kirkegaard. Endelig fandt jeg den 4.
Maj i Aar en H an og en Hun i Parring siddende paa
Hegnet om Høj else Skolehave. Hunnen aflagde sin e mørke
grønne Æg i Barkrevner ved Hjælp af Læggerør.
Abm.·ms sylvata Scop. er hyppig i »Lunden« ved Gl.
Lellingegaard, hvor j eg ogsaa flere Gange har taget Lar
ver i Antal.
Venilia maculan'a L. Et Stk. 15. Juni 1 899 i Lellinge
Skov.
Geometra pa.pilz'o?tan·a L. Saavel Larven som Imago
er taget flere Gange ved Køge Aas, især i Moserne.
Nemon·a strig-ata IVIi.i.l l. To Larver 9. Juni 1 898 paa
Slaaen, Lellinge Overdrev.
Timaudm amataria L. Et Stk. i Højelse 1 5. Au
gust 1897.
'
chesias spartiata Fi.i. ssl. Larven blev funden talrig 4.
Juli 1899 paa Køge Aas, hvor Gyvelbuske vokser i lVIængde.
Sommerfuglene fremkom først i Oktober. Den 1 9. Oktbr.
foretog jeg en Ekskursion paa Aasen henimod Solneelgang
og fandt da flere Eksemplarer siddende paa Gyvelbuskene,
hvor de let forveksles med de tørre, graabrune Bælge.
En Hun, som blev taget ved denne Lejlighed, lagde de
følgende D age en D el Æg. Dz'sse ove1"Vi?ttrede, og Lar
verne fremkom 4.-7. Maj 1 900.
Tryphosa dubitata L Den 27. Septbr. 1 89G fandt jeg
en Hun i Højelse Kirke, hvor den var taget ind for at
overvintre. Siden har j eg hvert Efteraar taget n ogle Stkr.
i Højelse, dels i Haverne, dels i Skolestuen, hvor jeg har
lokket dem ind gennem aabentstaaende Vinduer ved
Lampeskin.
·

Side 4 1 , anden Linie i Overskriften, rettes Cirkus til C i r c u s .
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Bestemmelsestabeller over danske Biller.
Af A. C. Jensen-Haar·up.
II. Lucmtides & Scarabaeides.
(Eghjorte og Torbister.)
& Scarabaeides : Atte Fodde1' med 5 Led (Forfød
derne undertiden manglende hos tropiske Forrner).

Lucauides

De J'dente Autmled sav- elle1' kamfomtig udvidede tit
dm ene Side eller (ltyppigst) dmmmde m ston'e elle1'

miudre, bladet Vifte.

Egltjo?'tette og To1'bisteme danner en m eget stor Af
deling, der i mange Retninger frembyder yderst interes
sante Træk, baade hvad Levevis og Bygning angaar.
Form- og Farvemangfoldigheden er særdeles stor ; m edens
mange af Aphodie1'1te kun er ganske smaa Arter, er Eg
ll:fo? tm Danmarks største Bille ; Springet m ellem disse smaa
Arter til denne store udfyldes af en Række Arter, der
naar fra under Middelstørrelse til langt over. Ligeledes er
Formforskellen m eget betydelig, og navnlig er d enne Bille
afdeling bleven berømt for de ofte højst fantastiske Ud
vækster, som Hannerne er udstyrede med paa Hoved og
Thorax, og hvorved de to Køn tit bliver hinanden aldeles
ulige i Udseende. J'\iled Hensyn til prægtige Farver staar
Afdelingen næppe tilbage for nogen anden, og ogsaa hos
os kan der træffes livlig farvede Arter, saaledes de grønne,
metalglins ende Guldbasse?'.
Skønt den danske Fauna tæller et ret betydeligt An
tal forskellige Torbistformer, giver vore Arter dog kun et
højst m angelfuldt Begreb om Tropornes uendelige Rigdom
af skønne, fantastisk formede eller kæmpemæssige Arter ;
den, der første Gang ser en Samling af disse Naturens
Vidundere, vil knap tro sine egne Øjne, saa vidunderlig
'
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prægtige er Fonneme og Farverne. D erfor betales der
ogsaa tit fabelagtige Summer for sjældne eller vanskelig
erholdelige Arter af disse Tropernes Børn.
Allerede fra gammel Tid har man lagt Mærke til ad
skillige Torbistformer - eksempelvis kan nævnes Ægyp
ternes hellig-e To?'bist
og de mange danske Navne paa
A rter indenfor den omhandlede Afdeling afgiver et godt
Bevis for, at disse Dyr tidlig har tiltrukket sig Opmærk
somhed ogsaa her i Landet.
Med Hensyn til Lt'vevis kan man inddele Torbisterne
i to Afdelinger, nemlig Plauteæde?'e og Goduiug-sæde1'e, efter
som Larverne og de udviklede Insekter ernærer sig af
Plantestoffer eller af Gødning.
Gødningsbillerne træffes fra tidligt Foraar til sent
Efteraar og undertiden ogsaa om Vinteren i mildt Vejr;
Apltodieme træffes ganske særlig Foraar og Efteraar.
Planteæderne derimod har en m ere indskrænket Flyve
tid, · navnlig da de forskellige Oldmborre1' og oldeltborre
ag-tzg·e A1'te1', der som Regel kun har faa Uger eller end
-

ogsaa kun Dage at boltre sig i hen paa Forsom m eren.
(De i efterfølgende Tabeller b rugte Forkortelser er
de samme som i Bestemmelsestabellerne over Hete1'o1!le1'a).
l a. An t. knæbøjede ; første Led som Regel ligesaa langt

som de øvrige Led tilsammen. Antenkøllen (de yderste,
udvidede Led) indadtil kamdannet eller savdannet
Plauteædcre.

2 a. Øjnene m er eller mindre delte af Pandens fremsprin·
gende Siderand.
3 a. Pandens fremspringende Siderand rækker kun et StykkE.
ind over Øjnene. Hannens Kindbakker uhyre store.
Lucanus.
Sort eller sortbrun. Dækv. m ørkere eller lyserE.
kastaniebrune. Antenkøllen 4-tandet. Bagskb. paa
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3 b.

2 b.
4 a.

4 b.

Ydersiden med 3 spidse Tænder. 25-50 rnm. (uden
Kind b.). Sjælden ; forsvimler m er og mer med Ege
skovene.
Han : Kindb. kæmpemæssige, paa Indersiden tan
dede og i Spidsen tvedelte. H. m eget stort, for Største
delen med ophøjede Rande. (Hos store · Ekspl. er
Hovedet meget bredere end Th , hos smaa derimod
noget smallere).
Jl;m : Kindb. smaa, tandede. H. m eget smallere
end Th., uci. e n ophøjede Rande.
(Eghjort) Lucamts cervus L.
Pandens fremspringende Siderand rækker over Midten
af Øjnene. Hannens Kindb. som Regel temmelig store.
DOI'CUS.
:Matsort. Antenkøllen 4-tandet (utydelig 5-tandet).
Mellem- og B agskb. paa Y dersiden lidt neden for
1\!lidten med en spids Tand. 1 6 -2� mm. Ikke sjæl
elen i Bøgestubbe .
. Han : H. stort, som Regel næsten saa bredt som
Th., fint punkteret. Th. med næsten parallelle Sider.
I-lun : H. m eget smallere end Th. , groft punkteret,
i rvlidten med 2 tætstaaende, ophøjede Korn. Th. for
til tilsmalnet
.
(Bøghjort) Do1'C1tS pamllelopz'pedus L.
Øjnene udelte.
Antenkøllen 4-delt. Krop fladtrykt. Overside grøn
eller blaa, sjældent sort.
Platycei'LIS.
Th. med temmelig tilrundede Sider. Bagskb.s Y der
side uden Tænder. 1 0 - 1 4 mm I Løvskove, navnlig
i Stubbe, ikke sjælden.
(Blaahjort) Platycerus camboides L.
Antenkøllen 3-delt. Krop cylindrisk, stærkt hvælvet,
sort.
Sinodendron.
Overside for Størstedelen meget groft punkteret.
Bagskb.s Y derside med 2 Rækker Torn. Th. fortil
med en større eller mindre Udhuling. ' 1 0 - 1 3 mm.
Ikke sjælden i Stubbe i Løvskove .
H
. mt : Th.s Udhuling fortil strækker sig fra Side til
Side ; udover Udhulingen rager en Tand i Th.s Midt
linie ; paa hver Side halvt mod Sideranden findes en
mindre Tand. Th.s R yg for Størstedelen spejlblank.
1-htJt : Udhulingen meget mindre og utydeligere og
naar kun halvt ud mod Sideranclen ; Tænderne ogsaa

y
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-- 62 utydeligere. Th. kun med et smalt, g linsende Strøg
langs Midten.
(Valsehjort) Sz'uodeudrou cyhudn'mm L.
l b. Ant. næppe knæbøj ede. Første Led meget kortere
end de øvrige tilsammen. Antenkøllen med færre eller
flere indadtil rettede b evægelig·e Blade. (Antenviften).
Plaute- eller Goduz'ugsæde1'e.
5 a. Bagkroppens Spidse som R egel dækket af Dækv.
(Undtagelser : Out!topltagus) enkelte Ap!tod'tts Arter som
A. ermtz'ms ( 1 1 b,c)).
Billen opholder sig m est i Gødning, raadnende
Plantedele eller Aadsel.
G a. Ant. 1 0-leddecle, meget korte (Viften 3-bladet). Bug
med kun 5 Ringe. Billens Overside glansløs, mer eller
mindre ujævn, knudret, graasort, mat. Arterne lever
TI'OX.
af tørre Dyrerester o. l.
a. Dækv. m iddelmaadig hvælvede, med regelmæssige,
fine, fordybede Længdestriber og flade, utydelig
tværrynkede eller med Tværpunkter besatte Mel
lemrum, af hvilke hvert andet er svagt ophøjet og
bærer en Række af større og mindre, plydsagtige,
brune Pletler af bagtil rettede Smaabørster. 5 -7
m m . I-list og her.
T?'o:�: scaber L.
aa. Dækv. betydeligere hvælvede, u den regelmæssig
fordybede Striber, m en derimod med m er eller
mindre dybe og tydelig e Punktrækker.
L> . Th.s Baghjørner nærmest retvinklede.
Dækv. bag
Midten noget udvidet-tilrundede, m e d flade, b rede,
stærkt punkterede Striberum ; hvertandet af Stribe
rummene svagt ophøjet og med større (de øvrige
med yderst smaa) plydslignende Pletter af ganske
korte, til trykte, graagule Børster ; de svagt ophøjede
Striberum uden glatte Knuder. Panden fortil l il
rundet. 8-9 mm. I sandede Egne, m en ikke
m eget alm.
Tro:�: sabulosus L.
bb. Th.s Baghjørner m er eller mindre spidsvinklede.
Dækv. bagtil svagt tilrundet-uclviclecle, med svagere
punkterede, snarere rynkede, Str\ber ; hvertandet
lVIellemrum noget ophøjet og med en Række af
rundagtige, glatte Knuder, der b agtil viser en
plydsagtig Plet af skraat bagtil rettede Børster ;
de øvrige Mellemrum hvert med en Række af smaa
ophøjede Korn, af hvilke hvert anclet bærer en
z

-
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G b.

7 a.
8 a.

8 b.

Børste ; langs Sømmen med en Række af m indre
Knuder med mindre Haarplet. Panden fortil skarp
vinklet. Arten lidt smallere end foregaaende. 8
mm. Fanø.
n'o:x !tispidus Laic!t.
Ant. 9- eller 1 1-leddede. Bug med G Ringe. Over
side sædvanlig glinsende, ikke knudret, men H. og Th.
undertiden med Horn. Th. hos ganske enkelte Arter
længde- eller tværfuret Dækv. regelmæssig stribede.
Bagskb. kun med l Endetorn. Mellem benene (Mellem 
hofterne) langt fra hinanden, adskilte ved en bred
Flade. Sc. usynlig. De paudelto1'Jtede Torbz'ste?' (Copn'ni).
Hovedskjold fortil stærkt udfladet, halvcirkelformig
rundet, med et skarpt Indsnit i Midten. Billen mindst
15 mm. lang.
Cop1·is.
Sort, glinsende ; Dækv. stribede. 1 5 - 22 mm. l
Kogødning paa sandet Bund ; Sjæll., Møen, Ry, Skan
derborg.
Hmt : Panden med et højt og spidst Horn. Th.
fortil paa hver Side med en trekantet Tand og i Nlid
ten med en stor, bred, skarp, bugtet Knude.
Him : Pandens H orn lav og udrandet paa Spidsen.
Th.s Tænder og Knuder langt svagere end hos Hannen.
Co}1'is luum'is L.
Hovedskjol d mindre stærkt udflaclet, halvcirkelformig
rundet, uden Indsnit, højst med en svag Indbugtning
i :Midten. Billen højst 1 1 mm. lang. Træffes dels i
G ødning, dels i raadnende Dyre- og Plantestoffer.
Onthophagus.
a. I dP-t mindste Bagbenene rødlige eller rødliggule.
Th. vaa Undersiden med runde Gruber til Opta
gelse af Ant. Forbenenes Hofter stærkt fremsprin
gende. Overside sort ; Dækv'. med en større, gul
Plet paa Skuldrene og en mindre, henned ofte
sammenhængende Plet ved Spidsen. H ovedskjold
med 2 ophøj ede Tværlinier. b -- 7 mm. Sjælden ;
enkelte Steder paa Sjæll., Fyn og Bornholm.
Hau : Th. fortil med 4 utydelige Knuder.
Out!tojltagm Sclt1'eben· L.

aa. Alle Benene sorte. Th. uden Antengruber paa
Undersiden. Forhofter ikke særlig stærkt frem 
ragende. Overside helt sort eller grønlig og med
gulspraglede Dækv.
b. Overside helt sort. H. og Th. ofte med utyd eligt
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- 64 Ertsskær. H. b agtil m ed en lige. skarp, stærk\
ophøj et Tværliste. Th. uden Knuder. Hele Over
siden fint kornet og b esat med tydelige korte Bør
ster. 4--5 mm. Mindre Art. Særlig i Faaregød
ning ; ikke alm.
lftm : H. foran den ordinære Tværliste m e d
endnu e n Liste, d e r er noget lavere o g bueformet,
og som undertiden ogsaa er antydet hos smaa
H anner.
Outhophagus ovatus L.
hb. H. og Th. m est m ed m ærkbar eller tydelig Erts
glans. Dækv. sortgrøn- og gulspraglede eller -mar
morerede. De smaa sortgrønlige Plettet' flyder ofte
m er eller mindre sammen.
c.
H., Th. og Underside med fremtrædende grønlig
eller kobberfarvet Glans.
cl. Th.s Siderande fortil n oget tilrundede. H. og Th.
sortgrønlige. Dækv.s mørke Smaapletter flyder
ofte stærkt sammen, men breder sig sædvanlig
ikke helt til Dækv.s Rod. 8 - 1 1 m m . Denne vor
største Art er ikke alm .
Hau : H . bagtil med en v e d Gr unelen ved hver
Side tandet Hornplade, hvis fine Spidse staar lige
op og sjældent er ganskP- svagt fremadbøjet Th.
fortil i Midten m e d en lille Udhuling lige for Horn
pladens Spidse.
lftm : H. fortil m e d en m er eller mindre skarp
og tydelig, noget buet Tværliste, bagtil med en
langt højere Tværlis te, der sædvanlig afg rænses
paa Siderne af et fremspringende Hjørne. Th. for
til i :Midten oftest med en noget fremstaaende, mer
eller m indre tydelig tvedelt Knude eller Bule.
Out!tojJ!tagns vacca L.

del. Th.s Sideran'de fortil ligeliniede eller lidt indbuede.
H. og Th. sædvanlig mørkt kobberfarvede, sjæld
nere grønlige. Dækv. svagt og ofte utydelig om
strøet-smaaplettede. 7 - 9 mm. Ikke alm.
Han : H . bagtil m ed en ved Grunden bred Horn
liste, der ender i en fremadbøj et, tynd Spidse.
lftm : H. med 2 Tværlister, af hvilke den forreste
er m eget lavere og lidt buet. Th. fortil i Midten
med en lille Bule.
Out!tojJ!tag·us coeuobita Hbst.
cc.

H., Th. og Underside sorte, sjældnere med svag
Ertsglans.
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e.

Th.s Side r fortil IigelinieLie eller lidt indbuede. th.
fortil baade hos Han og H un uden K nude eller
Bule i Midten. Dækv. som Regel adskilt og m indre
tæt mørkspraglede ; de m ørke Smaapletter naaer
sædvanlig ikke helt til Dækv.s Rod. 5 - 9 mm.
Meget alm .
.f/au: H. bagtil m ed en H ornplade, der ender i
en fremadbøjet Spidse.
lftm : H. med :d Tværlis ter, af hvilke den forreste
er svagt buet og langt lavere end den b ageste.
Outltop!tag-us .fracticornis Preyssl.

1-

ee. Th.s Sider fortil noget tilrundede. Th. hos Hunnen
sædvanlig m'e d en fremstaaende Bule eller Knude
fortil i Midten. Dækv. netformig sammenflyelende
mørkspraglede ; de sorte Smaapletler rækker helt
ind til Dækv s Rod. 5 - 9 mm. Alm .
.f/au : H bagtil med en ved Grunden b red Rom
liste, der ender i en tynd, opret eller kun svagt
fremadbøjet Spidse.
lftw : H. med 2 Tværlister, af hvilke. den forreste
er buet og ofte temmelig svag.
Out!top!tagws 1mcltz'cornis L .

7 b. Bagskb. med 2 Endetonl. Mellemben (i\'I ellemhofter)
nærstaaende, ikke adskilte ved en bred Flade. Sc.
tydelig, større eller mindre. 1
9 a. Kindb. og Overlæbe fremstrakte, synlig-e.
Skarnbasser (Geotm.pim).
JO

a.

An tenkøllen meget stor ; de enkelte Led saa lange,
som Forskb.s Spidse er bred. Inderste Led i K øllen
størst og skaalformig omfattende næste Led, der igen
omfatter yderste Led. Billen lille, lysere eller mørkere brunlig.
Odontaeus.
Underside, Ben og Ant. brunliggule. Dækv. dybt
punktstribede. 6-9 m m . Meget sjælden ; Nykøbing
F. ; enkelte Steder paa Sjæll ; Grejsdalen.
Hmt : H. med et tyndt, bagtil bøjet, be1;ægdz'g't
Horn. Th. paa hver Side foran et grubeformigt Inel
tryk med et kortere, men bredere Horn og med en
fortil af 2 smaa Knuder begrænset Længdegrube i
'Midten.
Hun : H. og Th. stærkere punkterede end hos Han
nen og kun med svage, ophøjede Knuder.
Orfontaens 111obilicornis F.

')4.

1 0 b. Antenkøllen (-viften) lille, meget smallere end Forskb.s

Spidse. De enkelte Led fri. Billen stor, sort, ofte
med grønlig, blaalig eller kobberfarvet Glans.
Geott·upes.
a. Th. ! tos Hannen fortil med 3 Horn, hos Hunnen
fortil med en Tværliste og paa hver Side af denne
med en spids, fremstaaende Tand eller Knude.
Antenviftens 3 Blade fritstillede. T1'ehornede Skam
basse?' (Underslægt Ceratophyus).
Kindb. foran Spidsen paa Ydersiden dybt ind
skaaret. Th.s Sider stærkt tilrundede. Sc. ikke
punkteret. Dækv. paa Ryggen kraftig, paa Spid
sen og mod Siderne finere stribede. Bagskh.s
Y derside med 4 skarpe Tværlister. Overside sort.
1 5- 1 7 mm. Særlig paa Bornholm og i Vest
jylland.
Hmmeus midterste Horn paa Th. meget kortere
end Sidehornene og lidt skraat opadrettet ; Side
hornene oventil med en Tand noget foran Spid
sen. Th. kun punkteret ved R oden af Sidehornene
og paa den yderste Siderand (mere udstrakt
Punktering kun hos m indre Ekspl. med kortere
Horn).
Htm : Th.s Forhj. tandformig fremstaaende ; Th.s
Sider stærkt punkterede, Ryggen næsten glat.

+

Geotrujes typhoeus L,

aa. Th. uden Horn eller Ophøjninger, e:ns hos begge
Køn. Det midterste af Antenviftens Blade halvt
omsluttet af de to andre. Eg-mttzg·e Skantbasser
{Underslægt Geotmpes).
b . Bagskb. paa Y dersiden ned mod Spidsen med
kun 2 skarpe Tværlister. D ækv. temmelig fint
eller næsten umærkelig stribede, omtr. saa lange
som tilsammen brede.
c.
Th. vidtløftig arnstrøet punkteret, bagtil med en
Midtlinie, Siderne rynket-punkterede, Forhj. tem
melig fremtrædende ; hele Bagranden skarpt liste
formig randet. Dækv. svagt stribede, Striberne
utydelig punkterede, Mellemrummene uregelmæssig
tværrynkede eller tværridsede. Ant. rødlige. Sc.
sædvanlig kun med enkelte Punkter langs NHdten ..
Mellembrystet uden tydelig Fremragning fortil.
Forlaarenes Haarplet guldgul. Overside hlaasort.
I Skove ; alm.

- 67 -

-r

Hau : Forskb.s Liste-paa Undersiden (under Yder
randen) noget stærkere tandet end hos Hunnen.
(Skovskarnbasse) Geotru.pes sylvaticits Pz.

cc. Th. omstrøet punkteret, med mellemliggende finere
og tættere Punkter, uden tydelig Midtlini e ; Forhj.
stærkt rundede ; Bagranelen paa en Strækning
mellem Baghj. og Midten uranclet. Dækv. sær
deles fint eller helt utydelig stribede, fint uregel
mæssig tværriclsede, stærkt glinsende. Ant. sort
blaa. Sc. sædvanlig punkteret mod Roden. lVIel
lembrystet m ed en spids, fremadrettet Tap. For
laarenes Haarplet �mrt. Overside violetblaa eller
grønligblaa. 1 0- 1 6 mm. Navnlig paa sandede
Marker ; hyppig.
Hmt : Baglaarets inderste Kant savformig tandet.
Forskb.s Underside næsten til Spidsen m ed skarpe
Tænder ; dets Y derrands sidste Tand tved el t paa
Spidsen.
(Sandskarn hasse) GeotmjJes vemalis L.
-;..
bb. Bagskb.s Yderside mod Spidsen med 3 skarpe
Tværlister. Dækv. navnlig paa Ryggen kraftig
stribede, lidt længere end tilsammen brede. Krop
pens Overside sædvanlig grønlig eller blaalig sort.
cl. Hvert Vinged. med omtrent 1 8 Striber (9 fra
Søm m en til Skulderbulen) ; Mellemrummene delvis
vekselvis smallere (herunder Geotrujes mutato1'
JV!arslt, der angives at være alm . i Tyskland, men
ikke vides at være funden endnu her i Landet).
del. Hvert Vinged. m etl kun 1 4 Striber (7 fra Sømmen
til Skulderbulen) ; Mellemrummene ensartede. Ar
terne ligner m eget hinanden.
e.
Kindb.s Y derside i Midten næsten lige. Th. mod
Siderne tæt og rynket punkteret, paa Ryggen
sparsomm ere og sædvanlig fit1ere punkteret, m ed
en mer eiler mindre punkteret, grovere eller finere
Længdelinie fra lVIidten til Roden. Sc. sædvanlig
spredt punkteret over det hele. 15--24 m m .
Yderst alm.
Han : Baglaarene paa Undersiden m ed en stor,
næsten krogformig , spidst udstaaende Tand, der
er betydelig større end en noget m ere afstumpet
Tand, som dannes af den fremspringende Tro
chanterspiclse. Trediesidste Tand paa Forskb.s
Y derside nedbøjet. Forskb.s Unelerside (under
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Y derranden) med en uregelmæssig tandet Liste,
der skraat overfor Y derran dens trediesidste Tand
gaar over i en udstaaende kraftig Tand.
Geotmpes spim'ge?' JJI!m-slt.

ee. Kindb . med tydelig rundede Sider. Th. omstrøet
punkt eret mod Siderandene, ikke punkteret paa
Ryggen ; Linien fra Midten til Bagranden fin,
utydelig punkteret. Sc. sædvanlig kun punkteret
langs Midten. Dækv.s Striber tydeligere punk
terede, og Mellemrummene mere hvælvede end
hos forrige Art. 15-24 mm. Yclerst alm.
Hau : B ag laarene med 2 Iigestore Tænder (den
\me paa Laarets Bagside, den anden dannes af
Lam·roden og Trochanterspidsen i Forening. For
skb s Ydertænder har omtrent samm e Retning.
Forskb.s Uncler�ide (under Yclerranden) med en
glatmndet (ikke tandet) Liste, der skraat overfor
Y derranelens tt'ediesidste Tand ender i en kegle
formig udslaaencle, spids Tand.
Geotntpes putn'darz'us Er.

!) b. K.indb. og Overlæbe skjulte af det fremragende Ho
veclskjold (dog til Dels fremragende hos Aegz'alz'a.)
Gødnz'ngebz'ller (Aplwdz'z'nz').
l i a Dækv. m er eller mindre buget-udvidede bagved J\l[idten,
ofte næsten kugleformige (Undtagelse : Aegz'alia sabu
leti, under 1 3 b,aa, der omtrent er formet som Arterne
under 1 1 b). Th. undertiden m ed Tværfurer.
1 2 a . Krop kort og stærkt hvælvet-samm entræng t ; Dækv.
kun dobbelt saa lange som Th., næsten lodret ned
faldende mod Spidsen. Hovedskjold stærkt rundet
nedbøj et. Under Hovedets normale Stilling er Øjnene
skjulte under Th.
Ammoecius.
Sort, glinsende. Hovedskjold fortil m e d en med
Forranden ligeløbende ophøjet Tværrynke. Th. fint
og spredt punkteret, med større Punkter mod Siderne.
Dækv. dybt punkteret-str ibede. Striberne dybere mod
Spidsen ; Mellemrummene næsten flade, glatte. 4-5
mm. Særdeles sjælelen ; Odsherred, Læssø.
Ammoecius brevz's E1'.
1 2 b. Krop mer eller m indre forlænget, og Dækv. altid m er

end dobbelt saa lange som Th.

1 3 a. Th. enten med dybe Tværfurer eller kun med 1 ellet•

2 korte, svage Trægruber mod Siderne ; i begge Til-

·
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en kort Længdefure.
Psammodius.
a.

Th. med dybe Tværfurer over det hele. Th.s
Sider og Bagrand indfattede af en Bræmm e af
korte, gule Børster. Dækv. dybt furet-!'tribede.
Krop temmelig forlænget, lysere eller mørkere
brunlig. 3 mm. Sjælden ; særlig i Nordjyllands,
Sjællanels og Bornholms Sandegne.
Psammodz'us s?tldcollz's Il!.

aa. Th. med 1 eller 2 svage Tværindtryk paa hver
Side. Th.s Rande uden Bræmme af Børster, med
dybe, større Punkter mod Siderne. Dækv. dybt
furet-stribede. K.rop rnere sammentrængt end hos
forrige, begsort ellet· begbrun. 3 mm. Nordjyll.
Psam11todz'us vulue?'attts Strm.

1 3 b. Th. uden Tværfurer eller Indtryk ; Sider og Bagrand
med en Bræmme af gule Børster. Kindb. noget fremragende.
Aegialia.
a. Dækv. stærkt hvælvede, korte og bagved Midten
buget-udvidede, glatstribede. Th. glat ; Bagranden
uden fin listeformig R ancl. Baglaar og Bagskb.
stærkt udvidede ; Bagskb.s Endetorn brede, ske
formig e. Billen brunlig sort, uden Hudvinger.
4 - 6 mm. Ikke sjælden om Foraaret i Klitegne.
Aegz'alz'a m'euan'a F.

aa. Dækv. fodængede (orntrent som hos Apltodz'us)
knapt buget-udvidede bag Midten, dybt punkteret
stribede, mindre hvælvede. Th. i Midten spredt,
mod Siderne tættere punkteret ; Bagranden fint
listeformig randet. Bagskb. kun svagt udvidede
mod Spidsen ; Endetornene lancetformig tilspidsede .
Billen h runlig sort, m e d Hudvinger. I Klitter,
sjældnere.
Aegz'alz'a sabu!etz' Payk.
1 1 b. Dækv. ikke buget-udvidede bag Midten, i R eglen
temmelig forlængede og parallelsidede. Th. uden
Furer (se ogsaa Aegz'alz'a sabuletz' under 1 3 b, aa).
a. Sc. temmelig stor og forlænget-tilspidset (fra 1 /5
Aphodiu
til 1 JJ af Vinged.s Længele).
b. Ryggen temmelig fladtrykt. Sc. noget lavere lig
gende end Dæk v. og omtrent 1 /5 saa lang som
d isse.
c. Dækv. lidt afstumpede og knapt dækkende B ag-

J)
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kropsspidsen, naar denne ikke er sammentrukken .
Dækv. m atte, fint stribede, med flade Mellemrum.
Bagskb.s Børstekrans paa Spidsen bestaar a f korte
og lange Børster. Tem melig bred. Sort. Vingecl.
sttmdsig brunlig gule, ofte mørkere langs Ivlidten.
Th. fint punkteret. 8-9 m m . Meget alm.
Hamtm med en tydelig Knude paa Panelen.
Ap7todz'us e?'mtz'cus L.
cc. Dækv. fuldstændig dækkende B agkroppen, dybt
stribede, paa Ryggen med næsten kølformig op
højede Mellemrum. Bagskb.s Børstekrans paa
Spidsen bestaar af lige ko1'te Børster.
lVIindre bred. Helt sort, glinsende. Th. med
spredte grove, og derimellem med meget fine,
Punkter. G-8 mm. Hist og her.
Hos 1-lmmm er den midterste Pandeknude højere
og spids, hos Hmmen er de 3 Pandeknuder lige
stumpe.
Apltodz'us subtermueus L.
bb. Ryggen stærkt hvælvet. Sc. i samme Høj de som
Dækv., meg-et stor, mindst 1 /J. saa langt som
disse.
d. Billen stor, 1 0 -· 1 3 mm. lang. GlinsendP- sor t ;
Dækv. sjældent m e r eller mindre rødlige. Dækv.
svagt glatstribede. Alm.
Hmmms rbidterste Pandeknude temmelig høj og
+ spids.
Ap!todz'us fossor L.
del. Billen lille, 4-5 mm. lang.
Temmelig kort, sort, glinsende ; Dækv.s Spidse
blodrød, deres Skuldre ikke sjældent me1l en
brunrødlig Plet. Dækv. med kraftige, tydelig
punkterede Striber. Hist og her.
Hamtens midterste P andeknude kun lidt høj ere
end de 2 andre.
Ap!todz'us !taem01·dtoz'dalz's L.
aa. Sc. lille og kortere, trEkantet-tilspidset, fra 1 /1 0 til
1/8 af Vinged.s Længde.
e. B ørstekransen paa Spidsen af bageste Skb. be
staar af ligekorte Børster.
f. Th s Bagrand overalt med en fin listeformig op
højet Rand (der let sees gennem en skarp
Loupe).
g. Billen helt eller dog aldeles overvej ende sort. (Se
ogsaa V arieteter af Aplt. foeteus under k k, Aplt.
foetz'dus under l og Aplt. putn'dus under 11.)
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h.

Tem m eli g kort og bred. Dækv. matglinsende.
Th. paa Ryggen nogenlunde tæt punkteret. Sc.
i Plan med Dækv. Bagbenenes inderste Fodled
lidt længere end de 2 følgende Led tilsammen.
(En sjælden t forekom m ende Varietet har brunlige
Dækv.) 4-6 rnm . Temmelig alm.
Ap!todius ater Deg-.

hh. Temmelig forlænget, stærkt glinsende. Th. paa
Ryggen særdeles sparsomt og spredt p unkteret.
Sc. noget nedsænket. Bagbenenes inderste Fod
led noget kortere end de 2 følgende Led tilsam
men. Dækv.s Spidse i større eller m indre U d
strækning rødlig. 3 -5 m m . Alm.
Aphodius g1'auarius L

gg : Dækv. helt - eller dog for en meget stor D-el
- rødlige, brunlige eller s mudsig bleggule. (Se
ogsaa en Varietet under h : Ap!t. ater).
i. Dækv.s lyse Farve nærmest teglrødlig eller blod
rødlig eller dog røcUiggul, underticlen stærkt mæt
tet med sort, saa Farven nærmest maa b etegnes
som mørkt rødbrun.
j. Billen 6 - 8 m m . lang. Th. paa Ryggen groft og
uregelmæssig spredt punkteret.
k. Dækv. altid klart teglrøcle. Bugen helt sort. Th.
m eg·et bredere end langt. Dækv. tydelig længere
end tilsammen b rede. Bagføddernes inderste Led
lidt · længere end Endetornen. 6 - 8 m m. Særdeles
r alm.
Aphodius fimetarius L.

'""!'-
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kk. Dækv. oftest teglrøde, hyppig mørke bag til, sjæl
det� t næsten ht<_l t sorte. De yderste Bugled klart
røde. Th. noget bredere end langt. Dækv. kun
ubetydelig længere end tilsammen brede. Bag
føddernes inderste L<�d lidt kortere end Endetor
nen. 6 - 8 mm. Temm elig alm., men næppe i
alle Egne.
Ap!todim .foeteus F.
jj . Billen 3-- 5 m m . lang. Th fint og temm elig tæt
punkteret.
l. Th. m eget tæt punkteret, særlig mod Siderne ;
dets Forhj . (sjældn ere ogsaa Siderne) dunkeltrød
lige. Sc. i Plan med Dækv. Dækv. dun keltrøde,
oftest bagtil i større eller m indre U els trækning
sorte. 4 - 5 m m . Sjælelen ; i Skove, bl. a. paa
Ap!todz'us joetidus F.
Sjæll

- 7 2 -11. Th. temmelig ensartet og nog et mindre tæt punk
teret (Punkterne uensartet store) ; dets Sider, navn
lig fortil, brunrødlige. Sc. let neeltrykket langs
Siderne. Dækv. mod Roelen og Spidsen lysere
eller mørkere rødlige, unelertiden næsten helt sod
brune eller mørke. Stærkere hvælvet og mere
valseformet end forrige Art. Hovedskjoldet finere
punkteret og mere mat. 3-4 mm. Bornholm,
Ry, men navnlig langs Jyll.s Vestkyst i Faare1 gødning.
Ap!todius putridus Stnn.
ii. Dækv.s lyse Farve straagul, lergul eller smudsig
gulbrun.
m. H. og Th. helt sorte. Th. groft og m eget uregel
mæssig spredt punkteret. Dækv. smudsiggule eller
graagule, hvert enkelt oftt. st med en lysere eller
mørkere brunlig, udvisket Taageplet langs rviielten.
G - 8 mm. Ikke alm. ; i Sandegne.
Ap!todius scybalarius

F.

mm. H . og Th. med gulagtige Sider, undertiden næsten
helt brunliggule.
n. H . uden tydelig ophøjede Knuder. Billen lang·
agtig ægrund, temmelig flad og bred, m atgul ;
Th. og H. paa M idten brunlige. Th. og H.s
Punktur fin og tæt. Mellembrystet m el lem Mel
lemhofterne m ed en fin Køl. 5 -G mm. Sjælden ;
paa de østlige Øer.
Ap!todius immundus C?-eutz.

nn. H., særlig hos Hannen, med tydelig ophøjede
Knuder. Billen temm elig forlænget og hvælvet.
o. NiellembrystE-t m ellem Tvlellemhofterne med en fin
Køl. Krop temmelig smal. Dækv. klå.rt brungule,
paa Spidsen tydelig, m en meget fint punktererle.
4-5 mm. Hist og her.
Ap!todius icten·cus PaJ'k.

oo. Nlellembrystet mellem Mellemhofterne uden Køl.
Krop noget bredere.
p. Dækv. smudsig brunliggule, undertiden med en
lille mørk Plet ved Skulderen og en anden bag
Midten ; deres Spidse mat, u punkteret. H. ujævnt
af flere Nedtrykninger. 6-7 mm. Meget alm.

i"

Ap!todius sordidus

F.

pp. Dækv. rustbrunlige, ikke sjældent hvert · med en
mørkere Plet langs :Midten ; clerP-s S p id s e glinsende,
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uneler en god Loupe tydelig tæt punkteret. H.
jævnt, uden N edtrykninger. Dækv. kortere og
mere stejlt affaldende mod Spidsen, og Th. gro
vere og tættere punkteret end hos forrige Art.
5 --G m m . Temmelig alm.
Apltodius m:fescens

F.

ff. Th.s Bagrand uden fin, listeformig Rand eller
dog kun med Antydning af en saadan paa Baghj .
q. Dækv. tem melig kraftig stribede.
Billen sort, Dækv. dog meget hyppig med en
stor; rødlig Skulelerplet 5 - 7 m m . MegP-t sjæl
den ; Øbjerggaarcl paa Sjæl!.

k.

Apltodz'us bz'maculatus F.

Dækv. fint stribede.
r. Bagbrystet i Midten fint og spredt punkteret. De
grovere Punkter paa Th. ikke meget fremtræ
clende Oversiden sort, 'med Spor af Metalglans.
4-5 mm. (Artens Forekomst i Danmark er ikke
s ikker) .
Apltodius uzg·er Pr:: .
_
rr. Bagbrystet i .M idten temmelig fint og tæt punk
teret. T h s grovere Punkter betydelig mere frem
t rædende end cl e finere. Oversiden som hos fore
gaaende, men hvet't Vinged. har særdeies ofte
langs "Midten en forlænget rØd Plet. 3 - 4 m m .
Hist og her i fed Jord.
Apltodius piagiatus L.
ee. Børstekransen paa Spidsen af bageste Skb. be
staar baacle af korte og lange Børster.
s. Panelen navnlig hos H annen med tydelig ophøjede
K nuder.
l.
Dækv. rødlige, bagtil med et lille Tværbaand af
mørkebrunlige Pletter. Th. b agtil urandet
H . med brunrødlige Rande. T b . tæt pnnkteret,
med rødlige Siderande. Dækv. temmelig korte,
hvælvede, bagtil noget buget-udvidede, deres
Striberum noget kølforntig ophøjede. 3 - 4 mm.
Meget sjælelen : Bognæs i Hjortegødning.
qq.

Ap!todz"us Zenke1'i Gemt.

tt. Dækv. gulagtige, m ed færre eller flere mørke
Pletter. Th.s Bag rand med en fin listeformig
Kant.
u.
H. paa hver Side med en gulagtig eller rødligb run Plet. Th.s Siderande g ule.
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Hvert Vinged. m ed 7 smaa, adsldlte langagtige,
m ørke Pletter, der er saaledes fordelte : i andet
Striberum 2, den forreste i, den bageste bag Mid
ten ; i tredie Striberum l , umiddelbart foran den
forreste Plet i andet Striberum ; i jje1·de Striberum
�. den ene tæt ved Roden og den anden bag
Midten ligeoverfor anclet Striberums bageste Plet ;
i sjette Striberum atter 2, en mindre tæt bag
Skuldrene og en længere i eller tæt bag Midten.
4-5 mm. Sjælden : Nordsjæll.
Aphodz'us couspurcatus L.
vv. Dækv. Striber mørke i Grunden ; Striberummenes
sorte Pletter mer eller m indre sam11te11jlydcnde eller
smmnenhæ1tg-ende, men temmelig skarpt begræn·
sede ; Pletten ved Skulderen flere Gange længere
end bred. Sc. brun, i Midten gul. 4--5 m m .
Særlig i Skovegne.
Apltodz'us stz'ctz'ms Pz.
uu. H. ensfarvet sort. Th. oftest kun lyst farvet paa
Forhj.
x.
Mellembrystet m ellem MellP-mhofterne med en fin
Køl. Dækv. smudsiggule, o ftest m ed stærkt salll
menfly dende Pletter. Laarene�; Underside gul.
3 -6 m m . Særdeles alm.
v.

-+

Aphodz'us iuquz'uatus 1-fbst.

:Mellembrystet m ellem Mellemhofterne uden Køl.
Laarene mørke.
y. Billen temmelig forlænget. Dækv.s lyse Farve
klart straagul ; deres m er eller m indre sammen
flydende m ørke P letter forholdsvis skarpt begræn
sede mod Grundfarven. B aglaarene normalt ud
viklede hos begge Kø1'1. 3 -5 mm. Temmelig
sjælden ; særlig paa Hedebund i Jyll.
xx.

Apltodz'us pietus St1'Jil .

yy. Billen temmelig kort. Dækv.s lyse Farve smudsig
brunlig gul, deres m er eller mindre samm enfly
dende m ørke Pletter som Regd stærkt udflydende
i Grundfarven, saa Dækv. underticlen bliver næsten
helt sorte. Hannens Baglaar udvidede. 3 -- 6 mm.
T emmelig sjælden ; hyppigst i Skovegn e.
Apltodius tessulatus PaJ!/c .

ss. Panden glat, uden ophøj ede Knuder, eller, hvis
saadanne findes, er de meget utydelige. (Se og
saa Aplt. stz'ctz'cus under vv).
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Th.s Bagrand med en fin, listefo rmig Kant.
æ. Dækv. uden Behaaring eller kun meget utydelig
behaarecle mod Spidsen. (Se ogsaa Ap!t. po n?ts
og Ap!t. lutarius henholdsvis g- og g-g).
� ø . Dækv. lergule, med mørk Søm·.
Th.s Forhj. oftest, og unelertiden ogsaa Siderne,
gule. 3 -4 m m . Alm.
Ap!todius me?'dan'us F.

øø. Dækv. sorte eller rødligbrune eller sorte og med
rødlige Pletter.
Dækv. tem melig fint stribede, sorte, hvert med
a.
en større lyserød Plet ved Roelen og en mindre
rund Plet af samme Farve ved Spidsen. Th.s For
hjørner, og unelertiden ogsaa Sicleranclen, lyserøde.
4 mm. Temmelig sjælelen ; paa Øerne.
Ap!todius quadrig-uttatus Hbst.
aa. Dækv. dybt stribede, sorte eller rødlige, sjældnere
b.

med nogle mindre, ubestemte rødlige Pletter.
Dækv. kraftig stribed e ; Striberummene næsten
flade, skarpt randede, tydelig fint punkterede. Th.
tem melig tæt og groft punkteret, som Regel helt
sort.
Dækv. sorte eller brunlige, ofte med en rødlig
Plet paa Skulderbulen og flere ubestemte rødlige
Smaastreger ved Spidsen. Bagføddernes inderste
Led noget fortykket, b etydelig kortere end de �
følgende tilsammen. De bageste Skb. hos Han
nen stærkt sammentrykkedP- og udvidede. 4-5
mm. Temmelig alm.
Ap!todius t?'istis Pz.

bb. Dækv. temmelig dybt stribede ; Striberummene

hvælvede, ikke skarpt randede, utydelig punk
terede. Th. temmelig fint og spredt punkteret,
dets Forhj , og underticlen ogsaa Siderandene
rødlige.
Dækv. sorte eller rødligbrune, ofte lysere mod
Spidsen. Bagføddernes i nderste Led normalt, o m
trent saa langt som de 2 følgende tilsammen.
Lidt mere langstrakt end forrige Art. 3 - -4 mm.
Alm .
Ap!todius pusillus Hbst. '+'ææ. Dæk v. fint og tæt behaarede (dog mindre tæt
behaarede hos Ap!t. lutan'us (under g-g-) og utyde
lig behaarede hos Ap!t. porcus (under g-)) . Behaa
ringen ikke lige tydelig i alle Belysninger.

- 76 -

c.

Th s Siderande m ed en Bræmme af udstaaende
eller b agudrettede H aar ; dets Forhj . gule, Side
randene iøvrigt som Regel m eget smalt gullige.
H med rødligg-ule Y derrande. Dæk v. smudsig
gule, m ed forskellige mørke, mer eller m i n dre
sammenflydende Smaa pletter ; (ligner Ap!t. P1'od1'0mus, e). 5 7 m m . Ikke sjælden.
-

Ap!todz'us co1ttamiuatus Hbst.

cc. Th.s Siderande uden Haarbræmme.
d. Dækv. temmelig glinsende ; deres Grunelfarve bleg

e.

eller s mudsigguL H . helt sort. Th.s Sider tem
m elig bredt gule. Hvert Vinged. m ed en større,
fortil tilsmalnet Taageplet.
H. uden Antydning af Buler. Endetornen paa
Hunnens Forskb. tilspidset, hos Hannen stump ogtued en lille indadvendt Tand paa Spidsen, samt
noget læugere end hos Hunnen. (Hos denne og
den efterfølgende Art kendes Hunnen bl. a. ved,
at dens H. er stærkere og tydeligere punkteret
end hos Hannen, og at Th. er lidt smallere end
Dækv., m edens Tb. hos Hannen er af samme
Rredcle som Dækv.) 6-8 mm. · Særdeles alm.
Ap!todius prodro1mts B1'almt.

-r- ee. H. med Antydning til 3 fl a de Buler.

Eneletornen
paa Forskb. tilspidset b aade hos Han og Hun og
af ens Længde. 4-6 m m . Iviindre alm.
Ap!todius p!t1tctato-su!catus Strm.

dd. Dækv. matte p aa Grund af Rynker og Punkter i

j.

Striberumm en e ; deres Farve m ørk eller dunkelt
rødlig. H. og Th. som Regel helt sorte eller
kun utydelig rødlige mod Siderne. Dækv. uden
Pletter.
Baade Th. og Dækv. behaarecle, helt m atte. Th.
tæt og ensartet punkteret. 3 m m . Temmelig
sjælelen ; paa sandet Bund : Sjæll., Falster.
Ap!todius scro.fa F.

ff. Th. ikke behaaret, temm elig glinsende.
g-. Th. tæt og ensartet punkteret, med en smal, glat
Midtlinie, sort.
Dækv. dunkelt rødbrune, fint stribede og fint
og tæt punkterede mod Striberne, næsten uop
dagelig fint b ehaarecle. 5 m m . Temmelig sjælden.
Ap!todius po1/cus F.

-

gg.
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Th. temmelig tæt og fint punkteret, u den glat
Midtlinie, sort, med mer eller mindre rødlige Side
rande.
Dækv. tem melig fin t 5tribede og rynket-punk
terede, med temmelig tydelig Behc:taring, brunrød
lig e, sædvanlig mørkere paa R yggen, undertiden
næsten helt sorte. G - 8 mm. Sjælden.

Apltodz'us lutm'z'us PaJ'k.
zz.

!t.
z.

Th.s Bagrand uden listeformig Kant.
Dækv.s Striberum mer eller mindre ophøjede,
Hvert Ving-ed. med lO smalle og skarpt ophøjede
Striberum . Th. b agtil med en Længclefure: Billen ·
· brunlig sort, m at. 2 m m . Ikke alm.
Apltodz'us porcatus F.

zz.

J.

Hvert Vinged . med G bredere, hvælvet-ophøjede
Striberum. Th. uden Længclefure. Billens hele
Overside tættere eller tyndere beklædt med tillig
gende I-I aar, temmelig glinsende. Dækv s Grund
farve lerguL
H.s Siderand ved Øjnene udformet i en spids og
skarp Vinkel.
Th. d unkel rødlig med gule Siderancle. Dækv.
lergule ; andet og fjel'de ophøjede Striberum sort
plettede. 3-5 m m . Meget sjælelen : Ved Vejlø
Bugt.
Ap!todz'us sus 1-fbst.

jj. V inklen paa H.s Siderand ved Øjnene stump eller
i alt Fald afrundet paa selve Spidsen.
k. H.s Forrand temmelig stærkt indbuet i Ivliclten.
H. og Th. temrn elig mørke. Dækv. røcl ligbrune,
sædvanlig mørkere paa Ryggen, med uregelmæs
sig fordelte, rundagtige, gule Pletter. Dækv.s op
højede Striberum smalle, temmelig glinsende, Rum
mene derimellem brede, m atte, utydelig punk
terede. 3-4 mm. Temmelig sjælden ; paa Sand
bund ; Sjæl!., Jyll.

l

Ap!todz'us testudz'uan'us F.

kk. I-I.s Forrand svagt og utydelig indbuet i Midten.

og Th. lysere eller mørkere brunlig. H.s Side
vinkler tydeligere afrundet paa selve Spidsen end
hos foregaaende Art. Dækv. gule, sædvanlig
smudsiggule paa Ryggen, med utydelig gennem
skinnende lysere Smaapletter. De hvælvet-op
højede Ribber paa Ryggen bredere end RumH.
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mene derimellem, paa Si derne er derimod R um
m ene de bredeste. 3 - 4 mm. Sjælele n : Jægers
borg Dyrehave, Faaborg, Randers, Esbjerg.
Apltodz'us vz'llosus Gy/l.

!tit. Dækv.s Striberum flade eller kun meget fladt
hvælvede.
l. Vjnged.s sjette og ottende Striberum forener sig
foran Spidsen.
Billen lysere eller mørkere begbrunlig. D ækv.
brunlige, bag Midten noget udvidede, mod Spid
sen skraat afskaarne mod Sømmen, der fremtræder
som en lille Tand ; deres Striber bliver fureagtig
fordybede mod Spidsen. Th. temmelig groft og
noget spredt punkteret 2-3 mm. Sjælden.
Ap!wdz'us a?'enarz'us 0/z'v.
ll. Ingen af Dækv.s Striberum forener sig foran

Spidsen.
Th. glat og blank, ikke punkteret. Dækv. kraftig
stribede, med blanke og glatte, hvælvede Stt'ibe
rum.
Billen mørkere eller lysere brunlig, sjældnere
.,.. rødlig eller helt sort. 12-14 mm. lVIeget alm.
Ap!todius mjipes L.
11t71t. Th. overalt tydelig punkteret.
D ækv. finere stri- .
bede, med flade eller kun svagt hvælvede, mer
eller mindre tydelig punkterede Striberum. (Af
begge de herhenhørende, noget flade Arter træffes
ligesaa vel Ekspl. med sorte som med overvejende
gule eller gulspraglede Dækv.).
?t.
Palperne sorte. H.s Sidevinkler skarpe. Dækv.
mod Spidsen tydelig fint b ehaarede. Th. tenJme
lig tæt ensartet og fint punkteret Dækv.s Stribe
rum flade, meget fint og spredt punkterede ; den
niende (næstsidste) Stribe afkortet mod Roden .
.,.. 7 - l O m m . Alm.
Aplwdz'its lundus F.
1m . Palperne
rødlige. H.s Si devinkler m ere stumpe.
Dækv. behaarede mod Spidsen. Th. fint og s p red t
punkteret, med iblandede større Punkter. Dækv.
Striberum meget fladt hvælvede, temmelig tæt og
fint punkterede ; den niende S tri b e endnu mere
af korlet end hos forrige Art. Billen i det hele
noget fladere og med over lVliclten mere udvidede
Dækv. 7 - 9 mm . Temmelig a1m .
1tt .

Apltodz'us dejressus F.
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b. Bagkropsspidsen ikke dækket af Dækv. Billen træf
fes aldrig i Gødning eller Aadsel, men særlig paa
Biacle og Blomster eller i hensmuldrende Træer.
14 a. Dækv. mer eller m in dre flade paa Ryggen (se ogsaa
P!tJil/opertlta uneler 2 1 b). Forhofter m er eller m indre
tapformig fremstaaencle. Kløer ensdannecle, ikke tan
dede eller spaltede (Cetouiim;).
15 a . Vinged . med en Indbugtning hagved Skulderen, saa
Skulderbladene sees fra oven. Th.s Bagrand indbuet
ved Sc. Livlig grønne Arter (G uldbasser).
Cetonia.
a. Sc. helt glat. Baade Overside og Unelerside sæd
vanlig ensartet brun-grønlig ertf>farvet, uden hvid
lige Smaapletter. Hovedskjold set forfra næsten
lig e afskaaren fortil. VingeeLs bageste Halvdel
ind mod Sømmen med et Indtryk, der fortil op
hører plmlselig. 22-25 m m. Sjælden ; Sjæl!.,
J yll.
Ceto?tia mannarata F.
aa. Sc. med færre eller flere Punkter. Oversiden med
hvidlige Smaapletter. Undersiden brunlig erts
farvet.
b. Hovedskjold set forfra næsten lige afskaaren for
til. VingeeLs bageste Halvdel ind mod Sømmen
med et Indtryk, der fortil er temmelig skarpt b e
grænset. Dækv.s Rygsøm ikke fordybet. Sc.
ved Roden paa hver Side punkteret, iøvrigt glat.
Oversiden smudsig g røn ; Undersiden ko b berfarvet.
'} 1 8--2<1 m m . Temmelig hyppig i Skove.
5

Cetom·a aeuea Audersc!t.

b b. Hovedskjold set . forfra med en Indbugtning fortil

i-

i Midten. Vingerts bageste Halvdel ind mod
Sømmen med et Indtryk, der fortil gaar jævnt
over i den øvrige Del. Dækv.s Rygsøm, navnlig
i Midten , fureagtig fordybet ; Fordybningen paa
hver Side begrænset af en ophøj et Linie. Sc. ved .
Roelen med færre eller flere Punkter i Midten ,
iøvrigt glat. Oversiden klart grøn eller guldgrøn.
l G -22 mm. Ikke sjælden i Skove.
CetoJtia mn'ata

L.

1 5 b. Vingecl. uden Ind bugtning bagved Skulderen. Th.
ikke indbuet ved Sc.
l G a. Forsk b s Y derside m ed f> Tænder. Bagføddernes
inderste Led m indst saa langt som clc 2 følgende
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Valgus.
Th. langs Midten med 2 skarpt ophøj ede Længde
linier. Oversiden med hvidlige og gullige Skæl i
Smaapletter. Dækv. næsten udhulede paa Ryggen ;
fra deres Skuldre til Spidsen løber en ophøjet Fold.
Sidste Bag kropsring m ed 2 sorte Pletter. Den sidste,
øverste Bagkropsring hos Hunnen med lodret stillet
Læggebraaet 7- 9 m m . M eget sjælden. Lolland,
Langelan d.
Vaig·us lmmptems L.
1 G b . Forskb.s Yderside med 2 -3 Tænder. Bagføddernes
inderste Led omtrent af Længde m ed det følgende
Led. Baghofter sammenstødende.
1 7 a. Hovedskjoldels Forrand set forfra let tilrunel e t For
skbs Yderside med 3 Tænder. Sc. lidt længere end
bredt, spidst trekantet.
Osmode1·ma.
Begsort, med i\!Ietalglans. Th. med en i\l[idtrende,
der paa hver Side begrænses af en temmelig stærkt
o phøjet Længclefold, som fortil ender i en spids Frem
ragning ; Th. desuden med en stump Knude paa hver
Side fortil. Dækv. for holdsvis fint rynket-punkterede.
28 - 33 mm. Sjælden ; Sjæll., Loll.
(Erem it) Os1!lodemta e1'e111ita L.
1 7 b. Hovedskjold fortil indbuet i r.:I iclten. Forskb.s Yder
side med 2 Tænder. Sc. bredere end langt, stumpt
trekantet. B illens Overside m er eller m in dre overstrøet m ed smaa, hvide Pletter.
Gnol'imus.
a. Overside og Unelerside sort, m iddelmaaclig glin
sende. Sc. punkteret ved Roden, glat mod Spid
sen. Dækv. rynket-punkterede. 1 8-�2 mm. Sjæl
elen ; Sjæll , Loll , Falster, Mariager ; i Skove.
Guori11lus 71arialnlz's L.

+

aa. Overside guldgrøn, stærkt glinsende, Unelerside
kobberfarvet Sc. overalt punkteret. Dækv. stærkt
rynkede. l G - 20 mm. Nogenlunde hyppig i Skove.
Gu01'i11ms uobiiis L.

1 4 b . Dækv. stærkt hvælvede (undtagen PltyiiojJe?'tlur, 2 1 b).
a. Kløerne ensclannede, ikke tandede eller spaltede. Ant.
1 0 - leddede, m ed 3-bladet Endeknop. Hovedskjold
fortil tilsmalnet, dækkende Overlæben. Forhorter
indesluttede . (D)'?tastz'm).
Hovedskjold underneden tæt frynset, hos Hannen

18
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ined et tilbagebøjet Horn, hos H unnen med en bre d ,
kegldormig Knude. Th. indtrykket paa dets forreste
Halvdel og- hos Hannen desuden i Midten mEd en
hornagtig Fortsættelse.
Ot·yctes.
Glinsende kastaniebrun ; U oderside og Ben rust
gullig behaarede. 22-38 m m . Træffes i Drivhuse ;
kun yderst sjælelen i Skove.
(Næsehornsbille) Oryctes nasz'comz's L.
18 b. Kløerne ulige store, den yderste større ofte spaltet,
eller lige store, men i saa Tilfælde tandede eller
spaltede.
1 9 a. Kløerne paa alle Kloled af ulige Form og StØrrelse.
20 a. Bagføddernes Kloled med kun en (stor) Klo. For
føddernes Kloled med en stor og en lille Klo, den
store Klo spaltet i Spidsen. For- og Bagskb. uden
Endetorn.
Hoplia.
Overside m eget tæt besat med grønlige, grønlig
g ule eller brunlige, smaa, ru11de Skæl. saa Oversiden
gør Indt ryk af at være overpud ret med farvet Niel.
9-1 1 mm. Yderst sjælden. Flatø i Guldborgsund og
Engen ved Roden Skov ligeoverfor Flatø.
·

Hoplz'a fan'nosa L.

20 b. Bagføddernes Kloled med 2 (store) Kløer.
21 a. Th.s Baghj. stumpvinklede. Bageste Benpar betyde
lig kraftigere bygget e11d forreste. D ækv. uden frem
staaende Skuldre, ved Roden kun ubetydelig bredere
end Th. ; Th. stærkt tilsmalnet fortil ; dets Rod uden
listeformig ophøjet Kant.
Euchlol'a.
Stærkt hvælvet. H. <lg Th. grønne eller ertsfar- ·
vede. Th. med brungule Sider. Dækv. lysere eller
mørkere brungule, med grønlig Glans, undertiden
mørke, med stærkt grønlig Glans. 1 3 - 14 m m . I
Klitter.
(Klitoldenborre) Euc!tlora Friselui F.
2 1 b. Th.s Baghj . spidsvinklede. Bageste B enpat' ikke m eget
kraftigen� end forreste. Dækv. med fremstaaende
Skuldre, ved Roden betydelig b redere end Th. ; Th.
n æsten ligesaa bredt over Midten som ved Roden ;
dets Bag rand med en fin listeformig- Rand.
Phyllopet·tha.
Temmelig flad. H. og Th. ensfarvet grønne eller
sortgrønne. Dækv. rødbrune, ofte med grønligt Skær.
8-1 1 m m . Alm.
IGaasebille) P!tyllope1't!ta ho1'tz'cola L.
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1 9 b. Kløer ensdannede (ofte spaltede i Spidsen eller med
en Tand ved Roden).
22 a. Bageste Benpars Fødder lamgere end Skb. ; Kløer i
Spidsen spaltede i en smallere og en bredere Tand.
23 a. Forfoden ikke længere end Forskb.
Homaloplia.
Vinged. kun lidet længere end tilsammen brede,
rødliggulbrune, alle Rande sortsømmede. Overside
iøvrigt sort, med lange, opstaaende graagule Haar.
6-7 mm. Meget sjælden ; Møen, Præstø, Flatø i
Guldborgsund.
Homaloptia ruricola F.
23 b. Forfoden længere end Forskb.
Serica.
a. Ant. 9-leddede. Hele Dyret (Øj nene undtagne)
rødlig gulbrunt. Krop temmelig forlænget. Dækv.
næsten dobbelt saa lange som brede . . 9-10 mm.
'1 Serica bmmzea L .
Hist og her i Skove.
aa. A nt. 10-leddede. Dyret sort eller sortbrunlig,
sjældent lysere. Krop temmelig kort. Dækv. ikke
meget længere en d tilsammen brede. 7 mm. Først
funden i Juni 1 900 paa Bornholm.
Serica holosericea Scop.

22 b. Bageste Benpars Fødder omtrent af samme Længde
som S kb. Kløer med en større eller mindre T and
ved Roden.
24 a. Tredie og fjerde Antenled af samme Længde. Anten
viften 3-bladet. Bagfødder lidt længere end Bagsk.
Dækv. med lange, opstaaende Haar. Bagkropsspidse
uden Forlængelse. Krop helt brunligguL
Rhizotrogus.
a. Dækv. bleggule, svagt og utydelig punkterede,
hvert med 4 ophøjede Ribber ; den yderste af
disse stærkt afkortet mod Skulderbulen, men iøv
rigt tydelig. 1 6- 1 9 mm.
(Brandenborger) Rlzizotrogus solstitialis L.
aa. Dækv. brunrøde eller brungule, temmelig tydelig
punkterede, hvert med kun 3 ophøj ede R ibber,
idet den fjerde (yderste) mangler eller er meget
utydelig. Krop mere sammentrængt end hos for
rige Art. 14-17 mm. Sjælden ; paa Heder :
Jyll., Nordsjæll., Bornholm.
'f.

R!tizotrogus Fallmii Gy/l.

24 b. Tredie Antenled meget længere end fjerde.

Anten-
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smaa Blade. Bagfødderne lidt kortere end Bagskb.
Dækv. fint og kort tilliggende behaarede. Bagkrop
udtrukken i en Spidse. Krop overvejende brunlig,
dog ogsaa med hvidlig e og sorte Farver.
Melolontha.
a. Dækv. helt lysebrunlige. Bagkropsforlængelsen
lige afskaaren ellP.r udrandet paa selve Spidsen
og smallest ved Afskæringen. 25--28 mm. Alm.
(Alm. Oldenborre) ll!felolontlta vulgarz's L.
'f
aa. Dækv. brunlige, men deres ydet•ste listeformige
r<:ant sort. Bagkropsforlængelsen oftest kortere,
selve Spidsen tilrundet og lidt udvidet, saa det
smalleste Sted findes lidt ovenfor selve Spidsen.
Lidt mere sammentrængt end forrige Art. 23-- 27
mm. I Jyllands Hedeegne og i Odsherred paa
Sjælland.
tz'
F.
'-(l (Sortrandet Oldenborre) JI!Ielolout!ta lppocastam·
*

·'!:

Da der i ovenstaaende Bestemmelsestabeller ikke er
sket større Brud paa den systematiske Rækkefølge, og
navnlig da Arterne overalt er anførte bag efter det ved
kommende Slægtsnavn, har j eg anset det for ufornødent
at vedføje en systematisk Fartegneise over Arterne, saa
ledes som Tilfældet var ved Bestemmelsestabellerne over
Heteromera.

Med Hensyn til Brugen af Tabellerne henviser jeg til
Bemærkningerne sidst paa Side 25 i Aargang 1899. ·

R e t t e l s e r : Side 69 er Slægtsnavnet il.tJhOilius fejlagtig an
bragt under Artsbestemmelsen a ; det skal staa under I I b, der slutter med
en Parentes i syvende Linie fra neden.
Side 7 5 foran øverste Linie rettes Bogstavet x til z.
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Fortegnelser over den danske Dyre
o g Planteverden.
En af ) Aarboge1Hs Opgaver vil være at bringe For
tegnelser over alle i Danmark forekommende, eller nøj
agtigere udtrykt, iagltag1te Dyr og Planter, der forekomm er
under frie Naturforholcl. En saadan Opgave kræver et
stort og omhyggeligt Arbej de og kan ikke løses af Enkelt
mand ; hvis Opgaven skulde løses paa en Gang, d. v. s.,
hvis et K atalogværk over den danske Flora og Fauna
skulde udarbejdes og udgives i Løbet af kort Tid, vilde
» Aarbogen« overhovedet slet ikke kunne benyttes til Gen
nemførelse af Opgaven. Derimod vil , A_arbogen« kunne
bringe en Katalog over Floraen og Faunae·n stykkevz·s, og
det er paa denne Maade, at en Fortegnelse vil blive paa
begyndt i den nærmeste Fremtid. Begyndelsen vil blive
gjort med en Katalog over forskellige danske Insekter.
D et er en Selvfølge, at disse Fortegnelser, der altsaa
efterhaanden vil komme til at strække sig over hele den
levende danske Natur, vil blive udarbejdede m ed den største
Omhu og komme til at omfatte att, hvad der vides at fore
komm e her i Landet. Kun paa denne Maade vil Forteg
nelsen faa fuld Værdi og komme til at danne Grundlaget
for videre faunistiske og floristiske U ndm·søgelser her
hjemme.
Af gammel Erfaring ved jeg, at m angt et sjældent
Dyr og m angen en sjælden Plante er bleven fundet her i
Landet, uden at der nogen Sinde er tilflydt Offentligheden
nogen Meddelelse derom. Jeg vil haabe, at » Aarbogen« i
nogen Maade m aa bidrage til, at saadanne Fund for Frem
tiden maa blive bevarede fra Forglemm else. D els for at
dette mit Haab m aa gaa i Opfyldelse, og dels for at faa
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fremkomm er jeg herved med en Opfordring til at sende
mig, eller h ve m der ellers maatte fremkomme med Anmod
ning derom, Meddelelse om sik1'e Fund af sjældnere Dyr
og Planter her i Landet, eventuelt Eksemplarer af vedkom
mende sjældne Arter.
Fortegnels � rne vil blive forsynede m ed et Resume
paa Engelsk, da de maa antages nu og da at ville blive
benyttede af frem mede Zoologer og Botanikere. Naar j eg
til Resumeet vælger dette Sprog, er det begrundet i, at
Engelsk mere og m ere gaar over til at b live det interna
tionale Sprog i den videnskabelige Verden, et Faktum,
som j eg ved denne Lejligbetl ikke kan undlade at udtale
min Glæde over.
Es b j

e r g, i August 1 900.

A. C. Jensen-Haamp.

Iagttagelser og Smaanotitser.
Cepltalautltem gmudij{o1'a. Cand. phil. C. D rackenberg,
Bogø private Realskole, m eddeler : I Skoven her paa Øens
Østside har vi i Aar (1 900) fundet adskillige blomstrende
Eksemplarer af Cepltalant!tera g1'audijfo1'a (Hviclgul Skov
lilie), der foruden p aa Møens Klint kun er funden i nogle
m idtsjællandske Skove (jfr. Lange og Rostrup).
Lucamts cervus. Lærer S. P. Petersen, Gjessø ved
Silkeborg, har i Aar taget et m eget stort Antal EgftJorte
paa det Side 5 1 i i ndeværende Aargang af Aarbogen om
talte Bakkeparti. Eksemplarerne veksler fra ganske smaa
Hanner og Hunner til meget store.
Coleopte?'ologiske Undersøgelser paa Bomltolm. I inde
værende Sommer er Bornholm bleven undersøgt i coleop
terologisk Henseende af Konservator E. A. Løvendal, Ci
vilingeniør Chr. Engelhart, Dr. Jørgensen og Englænderen,
Mr. Rye. Udbyttet var udmærket, idet der bl. a. blev
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der er en m eget ivrig Samler, opdagede den ene.
Som Følge af dette gode Resultat vil der i den nær
m este Fremtid formentlig blive foretaget flere entomolo
giske Ekskursioner til Bornholm. En Beretning om Turen
vil formentlig fremkomme i , Entomologiske Meddelelser4:.
Fra Afrz'ka. For nogen Tid siden er Mr. Moores
Afrikaekspeditim). vendt tilbag-e til London med rigt U d
bytte i alle Henseender. Undersøgelserne, der blandt andet
ogsaa omfattede Zoologi, gjaldt specielt Tanganyika-Søen
og de tilgrænsende Vanddrag. Ekspeditionen medbragte
herfra ca. 1 000 Fisk, hvoriblandt flere for Videnskaben
nye Arter.
Det vil i det hele kunne ventes, at :�> det m ørke Fast
land4:, efterhaanrlen som det bliver videnskabeligt under
søgt, vil vise sig at huse en uanet R igdom af hidtil ukendte
Dyr og Planter.
Norholm Skov ved Varde. Paa et Par Ekskursioner
til denne Skov i 1 900 har jeg været saa heldig at træffe
nogle Stkr. af Leptura se%guttata og l Leptura aualz's . Des
uden fik jeg l Microritagus pygmaeus, et Par Greltestes
rujits, l Magdalz'nus carbouarz's, 5 Pac!tyta collan's og flere
andre g-ode Ting, som j eg for Øjeblikket til D els endnu
ikke har faaet bestemt.
Skoven, der hyppigt er bleven undersøgt af Bota
nikere, m en sjældent eller maaske aldrig af Entomologer,
vil sikkert ved nærmere entomologisk Undersøgelse vise
sig at huse ikke faa sjældne Insektarter, til Dels maaske
Reliktformer, da den er af m eget gammel D ato og des
uden her i det sydvestlige Jyllands omtrent skovløse Egn
maa betragtes som en Oase i Ørkenen.
E s b j e r g, den 2 7.

Juli

1 900.

A. C. Jmsm-Haaru.p.
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Fortegnelse
over de i Danmark hidtil fundne Biller, udarbejdet paa
Grundlag af forskellige offentliggjorte Kataloger og Med
delelser fra Coleopterologer og Samlere.
A CATALOGUE

of Coleoptera hitherto found in Denmark. The catalogue
is based on lists already published and is brought up to
date by m eans of kind notices from coleopterologists and
collectors
I. Sandspringere og Løbebiller.

(Cicindelidae and Carabidae).

Ved A .

C.

J e n s e n·H a a r u p . -

1 900.

Cicindelidae.

Cz'cz'ndela sylvatz'ca L. Stedegen og temmelig sjælden,
m en funden rundt om i Landet.
Found in most parts of the country but rather scarce
and local.
Cz'cz'ndela !tybrz'da L.
Alm , navnlig i Lyng- og
Sandegn e.
Common ; occurs especially on heaths and sandy and
dry localities.
Cz'cz'ndela marz'tz'ma Dej. Hist og her paa sandede
Bredder ved Havet. Betragtes af mange som Varietet af
foregaaende.
On seashores, but not common ; perhaps only a mari
time form of C. hybrida.
Cz'cz'ndela campestris L. Alm. paa Marker og i Skove,
særlig i de frugtbarere Egne.
Common ; in all parts of the country, especially on
more fertile ground.
·

Carabidae.

Cyclmts rostratus L. (Syn. : caraboides L.). I Skove ;
ikke sjælden.
In forests ; not uncommon.
Calosoma z'nquz'sz'tor F. I Løvskove ; nogenlunde hyppig.
I forests ; not very common.

- 88 -

Caloso1/la SJICOjJ!tauta L.

kelte Steder p aa
Soude17'y !laud.

Sjæl/aud)

Meget sjælden ; fund en en
Falster) Bont!tol11t og

JV!oen)

Ve ry rare ; found in the localities men ti o ned a bove.
Caloso11Za retz'mlatum F. :Meget sjælden. Soude?Jj!l
laud) Koldz'ug-egnen og Egnen vest for Vejle.
A n extremely rare species ; founcl in the localities
m entianed above.
Caloso11Za se?'z'ceum F. (Syn. : auropunctatum Payk.) .
Sjælden ; træffes oftest ved Hav kysterne.
Scarce ; �specially founcl at the seashores.
P1'ocrustes con'aceus L.

Temmelig hyppig
Rather common in forests.

Skove.

Ca?'abus z'utn'catus L. Meget sjælden. Træffes i Skove
omkring Szlkebm'g, saaledes ved Gjesso (ret talrig 1 900) og
ved Vejle (bl. a. 1/lhutkelderg)) hvor den dog næppe er taget
i de senere Aar ; desuden paa Bom!tolm og i Sonde?JJ'lland.
This hanelsorne species has only been found in the
above mentianed localities and in sorne of them it has now
disappeared. I n the year 1 900 i t occurred in rather large
numbers in a forest near Gjessø, a village in the vicinity
of Silkeborg.
Cambus catemtlatus F. Temmelig alm. i Jyllands mag
rere Egne, m en uæppe tag-et paa Øerne.
Common i n most p arts o f Jutland ; not found on the
Danish islands.
Cambus violaems L.
Skove.
Common ; i n forests.

Temmelig hyppig

de fleste

Cm'abus cmtvezus F. I m ange Egne ret almindelig, i
andre sjælden eller helt m anglende.
In some districts rather common, in others rare or
m issing.
Cambus giabratus Miill.

Sjælden,

Cm'abus ne11lO?'alz's Miill.

Meget alm .

Rare ; i n forests.
Very common.

Skove.
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Cambus iwrteusis L. Meget alm.
Common ; in forests.

d e fleste S k ove.

Cambus arvensis F. Hyppig i Jyllands m agre Egne ;
sjælden paa Øerne.
Common on the heaths in Jutland ; scarce on the
islands.
Cambus gmmt!atus L.

Meget alm.

Carabus ca?tcellatus III.

Meget alm.

Very common.
Very common.

Cambus clatlwatus L. Ikke sjælden ; m eget alm. i
Vestjyllands Hede- og Moseegne.
Rather common ; very numerous in the heaths and
m arshes o f the western J utland.
Cm-abus 1tz'teus L. H ist og her baade paa Øerne og
i Jylland.
Local ; in most parts o f the country.
Neb1'ia lz'vida L. Temmelig sjælden ; hyppigst paa
Lerbund nær Havet, fra Øerne til Vestkysten (Esbjerg).
Rather scarce ; is especially found near lakes, rivers
and seashores.
Nebn'a brevicollz's F. (Syn. : cursor Miill.) 1'vfeget alm.,
særlig hen paa Sommeren.
Very common, especially in the autumn.
Leistus 1'tifo11ta1'giuatus Dft.
Not common ; in forests.

Ikke alm. ; i Skove.

Leistus nifesceus F. Temm elig sjælden ; hyppigst
Skove.
Rather scarce ; most frequently found in forests.
Leistus ferrugi?teus L. (Syn. : spinilabris P z.) Temme
lig sjælden ; træffes baade i Skove og paa fri Marie.
Rather scarce ; occurs both in forests and o n thP
open field.
Pelopltt'la boreafis F. Særdeles sjælden ; er kun fun
clen ved Husum i Sønderjylland.
Extrem ely rare ; is only founcl near H usum in
Schleswig.

- 90 J\Totiopltzius �quatidus L.

Å lm. ; særlig paa fri Mark.
Com mon ; eecurs most frequently o n the open field.
· JVotiopltilus palustn's Dft. Alm . ; særlig paa fri Mark.
Common ; especially on the open · fie!d.
Notiopltzlus biguttatus F. Aloi. i Skove.
Common in fonosts ; scarcely on the o pen field.
Notiopltilus bige1it.i·nus Thoms. En enkelt G ang funden
her i Landet. Er næppe nogen god Art.
A single specimen is fatmel in Denmark A doubtful
species.
Omoplwou limbotus F. Hist og her paa sanelede Sø
og Aabredcler under Sten.
Here and there at the borelers o f lakes and rivers.
Bletitisa um!tzjmnctata L. Ikke hyppig og i rnange
Egne helt manglende ; træffes særlig paa fugtig Bund.
N o t common and in som e districts altagether rnissing ;
eecurs as a rule on wet localities.
Elaplwus uligiuosus F. Ten1melig sjælden, men fun
den i de fleste ProvinsP-t', hyppigst i Nærheden af Salt
vand.
Rather rare, but found in most parts of the country ;
most fr�quent on saltems and marshes.
Elapltms c?ljJ1'ettS Dft. Alm. ved Vandsteder.
Common near water.
Elaplwus ?'z}m-ius L. Alm. ved Vanclsteder, særlig paa
fri Niark.
Common near water, especially in the open.
·

Lo1'ice1'a pi/icomis F.

A hunelant.

Alm.

TacltJ'!ms pallipes D ft. lkke alm , . men . udbredt over
den største .Del af .L andet. Mangler dog . m aaske i Vest:
j ylland.
Not common, bul occurring in the greater part of
the country ; perhaps missing in the western part of
Jutland.
Tacltypus jlavipes L. Tem melig alm. i de fleste Egne ;
sparsom i det vestlige Jylland.
Rather common except in the ·western J utland.
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Ciilemmt fatem/e Sam . Hidtil kun funclen (ret talrig)
i det sydvestlige Jylland paa Skaiiingeu, ved Eslde?'g� lfje?·
tiJtg og Ribe og saa at sige kun i Varieteten med gult
Thorax og Hoved. Arten opholder sig i Havvanelet ui1der
Flod tiden.
.
Hitherto only foun<l in the above m e nti01i.e cl piaces
and almost entirely in varieties with yellow head and thorax.
Remains cluring the high tide submerged i n the sea.
Bembidium paludosum Pz. Meget sjælden ; Aabredder
ved Vejle, Koldittg og 1-forsms.
A rare species which has only been found at the
borelers of rivers in the above named localities.
Bembz'dium mjicoiie Gyll. Yderst sjælden ; Strandm ar
ker paa Sjælla nd, navulig ved København .
Extremely rare ; atmost only on saltems near Capen
hagen.
Bembidium bzjntttctatwn L Sjælelen ; h ist og her paa
Sjælland , navnlig ved Kysterne ; desuden flere Steder i
Sønderjylland og ved Esbjerg.
[-Iere and there in Zealand especially on the seashores ;
also in · Schleswig and at Esbjerg.
Bembidittm pallidipemte Ill. Stedvis talrig ved Hav
strande og ved enkelte Søer, baacle i Jylland og p aa
Øerne.
Locally numerous on seashores but also near fresh
water.
Bembidz'm1t jlauwmlatum Clairv. (Syn. : denteHum Thnbg.)
Opg ives at være funclen paa Als.
Is saicl to have been founcl on the islancl A ls in
Schleswig.
Bembidium varmlit Oliv. (Syn. : ustulatum L .) lVIeget alm.
Very common.
Be11tbz'dim1t oblz'qmt71t Strm. Ikke alm .
Not comrnon.
Bembz'ditt71t epl ppiwn
tz'
Marsh. Kun funden i Omegnen
af Husum i Sønderjylland.
Only found on the seashore near Husum in Schleswig.
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lige Øer ; temmelig sjælden paa H alvøen : Sønderjylland,
Esbj etg.
Not uncommon on the eastern islands ; rare in J u t
land : Esbjerg, Schleswig.
Bembz'dium Sttwmii Pz. Yderst sjælden ; kun funden
enkelt paa Bornholm.
Extremely rare : Bornholm.
Bembidi1t11t C!m,kii Daws. H ist og her ved V andsteder, særlig ved Saltvand.
Here and there especially near salt water.
Bembz'dium assimile Gyll. Ikke sjælden.
Kather comm on.
Bembidium articulatmlt Pz.
alle Egne.
Not uncommon but local.
Bembz'dium d01'is Pz.

Not common.

Ikke sjælden, men ikke

Ikke hyppig.

Be11tbidium teuel!?mt Er.
falster, Korsør.

Sjælelen : Bo1'1tltolm, Nord

A rare species founcl in the above named localities.
Bembz'dium ,?tor11ta1t1l?t11t D ej . Sjælden : Husum, A mage?',

Jægersbo1'g� Esl!ferg.

Scarce ; found as indicated above. .
Bembidium jmsillum Gyll. (Syn. : minimum F.). Hyp
pig paa Strandenge, navnlig i det sydvestlige Jylland.
R ather common ; especially numerous on seashores
and salt marshes in the southwestern Jutland.
Bembz'dimlt gzlvipes Strm Sjælden ; Amag·er, ved Lim

.fj01-den, llordfalste1'.

Rare.

Found in the Joealities m entioned above.
Bembz'dium ce!e?'e F. (Syn. : lam p ros Hbst.). Yderst
almindelig.
Extremely common.

Bembz'dium uigricome Gyll. Meget sjælden. I Om
egnen af Silkeborg og ved Randers Fjord.
V ery rare. Only found in the vicinity o f Silkeborg
and Randers.
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Bembidium mmatile Schiø. (Syn . : atrocoeruleum Stph.).
Yderst sjælden ; kun funden i Omegnen af KøbP-nhavn.
Extremely rare ; only in the vicinity of Copenhagen.
Bembidium mjijJes III. (Syn. : nitidulum Marsh.). Hist
og her talrig paa fugtig, leret Jord.
Here and there numerous in wet and clayey places.
Bembidium bnmuipes Dej. Hist og her p aa Ler- og
Kalkbund ved Søer eller Havet, saalecles p aa Mom, ved
Am·lms og Vr:fle.
H ere and there, especially n ear lakes and seashores
e. g. in the Joealities m entianed above.
Bembidium bmatum Dft. Temmelig sjælden ; nær Salt
vand : lfttsu·m, Højer, Ho1•seus, Rauders, Fauo, Esbje1•g.
Rather rare ; found n e ar salt w ater i n the Joeali ties
01entioned above.
Bembidium decorwn Pz. Yderst � ælden ; kun funden
ved Haderslev og paa Als.
Extremely rare ; only found in Schleswig.
Bembidium . sa:xatile Gylt. Sjæld en ; ved H avet, saa
ledes ved Logsto1•, Aadms, paa Alføen og paa Falste1•.
Rare ; on seashores i n the Joealities mentianed above.
Be·mbidium cntcz'atum Schio., Dej. (Syn. : andreae F.).
Sjælden ; ved B avet : Tz'dsvilde, Falster.
Rare ; on seashores i n the Joealities mentianed above.
Be·mbidium mpest1•e Gyll. (Syn. : littorale F., a.ndreae
Er., ustulatum L.). Yderst alm. paa fugtige Steder.
Extremely common in wet places.
Bembzdium femoratum Strm. Temmelig hyppig, men
ikke i alle Egne ; særlig paa forholdsvis tør Bund.
Rather common, but nol in all districts ; is as a rule
to b e found on comparatively dry soil.
Bembidium bm:rdleuse V\Tes m.
(Syn. : rupestre L.).
Ikke sjælden ved V andsteder og ved Kysterne.
Rather common near fresh and salt water.
Bembidium quadriguttatum F. Ikke !;j ælden ved Vand
steder.
Rather common in wet places.
Bembidium quadn'mac·nlatmn L. Ikke sjælden paa fug
tig Jord.
Rather common in damp localities.
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nord for K øbenhavn og nord for Silkeborg.
Very rare ; found north of Capenhagen and north of
Silkeborg.
Be111bz'dz'Hm obtns/1 /n Strm. Alm. paa fugtig Jord, m en
ikke i alle Egne.
Com mon on damp soil but not i n all d istricts.
!

Bembidz'nm btltlllatii!Jn Fourer. · (Syn. : riparium Oli v.).

I\'1 eget sjælden ; kun funden paa :Marskenge ved Ribe og

Esbjerg.
Rare ; found on seashores and salt m arshes near Ribe
and Eshjerg.
Bembidi111n bigu.ttatu.m F. Tem melig hyppig ved Vandsteder.
Rather comm on near fresh vvater.
Bembidinm gutll.t la Gyll. Alm. ved Vandsteder.
Common in wet places.
Be1ubz'di·mn · man'mtm Schiø. (Syn. : aeneum Germ.).
V ed Strandbredder, særlig i Jylland.
Rather com mon ; on seashores ; especially in Jutland.

Hist og her ved
Be��tuidium JJ!fannedtez··m.iz' Sahlb.
Stranden.
Here and there on seashores.
Be111Ndinm qninquestn'atll1n Gyll. (Syn. : pumilio Dft.).
Meget sjælden : Rouen!tavn, Aalborg� Taps ved Koldiug og

Hadersle·v .

R are ; founcl i n the above m entianed localities.

Trecltns discu.s F. Sjælelen og kun enkeltvis, men
forekom mer sikkert i de fleste Provinser.
Rare, but likely to be founcl in all clistricts.
Trecku.s mz'c1'os Hbst. Sjælden ; fun d en pletvis over
hele Landet.
Rare, but sporaclically found all over the country.

land.

Tree/tus 1-nbeus

F.

Sjælelen ; er navnlig truffen i Jyl-

Rare ; especially fouud in Jutland.
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Gyll.

Treelms n'vuiaris
JV/arz'bo.

Freden'ksdai,

Meget sjælden :

L;��tg-by

Sø,

Very rare ; only found in the said localities i n the
northern Zealand and Lolland.
Trecltus 1nimt.tus F. lVIeget alm.
Very common.
Temmelig sjælden ; findes særlig
T1'l'cltu.s obtnsus Er.
Skove paa Øerne og i det østlige Jylland .
Rather scarce ; i n forests ; in t h e eastern J utland and
on the islands.
Egne.

T?-ecltns secaiz's

P ayk.

Ikke sjælden

de frugtbarere

Rather common on fertile grouncl .

Po;ron u s !taioplulu.s N ic.
(Syn. : chalceus Marsh.). Kun
funden i Sønderjylland, det sydvestlige Jylland, Ribe, Fanø,
Esbjerg) og ved Rudkøbing paa Marskenge.
Occurs only o n s eashores · and rnarshes in the south
western Jutlancl, in Schleswig and near Rudkøbing.
Paa Marskbund i Sønder
Pogmttt.s bt n'dipeimis Germ .
jylland og 1 Stk. paa Stranden ved Esbjerg. Skal ogsaa
være taget paa Fanø.
Only Ol l seashores and marshes in Schleswig and at
Esbjerg. Is also said to have been taken O l l Fanø.

Payk. Temmelig alm .
Common in m ost parts of the country.
Patrobu.s septentriottis D ej .
Sjælden ; flere Steder paa
Sj ælland og enkelte Steder paa Lol land og Falster.
Rare ; the eastern islands.
(Syn . · vulgaris Dej .). Hyppig
Broselis cepltrriotes L.
paa sanelet Jord og ved Strand !Jredder.
Common on sandy soil aad seashores.
Prrtrobu.s e:xcm,rrtus

Jl!fz'scodcra rrrctica

fundet ved A albæk.
Extremely rare.
bæk 1 873.

Payk.

Yclerst sjælelen ;

er

sin Tid

A single specimen fotmcl at A al 

Stolliis pnmicrrtus Pz. Ikke sjælelen i frugtbarere Egne ;
m angler som Regel helt i m agre Egne.
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Rather common on fertile ground ; as a rule not found
in sandy dist ricts.
Cliviua fossor L.
Very common.

Meget alm.

Dysclti1'iU.s thom.cz'c�ts F.
Ikke meget hyppig, men
over hele Landet.
Not very numerous but in all districts.
Dyslti1'i1t.s obsc1Wlts Gyll. Stedegen. Alm. i K.liteg ne
og navnlig ved den vestjyske Strand.
Local. Common on the sandy seashores in the western
Jutland.
Dyscltiri�ts ameus Dej. Temmelig hyppig overalt
Rather common everywhere.
D;tscltiritts salz'mt.s Schaum. Temmelig hyppig, særlig
paa Saltbund.
Rather common ; especially numerous on salt m arshes.
Dyschi1'itts giblYns F. (Syn : globosus Hbst.). Yderst
almindelig.
Extremely co!T)mon.
D;tsclti?'hts iue1'm-is Curt. (Syn. : chalceus Er., nitidus
Schio.). Temmelig sjælelen ; paa' Saltbund ; er bl. a. taget
enkeltvis paa Amager, i Sønderjylland og ved Esbjerg.
Scarce ; on seashores o n the islancl Amager, in Schles
wig and at Esbjerg.
D;tsclti?'itts potit1f.s D ej .
Ikke sjælelen ; træffes over
hele Landet.
Not unearnmon ; in all cli stricts.
Dysclti?'iu.s im.pnucti.pemds Daws. (Syn. : inermis Daws.).
I Klitegne ; bl. a. hyppig ved Esbjerg.
Sandy seashores, especially in the western Jutlancl.
D;tslti?'iU.s aug1tstatus Ah r. Y clerst sjælden i Skander
borg, Esbjerg 1 898.
Extremely rare ; single specimens fotmcl at Skander
borg and Esbjerg.

L. Nogenlunde hyppig i de
frugtbarere Eg-ne. Mangler som Regel i Sandegne.
Not common i in fertile districts ; missing in sand y
districts and heaths.
Pauagnens C1'1t.,1: majo1'

/
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Pauagaeus quadrzjmstulatus Strm. Meget sjælden. En
kelte Steder paa Sjælland (som Tidsvilde), Langeland, Nord
falster ; kun tag et i A ntal ved Gaabense.
Very rare ; single specimens are found on Zealand
and Langeland ; 20 specimens are taken in a forest near
Gaabense in the northern Falster.
Oodes !telopioides F. Temmelig hyppig paa Øerne ;
sjælden paa J yllands Østkyst og mangler mod Vest, i alt
Fald i Sand- og Lyngegne.
Comparatively com mon o n the islands ; rare in the
eastern and m issing in the western Jutland.
Lzdmts depressus Payk. Yderst sjælden ; enkeltvis paa
Sjællat1d ved B rede (og Nyraad ?) samt paa Bornholm.
Extremely rare. Single specimens from Zealand and
B ornholm.
C/t!aeuiw sulcz"collis Payk. Sjælden ; hist og her paa
de østlige Øer samt i Omegnen af Aalborg.
Rare. Here and there on the eastern islands and i n
the vicinity of Aalborg.
Cltlaeuius caelatus vVe�. Meget sjælden ; Sorgenfri i
Nordsjælland og Tromnæs paa Falster.
Very rare ; single specimens in the northern Zealand
and the eastern Falster.
C!tlaenius ltolosericeus F. Hist og her paa Øerne.
Here and there on the islands.
Cltlaem·us mgn·contz"s F. Ikke sjælden ; træffes dog
ikke i Jyllands niagre Egne.
Rather common but missing in the dry districts of
Jutland.
Cltlamius vestitus Payk. Sjælden og mangler i m ange
Egn A .
Rare ; missing in m any parts of the country.
Badister umjmstulatus Bon. Sjælden ; enkelte Steder
paa Sjælland, Falster og i Sønderjylland (Ejsbøl).
Scarce ; only on Zealand , Falster and in Schleswig.
Badister bzjmstulatus F. Alm. de fleste Steder, m en
er sjælelen eller mangler helt i mange af de m ere tørre
Egne.
Numerous in many districts but is scarce or missing
in dry districts.
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Badister immeralis Bon. (Syn. : sodalis Dft ).
Skove, men ikke alm.
Especially in forests but not common.
Badz'ster peltatus Pz. Sjælden, men truffen i
P rovinser ; mangler dog som Regel i sandede og
Egne.
Rare ; is taken in m ost districts except in
sandy parts of the country.

Navnlig'
de fleste
skovløse
dry and

Anisodac!Jil?ts pseudoaeueus D ej . Sjælden ; væsentligst
funden ved Sjællands og Falsters Kyster.
Rare. Found, sametimes in numbers, on the seashores
of Zealand and Fal�ter.
Auisodactylus 7te11to7'ivagus Dft. Særdeles sjælden ;
Brede og Lundtofte i Nordsjælland.
Extremely rare ; single specimens at Brede and Lund
tofte in the northern Zealand.
Auisodactylus siguatus P z. Yderst sjælden : V olsted
ved Lindeborg Aa i Jylland og Tromnæs paa Falster.
Extremely rare : single specimens at Volsted near
Lindeborg river in Jutland and Tromnæs on Falster.
Anisodactylus biuotatus F. Meget ·alm.
Very common.
Diaclwo1mts g·ennamts L. Meget sjælden. Enkelte
Steder paa Lollaud, Falster, Sjællaud og i Soude7J}illaud.
Very rare ; found in single specimens as m entianed
above.
Op!tomts azzweus F. Yderst sjælden ; kun funden paa
Møen.
Extrernely rare ; only occurring on the island Møen.
Gpltomts pmtctatulus Dft. Stedegen ; paa Øerne.
Here and there on the islands.
Op/tomts pzmcticollt's Payk. Ikke alm . ; hyppigst paa
Øerne.
N o t common ; occurs especially o n the islands.
Op/tomts brevz'collz's D ej . Ret alm. overalt.
Rather common in all districts.
Hmpalus rufico1'Jtis F.

Exceedingly common.

Yderst alm.
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Rare.

Sjælden.

Hm'jlalus aeueus F.

Yderst alm.
One of the most common beetles.
Hm'jlalus fermgiueus F. lVIeget sjælden ; Bornholm,
Sønderjylland.
Very rare: Bornholm , Schleswig.
Harpalus rubnpes Dft. Sjælden eller helt m anglende
paa fede Jorder ; alm . i sandede og tørre Egne, nav'nlig i
Jylland.
Common in dry districts, especially in J utlan d ; rare
or even missing on fertile soil.
Hm'jlalus seriepunctatus Gyll. Hist og her paa Øerne
og et Par Steder i Jylland ( Horsens og Silkeborg).
Here and there o n the islands ; further in the vicinity
of Horsens and Silkeborg.
.
Hm'jlalus fitlvzpes F. (Syn : latus L ). Meget alm.,
særlig i Skove.
Very common, especially in forests.
Hm'jlalus luteicorm·s Dft. Sjælden ; enkelte Steder
Skove paa Sjælland, Bornholm og i Jylland.
Rare ; in forests. Zealand, B ornholm, J utland.
Hm'jlalus dz'scoz'deus F. Hist og her paa tørre 1\IIarker.
Here and there on dry fields.
Hmyalus distz'ng-uendus D ft.
Saud.

Yderst sjælden.

Botø

Extremely rare ; found only in the locality mentianed
ab ove.
Hm'jlalus !touestus D ft. 1\!Ieget sjælden : Tromnæs paa
Falster, Gjerup paa Fjm.
Very scarce ; in the Joealities m entianed a bove.
Hm'jlalus negleetus Dej. Overalt i sandede Egne, m en
mest enkeltvis.
In all sandy and dry districts but most often single
specimens.
Hm'jlalus .fulz'giuosus Dft. Hist og her i tørre og san
dede Egne ; i øvrigt sjælden .
Local and rare ; on d ry and sandy soil.
Hm'jlalus ltz'rtipes Ill. Sjælden ; paa Sandjord enkelte
Steder paa Sjællmtd, Falster, Bomltolm og i jyllaud.
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tioned above.
Hmpalus se1'ripes Schønh. Ikke alm.
Not common. On dry soil as most of the Harpalus
species.
Harpalus melauc!tolz"cus Dej. Sjæld en ; Nordsjælland,
Falster og B ornholm.
Rare ; northern Zealand, Falster, B o rn holm.
HmjJalus anxius D ft. Ikke alm.
Not common ; in dry districts.
Harpa!us .fusdpa!pis Strm. Yderst sjælden. ·Kun fun
d en ved Vejløbugten i Sydsjælland.
Extremely rare. Only one specimen found near the
bay o f Vejlø in the southern Zealand.
Hmpalus tm'dus Pz. Ikke sjælden i flere Egne, i11en
mangler l telt i andre.
Rather common in some districts, m issing in others.
Hmpalus Froelielui Strm. I A lmindelighell sjælden ;
synes dog at være nogenlunde hyppig i Silkeborgegnen.
Rare ; comparatively common in the districts round
Silkeborg.
Ha1jJalus piczpemzz·s Dft.

Sjælden og enkeltvis.
Rare and only in few specimens.
Jiarpalus servus Dft. Temm elig sjælden ; forekommer
særlig paa Øern e ; i Jylland ved Esbjerg.
Rather scarce ; on the islands and i n Jutland at
Esbjerg.
Hm'jJabts calceatus Dft. Ret sjælden ; hyppigst ved
København og paa Bornholm.
Rather scarce ; more com mon on B ornholm and near
Copenhagen.
Bradycellus pubesceus Payk. V ed Kysterne og paa
sine Steder i stor Mængde.
On seashores, sometimes very numerous.
Bradycellus coguatus Gyll. Sjælden, m en forekomm er
adskillige Egne.
Rare, but occurring in several districts.
B1'adycellus p!acz'dus Gyll. Temmelig hyppig.
Rather common.
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nere Aar funclen i de fleste Egne af Landet.
Rather scarce but seems to occur all over the
country.
Bnidycellus !tmjJalz'mts Dej . Ikke meget sjælden.
Rather common but not very numerous.
Bmdycellus collaris Payk.

Common.

Ret alm.

BmdJ'Cellns similz's Dej.

Ikke sjælden.
Rather common but not very numerous.
Stenoloplms exigmts Dej .

N o t common.

Stenoloplms do7'salis F.

Common.

Ikke hyppig.
Alm.

Steuoloplms merz'dimms L. Temmelig hyppig, men
n oget stedegen ; paa fugtig Bund.
Rather common i n wet piaces but not in all clistricts.
Steuolop!tus jlavz'collis Strm. Temmelig sjælelen og
stedegen ; hovedsagentlig paa Sjælland.
Rare ; mostly found on Zealand.
Steuoloplms co1tsjJutus Dft. Temmelig sjælden ; hyppigst
paa Øerne.
Rather scarce ; occurs most often on the islands.
Steuoloplms vespertimts Ill. Sjælelen ; paa de østlige
Øer og i Sønderjylland.
Rare ; most often on the eastern i slands and i n
Schleswig.
Stmoloplt·u.s 7nelauocepltalu.s Heer. Meget sjælden ; kun
funden paa Sjælland.
V ery rare ; o n ly found o n Zealand.
Steuoloplt1.ts aug-lz'c us Voet. (Syn . : vaporariorum F.,
teutonus Schrank). Temmelig sjælelen og stedegen ; paa
de østlige Øer, paa Bornholm og i Sønderjylland.
Rare ; the eastern is! ands, Bornholm and Schleswig.
Steuolopku.s elegmts Dej . Yderst sjælden ; paa Salt
bund ; i sin Tid fund en ved København og Roskilde.
Extre:nely rare ; years ag o found near Capenhagen
and Roskilde.

102 -

Zabrns gibbus F. Nu og da i stort Antal paa Øerne
og enkelte StedP.r i Østjylland (Skamlingsbanken, Horsens).
N ow and then ve ry numerous o n the islands and in
a few districts in the eastern Jutland.
·

Amara aulica Pz. (Syn. : spinipes L.). Temmelig alm.
paa fri Nlark, m en synes dog ikke at forekomme i Lyng
og Sandegne.
Common, but missing on sands and heaths.
Amara conve;�:iu.scula Nlarsh. Rundt omkring ved vore
Kyster.
On seashores in all parts of the country.
Amam fu.lva Dej. (Syn. : ferruginea L.). Temmelig
hyppig, n avnlig i de tørre Egne.
Rather common, especially in dry districts.
Amm-a apn'can'a F. Alm. paa Marker.
Common on fields.
Amm-a cousula1-is Dft. Temmelig hyppig paa sandede
l\ifarker.
Rather common on sandy fields.
Amcwct lividet F.

Not common.

(Syn : bifrons Gyll.).

Ikke hyppig.

Amcwa brumtea Gyll. Sjælden : Omegnen af Rye og
Silkeborg samt i Teglstrup H egn og Bøllemosen paa
Sjælland.
Rare ; in the vicinity o f Ry e and Silkeborg and in
Teglstruphegn and Bøllemosen on Zealand.
Amcwct 1'tt.fociucta Sahlb. Sjælden : Riug-kobiug-, Esbje1'g-,

Aalbo1'g-, Uldum, JJI[oen.

R are ; found in the localities m entioned above.
Ama1-a mcwitimct Schiø. (Syn. : sylvicola Zimm. ?).
Sjælden ; VE'd Strandbredder hist og her i Jylland, paa Fal
ster og Bornholm.
Rare ; o n seashores in Jutland, o n Falster and Born
holm .
Amcwct melctucltolz'cct Schiø. Sjælden ; Sjælland, Falster
og det nordlige Jylland. Maaske kun en Afart af fore
gaaende.
Rare ; Zealand, Falster and the northern Jutland. Per
haps a variety of A. rnunicip alis.

-- 103 Amcwa z'ugmuct

N o t very rare.

Dft.

Ikke sjælden.

Sjælden ; enkelte Steder, navnlig
Amctra z'nfimct Dft.
i Jylland, m en ogsaa paa Fyn, Bornholm og Sjælland.
Rare and local, m ostly in Jutland but also found on
Zealand, Fynen and Bornholm.
Amcwa pcttrz"cz"a Dft. Ikke alm. ; i m ange Egne endog
sjælden.
Not common ; in som e districts even rare.

Payk. Alm. paa sandet Jord.
Comm·o n in dry localities.
Amcwa v�tlgcwz"s Mi.ill. (Syn. : trivialis Gyll.).
Meget
almindelig.
Very common.
Amw·a ctcumz"ucua Payk.
(Syn. : eurynota Pz.). Tem
m elig hyppig.
Rather common.
Amctrct fiwzz'lz'cwz"s Dft.
Særdeles alm.
Extremely co·m mon.
Amct?'ct gemz'ua Zimm. (Syn. : lucida Dft ). Ikke meg et
alm. ; særlig paa sandet Jord.
N o t very common ; especially o n d ry and sand y soil.
Amcwct tz"bz"alz"s

·

Amcwa cotm;twtz's

Com mon.

F. Alm.

(Syn : formosa Schiø.). Sjælden ;
Åmct?'ct uz'tz"dct Strm.
Omegnen af J(obell!tCtvll, i\0,kobz'ug F., Horsens, paa T?'ctmtm .)t1'ct7td og paa Als.
Rare ; found in the localities m entioned a bove.
Amrwct luuz"collz's Schiø.
Temmelig sjælden ; dog fun
den i de forskelligste Egne af Landet.
Rather rare, but found ia many different districts.
Amcwa contruset Schiø. (Syn . : famelica Zim m .). Meget
sjælden. Amag er.
Very rare ; on the island Amager.
Amctrct cttrtct D ej.
Sjælden.
Rare.
Amcwa SP1'eta Dej .
Temmelig stedegen og navnlig
Flyvesandsegnen e.

- 1 04 Rather local ; especially in the sand dunes in Jutland,
Zealand and Falster.
Å71t(tra similctta Gyll.
Hyppig.
Common.
Ama1-a trivialz's D it.
(Syn. : ovata F.). Ikke alm .
Not com mon.
A11tCWCb St7'mua Zimm. Yclerst sjælelen : Esbjerg 1 Stk.
Extremely rare : Esbjerg one specim en.
ÅmW'Cb tn'c1tspz'datcb Dej .
Et Stk. af P-n Amara, clf!r
uneler dette Navn fineles paa Zool. Mus. i København fra
Ribe, hører sandsynligvis til foregaaende Art.
A single specimen from Ribe i n the ZoologicaJ }\t[u
seum in Capenhagen is referrecl to· this species but will
probably b e found to be A. strenua Zimm .
Ikke alm.
.Amcwa plebr:ja Gyll.
Not common.
Poecilu.s ptb7tctulcuus

Rather scarce.

F.

Tem melig sjælden.

Poecz'lu.s lepidus F.
Temmelig alm., dog ikke i alle
Egne.
Rather common though not occurring in all clistricts.
Poecil�bS di11tz'dia.tus Oliv. lVIeget sjælden, kun funclen
Nordsjælland og i Vendsyssel.
V ery scarce ; o n ly taken in the northern Zealand anrl
i n Vendsyssel.
Poecil�bS ctbP7'eU.S L. (Syn. : puncticeps Thoms ). Y der& t
almindelig.
Extremely common.
Poecz'lus 71ersicolo1' Strm. (Syn.: coerulescens L., pauci·
seta Thoms.). T emmelig alm . overalt
Comm on in all cl istricts .
.Aba% stn'olcb F.
(Syn. : Pterostichus striolus F.). Tem
m eli.g alm . i Skove, dog ikke alle Vegne.
Rather common in forests though not in all districts.
Pte7'oStzdt1.bS venta lis

Common.

F.

Alm.
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Pterostz'clms pt'cz'manus Dft. Yderst sj�lden : Nakskov,
Vester U/slev, Ribe, Jltts11111, Rudkøbing.

Extremely rare ; single specimens taken on marshes
in the Joealities mentianed above.

Pterostz'chus metallz'cus F. Yderst sjælden. Mellem
Slesvig og Rendsbarg ; skal i sin Tid være funden paa
Sjælland.
Extremely rare ; fo1md between Schleswig and Rends
burg in Schleswig ; is said to have been taken on Zealand
many years ago.
Pterostt'cltus oblongopunctatus F. I Skove ; meget alm.
paa Øerne, sjældnere i Jylland.
In forests ; very common o n the islands, more rare in·
Jutland.
Pterostz'chus angustatus Dft. Yderst sjælden ; Bornholm,
Møen, mellem Holbæk og Ri·.1gsted, Ølgod i Vestjylland.
Extremely ra.re ; Bornholm, Møen, between Holbæk
and Ringsted and at Ølgod in the western Jutland.
Pterostz'clms aterrz'mus F. Sjælden paa Øerne, megP-t
sjælden i Jylland og i Sønderjylland : Satrup ved Horsens,
Halk Strand.
R are on the islands, very rare in Jutland (Satrup
near Horsens) and Schleswig (seashore near Halk).
Pterostz'chus 1zz'ger F.

Very common.

Meget alm.

Pterostz'chus vulgarz's L.

almindelig.
V ery common.

Pterostz'chus m'gr#a F.

V ery common.

(Syn. : melanarius III.). Meget
Meget alm.

Pterostz'chus anthracz'nus Ill. Temmelig alm., dog næppe
alle Egne.
Rather common though scarcely to be found in all
districts.
Pterostz'cltus gracz'Ns J:?ej. Ikke sjælden.
Rather abundant.
Pterostt'clms mhzor Gyll.

Common.

Alm.

.

'•

-. . : .
'

'

�� ' f
.

.

_.
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' ·

;t

;

· Pte/b icln�� p;;g1 z'aezis Strm. (Syti. : strei11.ius Pz:). Ikke

�·

.· · ·
sjældep.,
,
i
:
. ;R.�tl er cø�mo�. .

. , ·

·

··

·

(Syn. : dilig·e·;1 s St�m.). Ikke

Pterosticlms stremtus Er.
· ·· '

sjælden.
Rather common.
·
:

·

'
:;.':Jphodms !eucoplttha!mus L. . Sjæl d en'; ,enkelte :steder

.

i Buse, .�els i Byerne, dels paa Landet.
· Rare ; found in buildings partly in towns p'a'rtly' in
t� e . t;:QlJ.ntry.

·

·

· -'

.

; :.

. ·�- ;-.> ·\.

.

•

. •

>;.

;

'

:

'

•

Pristonj!c�tts .sub.cymfetts Ill. (9yn. :· inaequalis Pz.). Hist
,
· ·

·

·

,

: og her ; m est 1 eller ved Huse.
. Here an�. there, ,rpostly m or near houses.
l .
.. 1
. .
DoNelms flavicor;zis l<'.. ( Syn. : hallensis Schall.).'· Hist
· og·;h�r i · ,st��re ,Antal paa Øerne samt i Sønderjy l! and paa
Als. Kendes ikke fra Jylland.
Here and there very numerous · on the islands and .on
Als in Schleswig. Not 'foui1d in Jutland.
.

.

.

_
. _
_ __
.
l

•

·

·

T_aphria vivalis Ill.
. .
hyppig: ' ' .
Not very common.

. ,, : ·
�\. .

·

. ·. :Calathtts .futvzpes Gyil.

Very comrnon.

·

(Syn. : nivalis ·P z.).

Ca!atlttts cz'ste!oides IlL'
Extremely commoti·.

•

lkke særlig
:•

Seerdeles alm.

:t:4 e�et

alm.

Te'mmelig alm. paa S11t1djorder.
Rather common on sandy and dry places.
Ca!athus mic?'ojJter.tts D,ft. I�ke sjælden i Skove.
Not unearnmon in forests.
Calathus melauoce· pha!us L. Yderst alm., navnlig paa
sandede· Marke·r.
Extrernely common especially on_ sandy fields.
Calat/ms oclwoptents Dft. (Syn. : m ollis Ma:rsh.). Tem
m elig sjælden og mest kun i Kliteg-ne.
Rather scårce, m ostly on sandhills near the sea.
Calat/ms ?'otuudico!lis Dej . (Syn. : piceus Marsh.). Sjæl
den ; hovedsagentlig i Skove.
R are ; m ostly in forests.
"caiathus }usc;ts F;

.

·.

·

.

.

.

�

.
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Ane/tommus quad1•z'pmzctatus Dej .

Sj ælden .

· Rare.

Ane/tommus se:cjmuctatus L. Ikke alm. ; i enkelte Egne
forekom m er d en ret talrig, medens den mangler i andre.
Not common ; numerous in some districts but missing
in others.

· Auc!tomemts eh'ceti p·z . Meget sj ælden. Omegnen af
Silkeborg og AaJborg.
,
;
Very rare ; in the districts of Silkeborg and Aalborg.
·

:

.

,.

Auc!tome;;us ei"o;tgatt(.s Fis'ch. (Syn. : · gracilipes Dft.).
Sj æl�en ; de østlige _0er og Bornholm ;' mest ved Kysten.
Rare : Bornholm ah<f the eastern ishmds, especially
, ..
on the shores.
,!
l

.

�

Anc!tome7ms : 1 z'm-ginatus L. Tem�·elig hyppig'-'paa fug
. ,tig Grund paa• Øerne • og i det sydlige Jylland.
.

.

.

Rather common ; on wet ground on the isiands and
in lhe southern Jutland·.
. •

: , , · . Artcftomenit�,. versutus Gyll.

Sjælden. Østlige Øer og
Bbtnholm samt Als.
Rare ; · th� , eastern islands,_ B�ri1holm and Als.! u
.
/
·: Aul:!to�ilemtf ;tn'stis ' Dej:
(Syn. : .dolens .C:ahlh.J. Meget
sjæl den ;. enkelte : Steder sam m en . m ed . den forrige .
. Very rare ; single specimens found togethe1' with A .
ver�titus · GJ'll.
·

· ·

�.

_

·

'

•..

.·

. l

_

Særdeles alm.

.Auc!totJtemts pcp;�t1Jtjmuctatus F.
Extremely common.

>

·

. ..

A1t�4ome1iits lugens Dft.

Tedl��elig sjæidy_J? ,; . Sj�lJand,
:
Falster, · .i\IIøen ; ·mest nær Havet.
Ra�:e_ ;, Zealand, Falster, Møen, rriostly t�ear the sea.

.

. A1i�ltr!J;t�1t1t� "11toestu� Dft.

.

almi n-delig. •i ·
[
:v, ry c<:>minon,
�

• .

•;

.

•••

l

(Syn. : viduus
.

.

�

Meget

Pz.).

'

'

ci

·. Auc!tomemts u�icans Nic. Sj ælden : I�olla;ld,... iF lster,
Lellinge Aa paa Sjælland O'g Høj er i Sønderjylland.
. Rine : Lolland, Falster, Zealand (Lellinge . river) and
. Høj er . in Schleswig.
..
'

.

.

Auc!tmit'emt:S graczlis Strm.

· , :- Rather common.
..

Ikk\') sj �lden.:·
.:.

/

.

:· .· .

_' ;

..

. . �·

- 108 Anchomenus pictpes F. (Syn : piceus L.). Temmelig
hyppig i Skove.
Rather common in forests.
Anchomenus fu!t'gt'nosus Pz. Alm. i Skove.
Common in forests.
(Syn : puellus Dej.). I
Ane/tomenus pelidnus Pay k.
Skove, ikke hyppig.
In forests, not common.
Anchomenus livens

jylland.
Rare.

Gyll.

Sjælden ; Øerne og Sønder

The islands and Schleswig.

Anchomenus attgusticol!t's F. (Syn. : assimilis Payk.).
Meget alm. i Skove.
Very common in forests.
Anchomenus Krynickit' Sperk. Yderst sjælden ; Faister.
Extremely rare. Falster.
Ane/tomenus albtpes F. Ikke sjælden ; ved Søer og
ved Havet.
Not uneomrnon ; near lakes and on seashores.
Anchomenus oblmtgus F. Ikke alm., men paa sine Ste
der 'talrig i Skove.
Not common but numerous in many of the forests.
Anchomenus prasi?tus F. (Syn. : dorsalis Miill.) I mange
Egne særdeles alm., i andre derimod, som Jyllands træløse
Egne, sjælden eller helt manglende.
As a rule very common, but rare or even missing in
many districts, especially in the bare districts of Jutland.
Olisthopus rotundatus

· Rather common.

Payk.

Temmelig alm.

Masoreus Wetterha!t'i Gyll. Temmelig sjælden, men
dog truffen hist og her i . de sandede Egne.
Rather scarce, but here and there on sandy soil.
Lebia cru% minor L. Meget sjælden. Navnlig paa
Sjælland, men ogsaa enkelte Steder paa Fyn, Lolland, Fal
ster og Bornholm.
Very scarce. Found here and there on the islands,
especially on Zealand.

- 109 Lebia chlorocephala En t. Heft. Ikke alm. ; særlig i
Skovegne ; mangler i Sand- og Lyngegne.
Not common ; especially in forests ; missing on sands
and heaths.
Lebia C)'a1locephala L Særdeles sjælden. Kun ved
Rø paa Bornholm.
· V ery rare ; only tak en o n B ornholm (Rø).
Cymindis angularis Gyll. Meget sjælden ; paa Born
holm og i Omegnen af Aalborg. Enkelt ved H arboøre.
Very rare ; on Bornholm and in the vicinity of Aal
borg and Harboøre.
Cymindis !nmzeralt's F. Yderst sjælden ; kun fund en
ved Rørvig i Odsherred.
Extremely rare ; only in the vicinity of R ørvig on
Zealand.
Cymindis macutaris Dej. Meget sjælden, men i alle
Provinser ; hyppigst paa Bornholm.
Very rare ; in all districts, but most numerous o n
Bornholm.
Cymindis basalt's Gyll. (Syn. : vaporariorum L.). Meget
sjælden ; oftest taget i Jylland, m en ogsaa paa Sjælland og
Bornholm.
Very rare ; Jutland, Zealand and Bornholm.
Brachinus· crepitans L. Yderst sjælden ; Bornholm ;
skal ogsaa være taget i Sønderjylland.
Extremely rare ; Bornholm ; is also said to have been
found in Schleswig.
Odacantha melanura L. T emmelig sjælden ; næsten
altid ved rig Vegetation i Nærheden af Vand. Mangler i
tørre Egne.
Rather scarce ; mostly near water ; missing in d ry .
districts.
Demetrias umjnmctatus Bon. SJælden ; mest i Klitegne
ved Roden af Marehalm.
Scarce ; m ost!y at the root o f Blymus arenarius in
sandhills.

�
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Dro71tius lougz'ceps Dej . Yderst sjælden ; ved Odense
og ved Aarhus.
Extremely rare ; Odense, Aarhus.
'
D1'o11tz'us lz'uean's Oliv. Ikke sjælden.
· Not uncori:Jmon.
Dromz'us 11ta1'gz'nellus F. Y\lerst sjældeJ1. VP.dyt: B ark
.
p aa Træei-, Nordsjælland og Omegnen af København.
Extremely rare ; under b ark on trees ; northern Zealand and at Copenhagen . .
D1'011tz'us agilz's F. Alm. i Skove.
Common in forests·; undeubark ..
Dromz'us .feuestratus F. Meget sjælden ; kun paa Lolland og Fålst(')r.
.
. Very rare ; Lolland and Falt?ter.
Dromius quadn'inacnlatns L. Alm. Skove. ·
Common in forests ; under b ark. . .
D1'o1nius : quadrz'uotatus Pz. Tem melig , sjiElden ; mest
paa Øerne, m en ogsaa i Jylland . (SilkebQrg, Vejle).
Rather rare ; under bark on varions tnies ; here and
there on the islands ; occurs also in Jutland near Siikeq,org
and Vejle.
Dro11ti1ts quadrz'sig'nattts D ej . Særdeles sjælden ; Falster .
Extremely rare ; FalSter;
; ·
·
Dro11tius fascz'attts Dej. (Syn. : not atus Schaum, ni,griventris Thoms). Ikke sjælden, navnlig paa Marker og' ved
Stranden.
Not uncommon ; occ�rs rnostly in the open field and
at the seash.o re.
Dromius sz'g11ta Rossi. Ikke alm . ; mest paa Marker.
Not common ; most frequently in the o pen field.
Dro1nius 1J;el�1t�cepltalns Dej . I Almindelighed temmelig hyppig, men ikke i alle ·Egne.
Rather cornmon, but not in all districts.
·

· ·

·

·

.

·

·

·

Metabl.ems foveola . GylL (Syn. : . punctatellus D ft.). Alm.,
særlig paa tørre Jorder;.
Common in dry districts.
)Vfetabletus Mtucatcllus L. Alm. i de frl.Jgtbarere Egne.
Common in fertile districts.
'

'

j. •

. •

•

.

'

111 Blecitrus gl;_bmtlts Dft. Særdeles sjælden:, Asbo ved
Vejen St, . Spangsberg Mølle ved Esbjerg (1 ·stk.), Los.
m1zg St. (?)
Extremely rare ; occu�rin g in the leealities rnefltioned
ahove.
Bleclwus matwus Strm. . Mindre sjæfden og u d bredt
de fleste Provinser.
Not rare but m issing in sorne districfs.
.

·

·

.

-�:·

· ·'!:

:

Ved Udarbejdelsen af ovenstaaende Fort'egnelse · er
Særdeleshed be11yttet :·
J. C. S c h i ø d t e : Naturhis torisk Tidsskrift _og
A. C. J e n s e n-H a a r u p : Danmarks Løbehiller.
'D esuden har bl. . a. følgende Entomologer meddelt
·
·værdifulde Oplysninger. :
·

·

�iv.ilingeniør

C h r. E n g e l h a r t .

Lrerer L: A n d e r s e n . .

Ren tiet· " Joh. P. J o h a n s' e n .

IConservator E. A . L ø v e n d a

l.

Lærer P . E s

b

e n P e t e r s e n.

.Lærer S. · P . P e t e r s e n . .
Lærer

\V ii. s

Toldassistent

tne i.

H. H o l s t e b r o e .

�te. etc.
This catalogue has been compiled from previous lists,
esp ecially : · ·
J. C. S c h i ø d t e : Naturhistorisk Tidsskrift, . ·
A . C. J e n s e n-H a a r u p : D anmarks Løbebiller
and completed ·by the assistance of· information kindly
suppliecl by; .t he above mentianed entomolog.ists as well as
by my ,owh observations. .
J.-H.
··

l,
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Danmarks Guldsmede.
( Odonata Danica).

Af E s b e n P e t e r s e n , Silkeborg.
Idet j eg lader efterfølgende Bestemmelseslister over
danske Guldsmede blive offentliggjorte i )Aarbog for Na
turvenner< , maa j eg paa det indstændigste bede om over
bærende Kritik, fordi j eg har vovet mig ind paa et Om
raade, paa hvilket der ikke paa Dansk - saa vidt mig
bekendt - fofeligger noget Værk.
V ed ihæf'dig Indsamling igennem flere Aar og ved
velvillig Bistand af flere interesserede i Arbej det har min
Samling af danske Odonater naaet en Størrelse, jeg ikke
turde haabe paa, da j eg begyndte ; men at der her i Dan
mark endnu fihdes flere Arter, er der ikke Tvivl om, og
derfor vil .Best�mmelsestabellerne ogsaa komme til at inde
holde de Slægter og Arter, der i vore Nabolande forekom
mer ret almindelig, og som vi derfor med en vis Sandsyn
lighed kart vente at træffe hos os.
De fu'dtil konstaterede Slægters og Arters Navue er ud
hævede.
Som hos andre Insekter deles Guldsmedenes Krop i
3 veladskilte Afsnit, Hoved, Forkrop og Bagkrop. Paa
Hovedet sidder Antennerne, der er korte og børsteformige,
sa�t to store og sammensatte Øjne, der �nten kan være
ful�stændig adskilte eller røre hinanden i et Punkt, eller
ogsaa støde sammen i en kortere eller længere Linie (Øje
sømmen) ; i de to sidste Tilfælde bliver den Figur, d er
dannes af Øjnenes bageste Rand og Baghovedets Kant en
Trekant, hvorpaa der findes 3 Biøjne. Forkroppen bærer
Benene og Vingerne, som er hindeagtig-e og opfyldte af
et tæt Ribbenet.

Forvinge af en Guldsmed (Æschna). De fine Tvær
ribber er udeladte.
m = Membranula ; c = Costa ; s = Subcosta ; r = Radius ;
n = Nodulus ; s p = Sector primus ; sn = Sector nodulus ;
p t = Pterostigma ; tr = Triangulum.

�
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Hos mange Guldsmede er Vingerne ikke fæstede tit
Forkroppen i hele deres Bredde, og der fremkommer i saa
Tilfælde en fri indre Kant, der vender mod Kroppen, og
som bærer en tynd og fin Hinde, JJ![embranu!a (m), der er
meget forskellig fra den · egentlige Vinge. De 3 første
Længderibber hedder Costa (c), Subcosta (s) og Radz'us (r).
Subr.osta, den anden af Længderibberne, naar ikke ud til
Vingespidsen, idet den mødes og begrænses af en Tvær
ribbe, JVodu!tts (n), der gaar fra Costa og .over Radius,
bøjer om og fortsættes ud mod Vingespids en som den
tredie Ribbe, Secto1' p1'z'11ms (sp). Inden for denne Ribbe
gaar en fjerde, Sector uodu!us (sn), der ud mod Vingespid
sen bøjer mere og mere bort fra Sector pn'11ms. Uden for
JVodu!us, i mellem Costa og Radz'us, findes oftest en Celle:,
der afviger fra de øvrige Vingeceller baade i Form og
Størrelse ; denne Celle kaldes Vingemærket, Pterostz'gma (p t).
Lidt inde paa Vingefladen fra Roden af findes en ej en
dommelig trekantet Celle, Trz'angu!mn (tr), der ofte er for
skellig paa For- og Bagvinge. Bagkroppen bestaar af 1 0
tydelige Led, Segmeuter. I Spidsen a f l O . Segment findes
hos Hannen 3 eller 4 (2 øvre og l eller 2 nedre) Analved
hæng, Appeudz'ces mw/es, i Form af større eller inindre
uleddede, hornagtige Forlængelser. Hunnerne savner de
nedre Vedhæng, m en har de øvre. Hannens Sædgange
aabner sig under 9. Segment ; men Parring�organerne fin
des under 2. Segm ent, og disse fyldes med Sæden ved, at
Hannen bøjer Bagkroppen op under Bugen. H unnens
Kønsorgan findes paa 8. Segment, og Aabningen dækkes
m ere eller mindre af 7. Segments forlængede Bug}!ar(e,
Skedeklappen.
Literatur :
11/f. Rostock uud .H Kolbe : Neuroptera germanica.
Zwickau 1888.
H Kz'sslz'ug : Die bei Hibingen vorkommenden vVas
serjungfern.
A. Tiflz'edemmm : Die i m Regierungsbezirke Schwaben
und Neuburg vorkommenden Libellen.
C. H Jo!tausou : Odonata Sueciæ.
Eduard Hz'sz·uger : Bidrag til Kannedom om Finlands
Libellulider.
w: J. Lucas : British DragonRies (Odonata), London
1 900.
•
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l a. Bagvingerne bredere end Forvingerne og ved Roden

udvidede bagud. Vingetrekanten (Triangulum) fuld
stændig. Membranula forekommer. Hannen har 2
øvre og l nedre Analvedhæng.
2.
2 a. Underlæben dybt delt i 3 Flige, af hvilke den mel
lemste er mindst og udelt samt fremtil begrænset
af Sidefli gene. Rummet mellem Sector primus og
Radius fra Nodulus ud mod Vingespidsen uden Tværribber paa den første TrediedeL
Libellulidæ.
2 b. Underlæben dybt delt i 3 Flige, af hvilk� den mel
lemste er bredest og enten udelt eller kløvet i Spid
sen. Hele Rummet m ellem Sector primus og Radius
fra ·Nodulus ud mod Vingespidsen med Tværribber.
Æschnidæ.
l b. Bagvingerne og Forv.ngerne 'lige !Jrede og af samme
Skikkelse . Vingetre�:J.'1L,l (Triangulum) ufuldstændig.
Ingen Memhranula. Hannen har 2 øvre og 2 nedre
Analveclhæng.
Ag1·ionidæ.
Tabel over Slægterne.

Li b e l l u l i d æ.
l a. Den forreste (øverste) Side i Vingetrekanten paa F ar

vingerne meget kortere end den indre. Bagvingernes
bageste og inderste Kant hos begge Køn m ed afrundede Hjørner.
2.

l b. Den forreste (øverste) Side i Vingetrekanten paa For·

2 a.
2 b.
3 a.
3 b.

vingerne næsten af samme Længde som den indre.
Bagvingernes bageste og inderste Kant hos Hunnen
med afrundede, hos Hannen med m er eller mindre
skarpe Hjørner.
5.
10 eller flere Tværribber m ellem Costa og Subcosta
3.
fra Vingeroden ud til Nodulus.
Færre end 1 0 Tværribber.
4.
Bagvingernes Rod m ed en større eller m indre mørk
Plet.
Libellula.
Bagvingernes Rod uden nogen mørk Plet.
01·thehum.

- 1 15 4 a. Bagvingernes Rod m ed en sort Plet. Leucor1·hinia.
4 b. Bagvingernes Rod uden sort Plet.
Sympetrum.
5 a. Bagkroppen m etallisk grønglinsende. Forvingernes
Trekant ved en Tværribbe delt i 2 Celler. Cordulia.
5 b. Bagkroppen ikke metallisk glinsende. Forvingernes
Trekant ved en Tværribbe og en Ribbe fra samme
til den forreste Side delt i 3 Celler.
Epitheca.
Æsc h n i d æ.
l a. Øjnene ikke sammenstødende.
1 b. Øjnene rørende hinanden i et Punkt.

l

2

2

l
1
2

2
3

3

Gomphus.

Kroppen sort,
gulringet.
Cordulegaste1·.
c. Øjnene rørende hinanclen paa en kortere eller længere
Strækning. Kroppen ikke sort- og gulringet
2.
a. Sector nodalis indenfor den yderste Ende af Ptero
stigma trukken vinkelformigt frem mod dette ; uriEm
for dette er den næsten ligeløbende med Sector pri
mus ud til Vingespidsen. Begg e Køn med afrundede
Hjørner paa Bagvingerne.
Ana:�:.
b. Sector nodalis er ikke i Nærheden af Pterostigma
pludselig trukken frem, og udenfor dette bøjer den
stærkt bort fra Sector primus. Bagvingernes Hjørner
hos Hannen skarpe, hos Hunnen afrundede.
Æsch na.
A g 1· i o n i d æ .
a. Mange Tværribber m ellem Costa og Subcosta fra
Vingeroden og ud til Nodulus. Intet ægte Pterostigma.
Calopteryx.
b. Kun 2 Tværribber. Et ægte Pterostigma.
2.
a. De 4 bageste Skinneben udvidede. Vingerne med
temmelig store rektaugulære eller kvadratiske Celler.
Pterostigma r hom bisk, betydeligt længere end de tilstødende Celler.
Platycnemis.
b. De 4 bageste Skinneben ikke udvidede.
3.
a. Vingecellerne temmelig store, oftest 5-kantede. Ptero
stigma rd<tangulært, større end de tilgrænsende Celler. Benene oftest langhaarede.
Lestes.
b. Vingecellerne næsten alle kvadratiske. Pterostigma
lille, saa langt som bredt. Benene korthaarede.
Agrion.
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( Ved

de anførte Maal i Millimeter,

tyder L.

der findes ved

efterfølgende Arter,

)

be

K roppens hele Udstrækning og V . en Forvinges Længde .

L i b e l l u l a L.
a. En mørk Plet findes paa alle 4 Vinger ved Nodulus.
Vingerne ved Roden safrangule. Pterostigma sort.
Membranuta hvid. L. 42-46 mm. V. 3G-42 m m .
L . quadrimaculata L.
Findes overalt og er en af vore almindeligste større
Arter af Guldsmede. Dens Flyvetid strækker sig fra
Slutningen af Maj til .Midten af August.
2.
l b. Ingen mørk Plet ved Nodulus.
2 a. l\llernbranula sortagtig. Ved Roden af alle 4 Ving er
en langagtig m ørk Streg og ved Roden af Bagvin
gerne tillige en trekantet mørk, gulaaret Plet. Vinge
spidserne med en brun Plet, der dog ofte er lille eller
manglende hos Hannen. Den modne Hans Bagkrop
blaatbestøvet. L. 3tl-42 mm. V. 34-3G mm.
L. fulva 1\ili.ill.
Meget sjælden. l Hun ved Silkeborg 18/a 00 (0.
Bisgaard).
2 b. Membranuta hvid. Ved Roden af Forvingerne en
stor langagtig og ved Roden af Bagvingerne en tre
kantet rødbrun Plet. Bagkroppen bred og flad og
hos den modne Han blaatbestøvet. L. 38-42 mm.
V . 35 - 37 mm.
L . depressa L.
Ret afmindelig overalt. Flyvetid i Juni-August.
l

O r t h e t J' u m N ewm.
l a. Membranuta mørkeg raa.

Pterostigma mørkebrunt.
Bagkroppen fladtrykt, med 2 sorte Læng delinier paa
hvert Segment ; hos den modne Han er den hlaatbe
bestøvet. L. 4G-48 m m . V. 40---42 mm.
O. cancellatum L.
Denne Art er tagen i stort Antal ved en lille Sø
Silkeborgs Nærhed. Flyvetid Juni-August.
l b. Membranuta hvid. Pterostigma 3-4 mm. langt, gult,
bredest paa Midten. Bagkroppen noget sammentrykt,
hos den modne Han blaatbestøvet. Hannens Køns
apparater paa 2. Bugled meget fremspringende. L.
38-42 mm. V. 32- 36 mm,
O. coeJ·ulescens F.
·

- l l 'i -

En Han og en Hun er tagne i Mausing Skov i N ær
heden af Silkeborg d. 1 8i6 1 899 (Forf.)
Leuco

l' r

l a. Analvedhæng sorte.

h i n i a Britting.

2.
4.

l b. A nalvedhæng hvide.
2 a. Bagkroppen sortebrun, med orangefarvede eller røde
Rygpletter paa de 7 første Segmenter.
3.
2 b. Bagkroppen med gulbrune Rygpletter paa de 6 første
Segmenter, paa 7. Segment med en stor, trekantet,
bagtil lidt afskaaret, citrongul Plet. Pterostigma kort
og sort. Forvingerne ved Roden med tvende yderst
smaa (ofte l eller O) sortebrune Punkter. L. 34-36
Leuc. pecto1·alis Charp.
mm. V. 32 mm.
En Han ved Ørnsø i Nærheden af Silkeborg a/6
00 (Forf.)
3 a. Forvingerne ved Roden med et brunsort Punkt og
en ligefarvet større Plet, som optager Membranutas
Nabocelle. B agkroppen med orangefarvede (hos Han
nen blodrøde) Pietter paa de 7 første Segmenter.
Pletten paa 7. Segment strækker sig ikke over lVIid
ten af Segmentet. Pterostigma mørkebrunt, lidt læn
gere hos Hunnen end hos Hannen. L. 32 mm. V.
27 mm.
Leuc. dubia v. d. Lind.
Enkelte Stykker omkring Silkeborg (Forf.) og ved
Gjessø (Lærer S. P. Pedersen). Flyvetid Juni og Juli.
3 b . Forvingerne med en lille brunsort Plet, som ikke op
tager NIembranulas N ab o celle. Bagkroppen med
orangefarvede (hos Hannen røde) Pletter paa de 7
første �egmenter. Pletten paa 7. Segment strækker
sig langt ud over :Midten af Segmentet. Hunnens
Vinger o ftest gule ved Roden. Fterostigma hos H an
nen rødt, lidt kortere end Hunnens, der er sort. L.
Leuc. I'Ubicunda L.
32-34 mm. V. 28 mm.
Ret alm. i Silkeborgegnen. Flyvetid Juni og Juli.
4 a. Bagkroppen mod Spidsen lidt udvidet. De 6 første
Segmenter gulplettede ; hos · den modne Han er Bag
kroppen delvis blaatbestøvet. Pterostigma kort, sort.
Leuc. albifrous Burm.
L. 32 mm. V. 28 mm.
Forekommer i Sverrig, Tyskland, Rusland og Østrig.
4 b. Bagkroppen mod Spidsen m eget stærkt udvidet. D e
6 første Segmenter brunplettede ; hos den modne Han

- 1 18 er Bagkroppen blaatbestøvet. Pterostigma set fra
oven hvidt, fra neden sort. L. 32-34 mm. V. 28-30 mm.
Leuc. caudalis Charp.
Forekommer i Sverrig, Tyskland, Rusland, Belgien
og Frankrig.
S y rn p e t r u m Newm.
a. Benene sorte med en gul Stribe paa Ydersiden. 2.
1 b. Benene helt sorte. Forskinnebenet undertiden m ed
5.
gul Stribe.
2 a. Bagvingernes Rod safrangul ud over Vingetrekanten.
Forvingerne ligeledes gule ved Roden og ofte i Nær
heden af Nodulus. Pterostigma kort, gult eller rødt.
Bagkroppen gullig, hos den modne Han rød. L. 32
- 34 mm. V. 26-29 mm.
S. flaveolum L.
Forekommer meget almindelig overalt. Flyvetid
Juli- Septbr.
2 b. Bagvingernes Rod ikke safrangul ud over Vingetrekanten.
3.
l

3 a. Bagvingernes Rod i Midtcellerne og ved Siden af

Membranuta med en tytlelig safrangul Plet. Hannens
Forskinneben og ofte Bagskinneben omtrent helt sorte.
Hunnens Skedeklap dybt kløvet og tiltrykt, og 8. og
9. Segment hos samm e med bred, sort Rygstribe.
Pterostigma stort og gult. L. 38 mm. V. 30-32
mm.
S. Fonscotombz'z' de Selys .
Forekommer ·i England, Vlestfalen o. a. St.

3 b. Bagvingernes Rod med utydelig gul Plet.

Hunnens
4.
Skedeklap fremspringende.
4 a. Bagkrop gullig (hos den modne Han mat rødlig).
Forkroppens Sider g ule med tydelige skæve, sorte
Linier. Hunnens Skedeklap lidt fremspringende, noget
indskaaret. Pterostigma graabrunt, hos den modne
Han rødbrunt. Mern branula graa. L. 36--40 m n.
V. 28-30 mm.
S. shiolatum Charp
Er tagen ved Horsens (Otto G. Jensen) Flyvetid
Juli- Septbr.
·

4 b. Bagkrop smudsig gulbrun (hos den modne Han blod
rød). De 3 første Segmenter paa hver Side m ed en

sartagtig Linie. Forbrystets Sider smudsig gulbrune
eller rosa, med utydelige skæve sorte Linier. Hun
nens Skedeklap meget fremspringende, ikke indskaa-
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5 a. ·

5 b.
6 a.

6 b.

ret. Pterostigma graabrunt, hos den modne Han rød
brunt. L. 34-38 mm. V. 2 8 - 30 mm.
S. vulgatum L.
Meget alm. · overalt. Flyvetid Juli-Oktbr.
De øvre Analvedhæng sortebrune. Hunnens Skede
klap stor, trekantet og fremspringende. Den modne
Hans Bagkrop sort. Forbrystets Underside bag 3.
Par Bea med 3 gule Pletter. Pterostigma kort, sort,
underneden hvidrandet Bagvingernes Rod er gul
hos Hunnen, vandklar hos Hannen. L. 30 --32 mm.
V. 26 -27 mm.
S. scoticum Don.
Ret alm. overalt. Flyvetid Juli-Septbr.
De øvre Analvedhæng gule eller røde. Bunnens Skede
klap lille, afrundet og tiltrykt Pterostigma langt. 6.
Bagkroppen særlig hos Hannen fladtrykt, hos Hun
nen gul af ·Farve, hos Hannen orangerød. Segmen
terne paa hver Side med en sort kommaformig Streg
og et sort Punkt. Forvingen ved Roden uden noget
som helst gult. Pterostigma gulligt eller blegbrunt
Hannens nederste Analvedhæng b agtil spidst, ikke
indskaaret. L. 32-35 mm. V. 28 - 30 mm.
Alm. i Tyskland.
S. dep ressz'usculum de Selys.
Bagkroppen hos Hannen bagtil tenformig, blodrød ;
hos Hunnen noget sammentrykt, grøngul, paa hver
Side med en fin sort Linie. Pterostigrna rødbrunt.
Hannens nederste Analvedhæng indskaaret i Spidsen.
Baade For- og Bagvingerne ved Roden med lidt gult.
L. 34-36 mm. V. 29 -30 mm. S. sanguineum Miill.
Ret alm. overalt. Flyvetid Juli og Septbr.
C o l' d u l i a Leach.

l a. Hannens nederste Analvedhæng dybt kløvet, gaffel

formet. Hunnens Sked eklap dybt spaltet i to lang
agtige Lapper og tiltrykt Panden rent metalgrøn.
Forbryst og Bagkrop uden gule Pletter, Vingerne
safrangule ved Roden. L. 47 - 50 mm. V. 35 mm.
C ænea L.
Meget alm. omkring Silkeborg. Flyvetid Juni og Juli
.
1 b. Hannens nederste Vedhæng trekantet. Hunnens Skede
klap afrundet eller trekantet og oftest bøjet ud fra
Kroppen. Panden med gult Baand eller gule Pletter. 2.
2 a. Paa Panden et gult Tværbaand. Hannens øvre Ved
hæng paa Ydersiderne med 2 a 3 Tænder og med

---- 120 -

opadbøjede Spidser. Hunnens Skedeklap lang, smal,
trekantet, rendeformet og d annende en ret Vinkel
m ed Kroppen. Hun nen har 2 g11le Rygpletter paa
3. Segment. L. 46 -47 mm. V. 36 -38 mm.
C. metallica v. d. Lind.
Hyppig ved Gjessø (Lærer S. P. Pedersen). Ved
Silkeborg er den ikke saa almindelig so:n C. ænea.
Flyvetid Juni-August.
2 b. Paa Panden findes et g11lt Punkt foran hvert Øje. 3.
3 a. Forbrystets Sider med 2 gule Pletter, og de 8 første
B agkropssegmenter m ed gule Sidepletter. Hannens
øverste Vedhæng m ed 2 Tænder paa Undersiden og
med fin, stærkt opadbøjet Spidse. Hunnens Skedeklap
bredt hjerteformigt og nedad bøjet. L. 45- 48 mm. V.
34-38 mm.
C. flavomaculata v. d. Lincl .
2 Hanner ved Næsgaard p a a Fals ter 5/9 99 (Forf.)
_
3 b. Hunnen har paa 3. Segment 2 gule Rygpletter. Han
nens Analvedhæng med 3 Tænder og ingen opad
bøjet Spidse. H unnens Skedeklap kort, rendeform et,
spids og tiltrykt L 38-40 mm. V. 28- 32.
C. m-ctica Zett.
Er tagen i Sverrig, England, Belgien og Sydtyskland.
Ep z' t !t e c a Charp.
Bagkroppen gul med sorte Rygpletter. Forbrystet
metalglinsend�. Pterostigma meget langt og sort.
:Membranula stor og hvid. Vingerne gule, de ba
geste ved Roden med en stor, næsten trekantet, brun
sort, gulaaret Plet. Hannens øvre A nalvedhæng sam
menstødende ved Roden og med divergerende Spid- .
ser. Hunnens Skedeklap forlænget i 2 lange Baand.
L. 55 m m . V. 44 m m .
E. bz'11laculata Charp.
Er funden i Sverrig, Belgien, Syd-Rusland og Tysk
land (Westfalen og Schlesien).
G o m p h u s Leach.
1 a. Benene helt sort e (det forreste Laar undertiden paa

Undersiden gult). Forbrystet gult eller grønligt, for
til m ed 6 lige, sorte Baand. De 1 første Segmenter
med gul R yglinie. Pterostigma brunt eller gulligt.
Hannens øvre Vedhæng korte, tenformede, tilspidsede ;
nederste gaffelformet. L. 46 - 49 mm. V. 32--34 mm.
Alm. Flyvetid Juni og Juli.
G. vulgatissimus L.
2.
1 b. Benene gule med sorte Linier.

- i2 1 2 a.

Kun Laarene gulstribede ved Grunden Hunnen har
gule Horn paa Baghovedet. Forbrystet gult, fortil
med 6 brede, krumme. sorte Baand, af hvilke de 4
mellemste mer eller m indre flyder sammen. Bagkrop
pen sort med pilformede gule Rygpletter paa oe 7
første Segmenter. Hannens øverste An alvedhæng
sorte med kløvede Spidser ; det nederste brunt, delt i
2 nærstaaende Grene. L 45 - 47 m m . V. 32 --34 mm.
G. forcipatus L
Almindelig overalt i Sverrig ; findes desuden i Tysk
land, Belgien og Frankrig.
2 b. B"enene gule med sorte Linier. Hunnen har 2 smaa
Horn p aa Baghovedet. Hannens øvre Analvedhæng
korte, gule og afrundede mod Spidserne. Forbrystet
fortil med G sorte, meget smalle og krumme Linier.
Pterostigma brunt. L 52 - 54 mm. V. 34--36 mm.
G. serpentinus Charp.
En Han i Nørholm Skov ved Varde 1 2/8 00 (A C
Jensen-Haarup og Chr. Engelhart).
C o J' d u l e g a s t e ,. Leach.
Baghovedet mellem Øjnene med en gul, undertiden
sort, vorteformig Ophøjning. Hannens øvre Analved
hæng nærstaaende Costa gul Ved Roden af alle
4 Vinger et gult Punkt. L 80 mm. V. 52 - 54 m m .
Cord. annulatus Latr.
Denne A rt er den største af alle vore Guldsmede
og maaske ogsaa den smukkeste. l Hun ved Esbjerg
1 H99 (A. C. Jensen-Haarup). Skal være set ved Gjessø
(Lærer S. P. Pedersen)
A u a x Leach.
Forbrystet grønt, uplettet. Bagkroppen b laa med
en bred. brun eller sort Længelestribe og fine sort
farvede Tværstriber. Hannens nedre Vedhæng læn
gere end bredt. Begge Køns Bagvinger med afrun
dede Hjørner. L 73-77 mm. V 50 -- 55 mm.
A. imperator Leach.
Syn : Anax i m perator, Leach. Edin. Ene. ( 1 8 1 6) ;
Luca�; : B ri tis h Dragonflies l l 900) ; Æschna formosa,
v. d Lind. Mon Li b . Eur. ( 1 826) ; Æschna azurea,
Charp. Hor. Ent ( 1 825). Forekommer i England,
Sachsen, vVestfalen, Brandenburg.
Æ s c h n a Fabr.
l a. Paa Panden findes en tydelig T-formet Plet.
3.
�

-- i 22 i b. Paa Panden findes ingen saadan Plet.

2.

2 a. Hannens øvre Vedhæng lancetlignende, uden Tæn
der. V ingehinden samt Ribberne rustgule. Sector
nodalis er nærmest ved den inderste Ende af Ptero
stigma. Overlæben ikke brunt randet. Kroppen gul
og rødbrun, kun lidt plettet. Forbrystet8 Sider med
2 gullige Baan<l V ed Vingernes Rod og paa 3.
Segment blaa Pletter. Membranula hvidlig. L. 68-72
mm. V. 48-52 mm.
Æ. grandis L.
Findes overalt og er vor almindeligste Æschna-Art.
Flyvetid Juli og A ugust.
2 b. Hannens øvre Vedhæng lancetlignende med en Tand
ved Roden. Vingehinden g-lasklar, Ribberne sorte.
Ved Roden af Bagvingerne findes en safrangul Plet.
Sector nodalis er nærm est ved den yderste Ende af
P terostigrna. Overlæben b runt randet. Kroppen rød
brua, næsten uplettet. Paa Forbrystet og Bagkroppen
ingen blaa Plet. Ivlembranula paafaldende stor og
sortagtig. L. 62 - 68 mm V. 4G - 50 m m .
Æ. isosceles M i.ill.
Syn : Lib. 4-fasciata, var. /;, isosceles, Mi.Hl. Nova
A cta Leop.-Carol. (1 767) ; Æschna isosceles, Hag.
Syn. Lib. Eur. ( 1 840) ; Kir�y. Syn. Cat. N eur. Odon.
(1890) ; Lucas, British Dragonflies (1 900) ; Æschna
rufescens, v. d. Lind. :Mon Lih. Eur. ( 1 825). Fore
kommer i Sverrig, England, Frankrig, Belgien og
Tyskland (alm.) J. J. l\lliiller har sandsynligvis ta):{et
den i Nordsjælland (Friderichsdal ?), hvor den vist og
saa er tagen i nyere Tid.
3 a. Øjesømmen næppe længere end Grundlinien i Trekan
ten paa Baghovedet mellem Øjnene. Pterostig m a
meget smalt.
4.
3 b. Øjesømmen i det mindste dobbelt saa lang som Grund5.
linien.
4 a. Membranula lille, hvid. Sector subnodalis b agved og
noget inden for P terostigma delt i 2 lige stærke Rib
ber. Forbrystet fortil rødbrunt med 2 smalle grønlige
Linier eller Punkter. Bagkroppen haaret, oventil sort
med mange søgrønne eller gule Pletter og Tværbaand.
Ben sorte. L. 52- 60 m m . V. 35-40 mm.
Æ.. p1·atensis M i.ill.
Forekommer i Silkeborgegnen ret hyppig. Flyvetid
Juni -Juli.
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deler sig bag Pterostigmas Midte ; den forreste Rib b e
er m eget fi n og uanseelig ; mellem denne og Sector
noclalis 2 Cellerækker. Bagkroppen glat, sortebrun
m ed m ange blaa Plet ter og Tværlinier. B en sorte,
Laar og- Skinneben udad gulbrune. L . 55 - GO mm.
V. 40 - 4 1 m m .
Æ. cæmlea Strøm .
Syn : Æschna coerulea, Strøm. Nye Sa:nl. af K.
Danske V id. Selsk. Skriv. ( 1 783) ; \V". J. Lucas : Bri
tish Dragonflies ( 1 900) ; Æschna borealis, Zett. In s.
Lapp. (1 840). Arter\ forekommer over hele Skandi
navien, i England og Sydtyskland.
5 a . Hannens øvre Analvedhængs Inderkant i :Midten stærkt
udvidet og foran Spidsen indskaaret og forsynet med
nedadrettet Tand, sort og hvid Forbrystet fortil brunt
med 2 store, ovale, grønne Pletter, paa Siden grøn
med en skæv sort Linie. Bagkroppen oventil b run
med blaa eller grønue Side- og Rygpletter. :Membra
nula kort, hvid, indadtil askegraa. Pterostigma kort.
L. 66-G9 m m . V. 45 -50 mm.
Æ. cyanea, Miill.
Ret almindelig overalt Flyveti d August og B e
gyndelsen af Septbr.
5 b. H annens øvre Analvedhæng lancetlignende, ikke ud6.
videde, og ensfarvede
G a. Forbrystets Sider g rønne, uplettede. Fortil er For
brystet brunt med 2 gulgrønne Baand Hannens øvre
Analvedhæng lancetlignende, med næsten afskaaren
Spidsog paa Thilidten med en ophøjet Linie Bagkroppen
cylintlrisk, blaa (Han) med brune Pletter eller grøn
(Hun) med lysebrune Pletter. Benene brune. Ptero
stigma langt og rødgult. Membranuta kort og graa.
L. 58--62 m m . V. 40 -45 mm. Æ. viridis Eversm .
l Stk. vec1 Friderichsdal (Bergsøe).
Denne Art
hører til de sjældnest forekommende Æschna-Arter i
Europa. Den er kun alm. i Schweitz og Sydrusland.
G b. Forbrystets Sider brune eller g ule med farvede Linier
eller Baand.
7.
7 a. Sector noda1is nærmest med Pterostigmas Midte. I-Ian
nens øvre A ua1vedhæng lancetlignende, skævt afskaarne
ved Spidsen H unnens ikke længere end de 2 sidste
Segmenter . Forbrystet brunt, fortil og- paa Siden
med 2 gule Linier. Bagkroppen b run, blaaplettet (hos
Hunnen gullig plettet). 1\t[ embranula temmelig stor,
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sortagtig, lysere ved Roden. Pterostigma stort, rød
brunt. L. 65· 70 m m V. 45 - -50 mm. Æ. juncea L.
Ret alm . i Silkeborgegnen. Paa Nordfalster l Stk.
(Forf.). Flyvet: d Juli og August.
7 b. Sector nodalis nærmest ved Pterostigmas yderste End e.
Hannens øvre AnalvP-dhæng lancetlignende Hunnens
længere end - de 2 sidste Segmenter. Forbrystets Sider
brunlige med 2 brede gullige Baand. Bagkroppen
brun med blaa eller gule Tværbaand Membranuta
stot·, hvid, underneden sortagtig. Pterostigma brunt
eller g ult. L 60- 62 m m . V. 40 - 45 m m
Æ . mixta Latr.
2 Hanner og 2 Hunner ved Næsgaard paa Nord
falster (Forf.). Flyvetid August.
C a l o p t e r y x Leach.
l a. Kroppen metalblaa (Han) eller grøn (Hun). Vingerne
brede, afrundede, brune (Hun og umoden Han) eller
blaa (moden Han). Pterostigma mang lende hos Han
nen, hvidt hos Hun nen. Benene sorte L. 45 48 mm.
C. virgo L.
V. 30- -32 m m .
Alm. omkring Silkeborg. Flyvetid Juni- August.
l b. Kroppen metalblaa ( Han) eller grøn (Hun). Vingerne
tilsmalnede, glasklare, med et bredt blaaagtigt Tvær
haand (hos Hannen) foran Vingespidsen, eller gu.nske
glasklare, grønlige med grønne Ribber (Hunl1fm).
Pterostigma manglende hos Hannen , h os Hunnen
hvidt Fødderne sorte. L. 4:5 -48 mm. V. 30 - 3�
mm.
C. splendens Harr.
I Silkeborgegnen ikke saa alm. som C. virgo. Flyve
tid Juli og August.
·

.

L e s t e s Leach.
l a. Kroppens Farve mørkebrun, kobberglinsende.

l

Han
nens øvre Analvedhæng noget læng�re end sidste
Bagkropsled ; paa Indersiden med en stor Tand ved
Roden. Bag-hovedet rødliggult Bagkroppen med
broncefarvede, . . mod Siderne udvidede Rygpletter.
Pterostigma rødbrunt eller sortagtigt. L. 35 mm. V.
20-23 mm.
L . fitsca v. d. Lind.
Arten findes i Sverrig og er almindelig i Tyskland.
Dens Flyvetid skal strække sig fra Maj til Septbr.
b. Kroppens Farve grønt metalglinsende. Hannens øvre
Analvedhæng kortere end eller lige saa lang e som sidste
Bagkropsled.
�.
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kantet Plet, ofte delt langs Midten med en gul Linie.
Tænderne paa Hannens øvre Analvedhæng meget op
adbøjede ; den andeu Tand lille ; de nedre Vedhæng
paa deres stærkt indadbøjede Ende rundagtig udvidede.
Pterostigma næsten sort. Vingerne paa deres bredeste
Sted 5 mm. brede. Hannens Bagkropsspidse blaat
bestøvet. L 38 40 mm. V. 22-24 mm.
L. nympha d. Selys.
Ikke ret alm. i Silkeborgegnen ; hyppig paa Nord
falster. Flyvetid Juli og August.
2 b. Hunnens første Bagkropsled med en m etalgrøn, halv
m aanedannet Plet, ofte langs Midten delt af en gul
Linie. H annens øvre Analvedhængs Tænder lige store
og s pidse ; de nedre Vedhæng lige og ikke stærkt ud·
videde mod Spidsen. Pterostigma mest rødligbrunt
Vingerne paa deres bredeste Sted 4 mm brede H an
nens Bagkropsspidse blaat bestøvet. L. 3 6 39 mm.
V. 2 1 -23 mm.
L. sponsa [-lansem .
Arten e r mindre o g spinklere end foregaaende,
som den ligner særdeles meget. Almindelig. Flyve
tid Juli og August.
-

. •

P t a t y c 1t e 11t z' s Charp.
Lyseblaa (Han) eller grøngul (Hun). Hovedet oven
til sort med 2 blaa Tværstl'eger m ellem Øjnene. For
brystet fortil sort, med Midtkølen og 2 B aancl paa
hver Side blaa (Han) eller gulagtige (Hun). Bag
kroppen med en sort Ryglinie paa de 6 første Seg
m enter og 2 paa de 4 bageste. Betlene hvide, sort
randede. Hannens øvre Analvedhæng er blaa, brede
ved Roden, med divergerende, 2-kløvede Spidser,
omtrent triangelforrnede. L. 35 mm. V. 23 mm.
Pl. penmj;es Pall
Arten fineles i Sverrig og er temmelig alm. i Tysk
land og England. D ens Flyvetid skal være Juli og
August.
Agl'ion Fabr.
l a. Raghovedet sort, broncefarvet m ed en lyseblaa Linie
m ellem Øjnene.
I. U nderslægt : 1\Telta!tem·a.
l b. Baghovedet mørkt broncefarvet, uden farvede Linier
2.
og Pletter.
l c. Baghovedet sort eller mørkt broncefarvel, med en far3.
vet Plet bag hvert Øje.
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II. Under:::lægt : Erythr·omma.
2 b. Kroppen oventil rød. Øjnene brunlige eller gullige.
III. Underslægt: Pyrrhosoma.
3 a. Baghovedet sort med en blaa eller grøngul rund Plet
bag hvert Øje.
IV. Un derslægt : lschnura.
3 b. Baghove(let mørkt broncefarvet med en aflang, draabe
formet, blaa ell er grøngul Plet bag hvert Øje.
V. U n derslægt : Agl'ion.
I. Underslægt : JV e !t a l l e 1 t z' a Selys.
Vingerne m eget brede og korte. B agkroppen me
get lang og smal, ved Roden og Spidsen noget tyk
kere ; oventil grøn gulglinsende ; de 3 sidste Segmen
ter blaa. Bugen hvidlig. Benene graahvide. H os
Hannyn er Pterostigma hvidgult eller rødagtigt, hos
Hunnen næsten hvidt. Hannens Vinger lidt længere
end Hunnens. L. 26 - 28 m m . V. 1 7-18 mm.
N specz'osm;t Charp.
En af de mindste nord- og m ellemeuropæiske A grion
Arter. Den findes i Sydsverrig, Belgien, Nord- og
Mellemtyskland.
II. Underslægt : Erythromma Charp.
Benene er enten helt sorte (Hannen), eller ogsaa er
kun den yderste Kant sort (Hnnnen). Forbrystet
oventil sort, uden tydelig Ryglinie hos Hannen, men
med en afbrudt gul Linie hos Hunnen. H annens Bag
krop staalblaa, Hunnens b roncegrøn. Protlwrax's''')
Bagrand opstaaende hos Hunnen og i Midten trukken
tilbage i en Vinkel. Øjnene røde hos Hannen, grøn
gule hos H unnen. L. 35- 3 6 mm. V. 24-- 26 m m .
E . najas Hansej:n,
Findes ret alm. omkring Silkeborg. Flyvetid Juni,
Juli og August
Til denne Underslægt hører endvidere E. viridulum
Charp. med 2 gule Sidelinier paa Forkroppen fra
Schlesien og \V'estfalen.
*)

Prothorax

( første

Segment

a f Kroppen ) er hos G ul dsmedene lille

- 

i 1\•lodsætning f. Eks. til Billerne - og er ikke fas t forbundet med
Meso- og :Metathorax, hvilke sidste udgør e t forbundet Hele, der
bærer Vingerne og de to bageste Ben par, men som her alene er ble
vel kaldt Forkroppen,
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Forkroppen fremtil paa hver Side med
et tydeligt gult eller rødt Baand. Bagkroppen rød,
hos Hunnen med ertsgrøn Længdelinie, hos Hannen
er de 3 næstsidste Segmenter ertsfarvet plettede. Han
nens øvre Analvedhæng store, lige lange ; de nedre
dybt kløvede. Øjnene grønne, oventil blodrøde. L.
35 m m . V. 22--23 m m .
P. minium Harris.
En af vore almindeligste Agrion-Arter. Den kom
mer allerede frem i Maj og kan træffes indtil i Be
gyndelsen af August.
1 b. Benene rødlige. Forkroppen hos Hannen ertsfarvet
broncesort,
hos Hunnen med 2 blaalige Baand. Bag
.
kroppen hos Hannen helt rød, hos Hunnen er kun de
2 a 3 første Segmenter røde. P. temu:!btm d. Selys.
(Syn Agr. rubella v. d. Lind.)
Arten findes i England, Rhinprovinsen og \Vestfalen.

l a. Benene sorte.

IV. Underslæg t : lschnur·a Charp.
l a. Paa Prothorax's Bagrand findes paa Midten en opretst.
Tand. Hannens 1 0. Segment med en kløftet Ophøj
ning-. Bagkroppen mørkt ertsfarvet ; 8. Segment blaat,
og p�a l . Segment findes en sort Plet, der omtrent
naaer Bagranden af Segmentet. Forkroppen fortil m ed
2 blaa (hos Hannen) eller gule (hos Hunnen) Baand.
Alt hvad der hos Hannen er blaat, er hos Hunnen
med Undtagelse af 8. Segment gult. L. 30 mm. V.
1 8 -22 m m .
lsch. elegans v . d . Lind.
M eget hyppig. Flyvetid Maj til August.
l b. Prothorax's Bagrand uden opretstaaende Tand. H an
nens .1 O. Segment i Midten trukket frem og kløftet.
Bagkroppen oventil mørkt ertsfarvet ; hos Hannen er
Spidsen af 8. og 9. Segment ovenpaa blaa. Forkrop
pen fortil sort med blaa Baand hos H annen ; hos
Hunnen med et smalt sort Baand langs Midten og
forøvrigt med blaalige, grønlige eller orangefarvede
Baand. Benene lysere end hos forrige Art. Vingerne
med et gult eller orangefarvet Ribbenet . L. 28 mm.
V. 1 6 --20 mm.
Ise/t. pumz'lz'o Charp.
Arten findes i England og Nordtyskland ; dens
Flyvetid skal vare fra Juli til September.
V. Underslægt : Agr·ion Selys.
l a. Bagkroppen hos begge Køn blaa med Undtagelse af
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rl e 4 midterste Segm enter, der paa Oversiden er
broncefarvede.
Forkroppen fortil sort med 4 blaa Pletter (Han)
eller 2 blaa Baand ( Hun). Prothorax's Bagrand hos
Hannen med en stor a frundet, tilbagebøj et, sort Flig ;
hos Hunnen m ed en kortere, indskaaren, opret, blaa
Flig. Bagkro ppens 1 . Segm ent blaat med en sort
Plet ved Roden, 2. Segment blaat med en sort Ryg
plet ved Spidsen, og hos Hannen desuden med en
sort Linie paa hver Side. BenP-ne blaa, Laarene paa
Y dersiden med bred, sort Rand.
L. 26-29 mm. V.
20-22 m m
Ag-r. armatwlt Heyer.
Arten findes i Sverrig og Nordtysk land.
l b.

Bagkroppen hos Hannen blaa, ovenpaa med m ørke,
b roncefarvede Pletter ; hos H unnen ovenpaa mørk,
broncefarvet med gule, grønne eller blaa Ringe. 2.

2 a. Prothorax's Bagrand ved 2 Indsnit eller rundagtige
Udvidelser mer eller mindre tydelig delt i 3 Flige,
eller ogsaa er den vinkelformigt truideen frem i M idten.
3.
2 b. Pro thorax's Bagrand hel og uden Indsnit eller· Flige.

Hannens l O. Segment dybt inclskaaret. Bagkrop
pen blaa. 2. Segment med en sort T-formet Plet,
hvis Stilk, der berører Segmentets Bagrancl , under
tiden er bred, men ofte er meget fin eller helt m ang
lende.
H unnens rødlige eller kødfan;ede Krop med bronce
farveJ.e Pletter paa Ryggen ; dens 8. Segment paa
Undersiden m ed en Tand. L. 30 mm. V. 20- - 25 ru m .
A. cyathigerum Charp.
Ret alm. overalt. Flyvetid fra Juni til Septbr.

3 a. Prothorax's Bagrand delt i 3 tydelig fremtrædende
Flige.
H annens 2. Segment med en sort V-formet (eller
gaffelformet) Plet, hvis Skaft berører Segmentets Bag
rancl . Det 1 0. Segment hos Hannen dybt rundagtig
i ndskaaret, hos Hunnen kun lidt. L 3G m m . V. 24
mm.
A. p ulchellum v . d . Lind.
A l m . overalt. Flyvetid Juni og Juli.
3

b. I ndskæringerne paa Prothorax's Bagrand kun smaa
()g svage, og i det højeste er kun den midterste Flig
4.
fremtrædende.

Hannens 2. B<tgkropssegment med en sort Rygplet
af Form som et T, der rører ved Segn 1entets Rod,
og med en sort Linie paa hver Side Prothorax's Bag
rand ophøjet, blaa, i kke inclskaaret, og i ?\Helten elan
nende en Vinkel med bagudrettet Spids. L 30 m m .
A ha stu!atum Charp.
V. 2 0 m m .
R et alm . Flyvetid Juni til Septbr.
4 b. H a nnens 2 Bagkropssegment med en sort U-formet
Plet, som ikke rører ved Segmentets Rod. Prothorax's
Bagrand delt i 3 utydelige Flig-e, af hvilke det mel
lemste i Midten er trykket lidt nedad og tilbage.
Hunnens sidste Segment dybt, men smalt inclskaaret.
L 3 2 mm
\T. 22 m m .
A. puella L.
Ret alm. Flyvetid Juni og Juli til August
4 c. Hannens 2. Segm ent med et i.\ d erkurtegn. Prothorax's
Bagrand lige, uden Flige
l O. Segm ents l3agrancl
hos begge Køn bredt, m en i kke dybt indskaaren.
L. :2 9 mm. V. 1 8 mm
A. 111e1·c7wiale C h arp.
Fineles i Eng land og Nordtyskland.
4 a

.

Brehms

l

Li Ue t�attu�.

hie rleben - Meyers grosses Konversations-Lexikon.

De ovennævnte to V ærker er sikkert almindelig kendte,
i alt Fald af Omtale, blandt � AarbogetHS Læsere ; det vilde
derfor være unødvendigt at omtale dem, var det ikke, fordi
der genne:n :r-Selskabet til Udbredelse af litterære Værkerq:
i den seneste Tid er bleven givet Folk med m ere beskedne
Ind tægter en overmaade let Adgang til at anskaffe sig
dem . Brehms store � Thierleben< i O riginalsproget udgør
en halv Snes tykke Bind med en fængslende Tekst og et
stort Antal fortri nlige Afbildninger i Træsnit samt prægtige
Farvet ryk. lV[eyers st<1re tyske Leksikon, der bringer en
Rigelom af zoologiske og botaniske A rtikler og Notitser
og ganske udmærkede farvetrykte Tavler forudP-n mange
andre naturhistoriske Afbildninger, er et kæmpemæssigt
Værk paa 17 Bind.
D isse to monumentale V ærker kan hver for sig er
holdes udleverede, mod at man efter Modtagelsen af det
komplette V ær k erlægger en maanedlig Betaling af 4 Kr.,
i neltil Bogladeprisen er beta.!t.
D e af � Aarbogen«s Læsere, der paa d enne overkom-
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ineli ge Maade kunde ønske at forskaffe sig et af disse
Værker - eller dem begge -- bedes give mig Meddelelse
derom, og jeg vil da foretage Henvendelse desangaaencle
til det nævnte Selskab.
Esbjerg.
.ri. C. Jenscn-Hrrrrrnp.
O m �Iistel d •·oslcu (Turdus viscivot·us)
og lll i u d 1·e KOJ'!!mæb (Loxia cut·virosha) som Ynglefugle
het• i Landet.

I nærværende Aarbogs 1 . Hæfte for 1 900 findes en
Artikel af Hr. Orla Bock, betitlet : »Danmarks Fugleverelen
i det 1 0. Aarhundrede og Fugleværnssageu«. Artiklen , der
forøvrigt har flere Ukorrektheder (f. Eks. skriver Forf., at
Lærkerne er i Aftag ende, skønt man i alle Lokalbeskrivel
ser af vor Fauna kan læse det modsatte), har imidlertid en
større. H r. Bock skriver nemlig om vore Drosselarter : :. Vi
har kun de to ynglende A rter : Sangdroslen og Solsorten « ;
hvis man derimod nøje vil læse i Beskrive!serne af vor
Fauna, vil man komm e til et anclet Resultat, nemlig den,
at en tredie Art, Mistelclroslen, maa betragtes som en ret
almindelig Ynglefugl, i hvert Fald i de fleste af Danmarks
Egne ; saaledes yngler den i Omegnen af København, Sorø
og H orsens, i Skovene paa Jyllands Østkyst osv. (Skaml.
Fugle) ; fremdeles er den funclen yng-lende ved Vordingborg
(Syclsjællancls Fugle). Ved Viborg yngler den enelog » me
get almindelig« ( V iborg Omeg-ns Fugle) ; ligeledes er den
her i Skovene ved Silkeborg almindelig Ynglefugl overalt,
saa Misteldroslen maa uden nogen som helst Tvivl h en
regnes til vort Lands faste Fauna.
Derimod kan j eg ikke holde med Hr. Bock i, <.t han
betragter Mindre Korsnæb (Loxia curvirostra) som hen
hørende til Landets faste Fauna, fordi den i Aaret 1 880
ynglede i \li�org Omegn i stor Mængde (Viborg Omegns
Fugle) ; siden nævnte Aar har den nemlig ikke ynglet der.
Kun naar der er fuldt op af Naaletræfrø, kan den slaa sig
til Ro der i længere Tid.
Kongsillis ved Silkeborg, i Oktbr. 1 900.

J11rr,r;mrs C!tristianscn .

. .
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En Naturforskers Rejser i Østaustralien.
En ·sel'etning om m i n e naturhistoriske Undel'søgelser i New South
Wales og Queensland.
B

e 7'
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Da jeg i mange Aar i høj Grad havde ønsket at fore··
tage naturvidenskabelig e Indsamlinger i fjerne Egne, tog
j eg tilsidst den BP.slutning at besøge de engelske Kolonier
i Australien og begyndte den 4. Juli 1 898 paa min » Op
dagelsesrejse« o m Bord paa »Norddeutsche Lloyd«s Dam
per » Gera«. For en ivrig Entomolog bliver den første
lange Sørejse m eget kedelig paa Grund af Sceneriets Ens
formighed -- altid de samm e blaa Bølger -- i Særdeleshed
naar V ej ret er smukt, og m an kommer til at tænke paa,
hvad man kunde udrette, hvis man var i Land. Imidlertid
bøder det lejlighedsvise Besøg i forskellige Havne noget
b erpaa. Da vi anløb Genova havde jeg Lejlighed til
at aflægge et Besøg p2.� Verdens mest berømte Kirke
gaard, m e n jeg er bange for, at mine Skridt oftest vendte
sig mod » de fattiges Have« , den D el af Kirkegaarden,
hvor de lav.ere Klasser bliver begravede, da der der var
plantet mange vilde og dyrkelle Planter, og det var her,
at jeg for første G ang havde Fornøjelsen at tage de to
europæiske Arter af OxytltJWea) der for mig var meget
m ere i nteressante end de talløse - skønt vel udførte .Marmorstatuer paa den egentlige K.irkega;:.rd.
Efter at have forladt Genova efter halvanden Dags
Ophold var jeg i mange Dage afskaaret fra at udrette
noget som Samler, da vort Ophold i Neapel var alt for
kort til at tillade mig at fjerne · m ig fra Byen. I Port Said
derimod havde jeg god Tid til at se mig omkring, men
fandt, at de eneste naturhistoriske Objekter der var nogle
faa omstrejfende og forsultne Hunde og nogle enkelte
Graaspurve. Jeg maa tilføje, at den, der er vant til Livet
i Nordeuropa og vant til Renlighed, vil finde en halv Times
Ophold i .i'Egypten for tilstrækkeligt. Snavsede, vanskabte
Tiggere sværmede omkring overalt for at bede om Hjælp.
(Jeg opdagede bagefter, at det, der syntes at være hæn
delsesvise DeformitP.ter, i Virkeligheden med Vilje var for
aarsaget hos Børnene af deres Forældre, mens de var ganske
unge, i den Hensigt, at de skulde optræde som Tiggere
overfor de Europarejsende. Maaden, hvo r p aa dette R e 
sultat naaes, er uden Undtagelse den m est fra�tødencle og
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afskyelige, som nogen kan tænke sig. Det var et ganske
almindeligt Syn at se Pattebørn tæt omsluttede af Træ
æsker og halvt bedækkede af Fluer og Snavs af enhver
Art, for at deres Vækst kunde blive forhindret, og For
æld rene kunde benytte deres skrækkelige Udseende til at
vække Medlidenhed hos de besøgende ; disse Linier giver
dog kun et svagt Bt)greb om, hvorledes Tilstandene vi rke
lig er, og hvad der til daglig finder Sted af den Art).
Rejsen gennem Suezkanalen var i Begyndelsen meget
i nteressant; de store, flade Sumpe husede Flokke af Fugle
(der uheldigvis var paa saa lang en Afstand, at de end ikke
ved Kikkertens Hjælp kunde bFJstem mes), bl. a. enkelte
G1'ibbe ; en af disse prægtige Fugle hvilede ud paa en
Stolpe omtrent 200 Fod fra Bredden, og jeg havde denred
en udmærket Lejlighed til at -iagttage den. En anden
m eget smuk Fugl var en lille graa og hvid ls.fugl, der i
mindre A ntal fløj op fra og ned paa de mudrede Bredder
og hvilede ud paa de spredte Pæle, der var drevne ned
paa Bredderne til at binde B aade ved Et J1!fars1tin fulgte
os fra Port Said og saa langt som til Ismailia. men jeg
tabte Dyret af Sigte der, da A ftenen kom. · Rejsen fra
Suez gennem det røde Hav og til Aden var som et l angt
Mareridt ; gloende hedt, rødt Sand - der lykkeligvis var
ude af Syne den tredjFJ Dags Morgen - - frygtelig Herle
om Dagen og om mulig endnu værre om atten, ikke et
Vind pust og intet at se eller høre uden Maskinernes ende
løse Stempelslag. Idet vi nærmede os Aden, i Bab el
Mandeb- St rædet (Bab el Mandeb er det arabiske Udtryk
for l> Helvedes Port<) havde jeg en regulær entomologisk
Aften ; Aftensvænneme sværmede omkring de elektriske
Lys paa vort Dæk. De mest iøjnefaldende var en Art af
Slægten Ag1'otis, der lignede den europæiske segetmn, en
Art af Slægten Catocola, der var m ege t nær beslægtet med
C. alclt)'lllista, samt :�> R icinusolie-MølletH , der ligner Catocola
fraxini in 111iniattwe, med det blaa Baand paa Bagvingerne
m ere bredt og mindre klart farvet. En Hjtmenoptenr
en
Op!teon
kom ogsaa til Lyset. Det gør mig ondt at
sige, at da vi forlod A den, forsvandt alle entomologiske
Tauker og alle Tank<Jr overhovedet, idet vi da mødte den
berygtede Sydvestmonsun, og den ikke mindre berygtede
:�> Mal a la m ere<. som Franskmændene vilde sige, indfandt
sig og ødelagde vort tidligere gode Humør. For mit eget
Vedkommenele faar j eg ikke Søsyge, men faar, hvad man
kalder » Søhovedpi ne\(, der efter min Mening er hundrede
Gange værre - den første Dag er man bange for, at m an
-
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vil dø, den anden Dag frygter man for; at man ikke vil
og ønsker, at man kunde. Efter i 9 lange Dage at have
h aft den Slags Besværligheder n a aede v i Colom bo paa
Ceylon, og her, endelig, blev der en behagelig Forandring.
Jeg h avrl.e Et Introduktions-Brev med mig til et Firma
(Fabrikanter af Kokusnødolie), og jeg retlP-de derfor m ine
Skridt m od Byerne Colombo og Pettah til Firmaets Møller,
der er kendte under Navnet , Puddy- Cuddy-Mille< . Efter
at de sædvanlige Formaliteter var til Ende, blev der budt
mig Kaffe (Jer paa ingen Maade tør sammenlignes med
den dan �ke), Kokusnøcl og ;, Oorambutans < , en sød, saft
fyldt Frugt, der er meget god og forfriskende i Begyndel
sen, m en som man snart bliver ked af, da den et· meget
sød, og m an bliver fryg telig tørstig efter den , h vis man
spiser m ange. De store Dynger a f Tømmer fra Øen, der
laa . bag Møllen, m aatte først holde for med Hensyn til
mine Angreb paa Insektfaunaen, og her fandt jeg m ange
smukke Arter af P/at)'dC/1/a. Her tog jeg ligeledes m in
første store Træb u k , Brrtoce1·a a/bo.fasciata, som jeg blev
meget glad ved. Under løs Bark var der en Del Slllæl
dcrc, ug Afbankning af Buske gav nogle m eget smukke
J1!fordclla'er. Ved at banke paa en , B æverolieplanteo�: faldt
Jer en lang, grøn Slange paa omkring G Fod ned - ikke
netop hvad jeg ventede ; d�n nævnte Gentlem an blev i en
Fart hæl dt af og fik Lev til at sejle sin egen Sø. Jeg saa
ing en Pragthiller (Huprcstidce), medens jeg samlede, men
en lille sort Dreng i Kanelhaverne tilbød mig en (Cit!)'SO
dtom oa//ata ·el ler en beslægtet Art) for en Soverig-n ( 1 8
K r.) ; hans Tilbud blev i m idlertid høflig, m en bestemt a f
slaaet. (Jeg har set eliose Bil ler i hundredvis i Naturalie
handlernes Butikker i London mærkede 2 Pence Stykket).
Elleve Dage efter at vi h avde forladt Colombo n aaede
vi Australiens Kyst ved F reemantle i Vestaustralien. Jeg
h avde 3 D age til min Raadighed her og gjorde det bedst
mulige ud af min Tid ved at forlade Butikkerne og Hu
sene. Jeg ful gte Svanefloden nogle engelske iVIil op, men
fandt ikke en eneste Bille ; nogle faa store Kødfluer (Jlilrsw
sp. .J) var de eneste Insekter, jeg saa, og d e saa oven i
l(øbet ud til kun at være h alvvaagne, til Tr oels for, at
Solen skinnede klart. Op og ned langs Flr)den fløj nogle
langhalsede, fiskende Fugle, der lignede den nyzeelandske
» Stjwter«) men hvilken Art, det var, ved jeg i kke. Jeg
vendte tilbage til Freemanlle i høj Grad i daarlig-t Humør
over mit første Fo rs ØR paa at sam le i Au�Lralien. J eg
prøvede paa at vende Stenene paa de sa nelede Skrænter
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og langs den m udrede Bred af Floden, mep skulde have
været klogere - det var i August. den aust ralske Vz'ntcr,
hvilket forklarer m i t Uheld.
Uneler Rejsen fra det vestlige Australien glædede det
mig hver Dag at se Albatrossane : det maa ved sam m e
Lejlighed være værd a t notere, a t JJ!frrrrgeme var so?'te, ikke
hvide som i Europa.. Det var i Førstningen ganske kuriøst
at se paa disse kulsorte Fugle, der her erstattede vore
nydelige, lt7't'de Jl1rrrrger : naar m an imid lertid husker paa,
at den aw:tralske S7'atte er sort, ser j eg ingen fornuftig
Grunel til, at ikke ogsaa Maagerne skulde være det.
Det første Indtryk af Sidney er i og for sig ikke
overvældende ; Gaderne er snævre og tem melig snavsede,
ganske i Mocl�ætning til de to andre Byer paa Sydkysten,
Adelaide og .Melbourne, der begge har smukke, b rede og
rene Gader. Sidney har imidlertid en stor Tiltrækning i
sin Havn, der uden Overdrivelse kan betragtes som Ver
dens smukkeste. Da jeg var bleven nogenlunde hjemmE i
m ine ny1! Omgivelser, aflagde jeg Besøg i de to Musæer,
Mac Lay's paa Universitetet og det australske M usæum,
hvor jeg traf Kuratoren, der er Søn af en af mine Ar
bejdsfæ!ler paa British Museum, men jeg blev i høj Grad
skuffet over den Tilstand, hvori Samlingerne befandt sig ;
Fuglene var saaledes rigtig bestemte, men der m anglede
m ange, og de sjældnere Arter gjorde sig m est bemærkede
ved deres Fraværelse. Pattedyrsamlingen var utvivlsomt
den bedste, og der var opstillet særdeles m ange Arter og
Varieteter. Men de entomologiske Samlinger da - vel,
min .i\IIening om dem burde maaske lades være usagt. J eg
har set m ange Skoledrenges Samlinger, der utvivlsom t var
bedre bevarede. Mac Lays M useum var derimod helt an
derledes, skønt det hele Arbejde var under O psyn af en
Mand, M r. George Masters, der var ·Medlem af den første
australske Samlerskole, og ved hvis Hjælp j eg blev i Stanrl
til at identificere m ange af de Arter, jeg samlede, ligesom
hans Raad i høj Grad siden hen hjalp mig, m ens j eg var
i Nord-Queensiancl.
Foram·et (eller A arets Stigning·, » rise of the year«,
som det kaldes) indfandt sig gradvis, og jeg henvendte
igen min Opmærksomhed paa Samlervirksomheclen. Den
første Plads, jeg besøg te, var Mossman's Bay, et m alerisk
Hjørne paa den nordlige Side af Havnen. Her fandt jeg
en stor Mængde af m ine bedste sydlige Dyr ; i Førstningen
fan d t jeg kun faa Insekter, hovedsagentlig under den løse
Bark af Humlyptus ( l> Blue G11ms<:: ) Slægten 1/uristonotus,
.
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hørende til Smelderne, var rl en mest iøj nefaldende. Til
Batany Bay, omkring ved otte engelske Mil fra Sidney
(bekendt fra Fortidens Forbryclerkolonier) foretog jeg mange
fornøjelige Smaature, og det var paa Stranden her, at jeg
først fandt en af de typiske australske Træbukke, Pltom
crmtlta semipuuctata, som jeg senere hen tog i Antal baade
paa denne og andre Lokaliteter ; dels fandtes den under
løs Bark og dels kravlende paa fældede Træer. Familierne
Pselapltidæ og SC)'d/1/æuidæ var ogsaa til Stede i større
Antal under faldent Løv og � mul, der blev samlet rundt
om Stammerne af Træerne ved en lille Bæk. Fuglene var
temmelig faatallige i de sydligere Distrikter, som j eg b e
søgte ; alligevel fandt jeg dog forskellige Reder, hoved
sagentlig byggede i de tætte Leptaspenmmts, m en lejlig
hedsvis paa de udstrakte Grene af Fucal)'}Jtus og »Biood
En lille grøn og gul En"tlwcus, kendt under Nav
zuoods« .
net :P den gule Rødkælk< (:PYellow Robi n « ) fandtes alle
Vegne, og j eg iagttog en Rede paa en udliggencle Gren
af et subtropisk Træ i den botaniske H ave lige over en
Bænk, der daglig blev benyttet af besøgende ; de mest b e
mærkningsværdige og kendte Fug le var den almindelige
Husspurv (Passe7' domtstz'ws), Grønirisken (Friugilla c!tloriJ)
og Sang lærken (Alauda an,ensis), hvilken sidste var til
Stede i temmelig stort Antal paa Coodgee Beach ; de er
alle indførte. Den almindelige Husspurv var overalt til
Stede i Tusindtal, og man kunde se dens Reeler i enhver
Krog i Bygninger og Træer ; den eneste Forskel paa Spur
vene i Australien og dem i Europa er, at de det først
nævnte Sted yngler hele Aaret rundt, uden H ensyn til
Sommer og l> Vinter·!.
I Midten af November kom den bedste entomologiske
Tid, og jeg maa sige, at jeg aldrig har set, og sandsyn
ligvis heller aldrig igen kommer til at se et saadant Insekt 
liv, som k o m mig for Øje paa m i n e Ture fra Mossman's
Bay til Manly, langs den nordlige Side af Havnen. Hoved
pladsen for mig var det Parti, der er kendt under Navnet
l>Mi litary Reserve« , hvorpaa der groede en kort, tæt Plante,
Angoplto1·a, hvis Blomster var den b edste Samleplads for
Insekter, som j eg nogen · Sinde har set. I Reglen var Bu
skene fra fire til fem Fod høje OR dækkede m ed et Væld
af Blomster. Hver Rlomst kan kort og godt kaldes for
en H onningbeholder. Blomsterne havde ingen Duft, var
af en snavset gul Farve og af Størrelse omtrent som et
Kronestykke. Jeg har ofte gaaet rundt om en Busk og
fyldt mine Flasker og Æsker m ed Ru.prcstidre (Pragtbille_r),
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der dannede Hovedmængelen a f Billerne paa denne Plante,
Træb11/.:ltc. Ciste/æ etc. af de prægtigst e Farver og l'orm er.
Slægten Stigmodem (af Pragt billernes Afdeling) var repræ
senteret af lU å 1 2 A rter, af hvilke den største, .)·. g-randis.
maaler om trent 3 Tom mer ; den alm i ndeligste Art, S. varia
bi/is, var en af dem , j eg havde Opm<mksom heden særlig
henvendt paa, paa Grund af dens Variering- med Hensyn
til Størrelse og Farve. Jeg tog nogle Stykker, der kun
var omkring ved en Tom me lange, og andre, der var lidt
over 2 Tommer. lvi ed Hensyn til Farve varie rede den fra
ensfarvet bleggul (undertiden dog med Spidsen af Dæk
vingerne m ed klar Karmoisinfarve) og til klart rødt m ed
endeløs V ariering a f Pletter. J eg ind rettede en særlig Sam
ling af dette Insekt paa over 1 50 Eksempla1 er, og· dog
vilde det have været vanskeligt at finde 2 de ri, som var
ens. Nogle a f Træbuklwne var overordentlig interessante
ved deres Lighed med store Hvepse (.> Mimicry-�:) ; i m ange
Tilfælde var jeg i Tvivl o m , om det var en Træbuk eller
1-l)'IIICIIojJtcra. j eg var paa J agt efter.
O t te havde jeg og;:;aa en fornøjelig Samledag i Om:
egnen af Doub!e Bay ; en behagelig Køretur paa ;>Dam m y « en
paa Kjæclesporvejen (l> Cable Tram <t ) bragte mig noglu .\ Li
nutters Gang nær til en vild Plet af Landet, der var be
dækket med Græstræa'( , Plant er af en I:-føjde fra n til ( i
Fod, hvis Stammer, der lignede Stammerne a f 1 · oku-;nød
palmen, paa Toppen bar et stort Bundt Græs, ·;,om ofte
var 9 a 1 0 Fod i Omkreds. Paa denne Plante tog j eg
flere interessante P ragtbiller og Træbukke, og i de gamle,
raadne Stubbe en Overflødighed af (/:tonia (Gulclbiller) i ·
de forskelligste Livstrin, Stumpbiller og Rwbillcr. l<.t anclet
forunderligt Træ, der t iltrak sig min Opmærksomhed, var
x Tctræc/1 . der har faaet sit Navn af den Omstænrlighecl, at
de gamle ) Settlere-�: brugte de aromatiske Blade i Stedet
for Te. Barken paa dette Træ lignede n oget B irkens
(Bct11la alba) i d en Henseende, at man kund e flænge den
af; i Virkeligheden maa den sall imenlignes m ed Papirark,
der er pressede haardt sam men, saa at n1an kan rive Ark
efter Ark af til en Dybde a r 2 LL ;3 Tommer.
(Fortsættes i Aargange n 1901.)

