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Bestemmelsestabel over danske Gravehvepse.
Af

J. C. Nielsen.
Blandt alle Insektordenerne er
de ¢z¢z1'¢*wz.ugedc
eller
[ku>ps¢vz¢' (I-Iymenoptefa) ubetinget den mest interessanw
baade i Henseeude :il Formernes Variation, Farvepragt og
ismr med Hensyn til Levevis.
lmidlertid har Hvepsene i
den almindelige Bevidsthed hidtil ffért en temmelig tilbagetrukken 'filvaerelse i Sammenligniug £ Eks. med Biller og
Sommerfugle og er fairst i den senere 'Iid traadte lidt mere
frem af det M¢rke, der ligurlig talt indhyllede dem. Grun~
den hertil er farst og fremmest Vanskeligheden ved at faa
Arterne bestemt.
Vel fandtes der spredt omkring i
videnskabelige Tidsskrifter Here gode og brugbare Arbejder,
men disse behandlede for det meste kun en ringe Del af
Hvepsenes Orden, en Slaegt eller eu mindre Familie. F¢rst
i den senere Tid synes det, som om Studiet af Hvepsene
rigtig har taget Fart i Udlandet, hvilket navnlig viser sig'
i de store, udftarlige Vaerker, der er fremkomne siden Firserue, samt i de talrige mindre Arbejder. der stadig finder;
i udenlandske ]`idsskrif`ter.
Den Afdeling af Hvepsene,
der f¢rst har tiltrukket sig Opmarksomhed, og som er
mest indgaaende behaudlet, er Gravehvepsene.
Om dem
findes der en betydelig Literatur, saa at jeg' mener, at
.I-i(ie11 nu er kommen til, at vi ogsaa her i Landet kan
komme med paa dette Omraade.
Jeg har derfor udarbejdet denne Liste i det Haab, at en eller anden begyndende
Entomolog, der ellers vilde give sig til at samle Biller og
Sommerfugle, hellere vilde begynde at studere Gravehvepsene, ]')et er mit Raad til den iwegyndende Samlerz Lad
vaere at samle hine Dyr, men kast Dem over en anden
ikke saa gennemarbejdet Gruppe.
Vi begynder her i Landet naesteu paa bar Build med Hvepsene, medens vor Faunas Biller er bleven gruudig gennemstuderede i de sidste
hundrede Aar.

4

Grravehvepscne er her tagne i en meget vid Betydning, nemlig svarende til Linnes gamle Slaegter .5]1h¢>_-r og
,M¢lz`/11z.De udgMr 11u til Dags en Raekke Familier af
meget forskellig Udseeude og Levevis: Redebyggere og
Snyltere
I den f¢rste Tabel har jeg Foruden Gravehvepseue
medtaget alle Familierne af Hvepse med én I-Iottering*),
for at Begyxulerlxe lettere kan finde sig til Rette,
a Vingcmzerkc
c Radialcelle
c Cllbitalceller
d Discoidnlccllex'
b Tilbagelabeudc Aamrer
m Midtccllcn*}
f Analcellen
g Cubitalnarcn
,".

F*-l

|

i Discoidalaaren.

..
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f

\
x

4.L

Hns Pompilidnc:
iindcs

. 9

strnkt

:Z

cn

nnden lang-

Ccllc,

Under-

micltcelleu.

For- og Bagvinge af Mellinus arvcnsis

§H\'cpse= med H Moften.ing.
Tahel over Familierne:
I a F91-ste Fodled paa Bagbenerme sammentrykt.
Apidae(Hier).
I b.

Farste Fodled paa Bagbenene trindt.

2 ax. 0orvingerne foldede paa langs under Hvilen.

Vespidae (Gedchamse).
ram.

l"o1°vingerne ikke foldedc

3 51

F¢rste Bagkropsled med et opretstaaende Skzael eller
2 Knopper.
F0|'mica|'iae (Myrer).

1)
,)

b l l*`¢rste Bagkropslecl hverken med Skael eller Knopper.
61. Bagkroppeu med 3 £1 4 Led.

metalglinsendv.
4 b.

Heie Kroppeu staerkt
Pronoten bevaegelig.
Chrysidae (Guldhvepse).

Bagkroppen med Here

Led.

Pronoten ubevaegelig.

(Gravehvepsc).
*j

H o f t erin gen er ct lille Lcd, der lluclcs mellem Hofle og Lnar_

_.
g)

Pronoten naar Vingernes Rod (set fra oven).
G LL. Flarste Bagkropssegment ikke a.f`sut fra zmdet pam
Bugsideu.
7 a. Benene meget lange, tornede eller tandede.
Il.. Pompilidae.

7b.

Beneue korte, de halgeste naar knapt ind over
Bagkropsspidsen, uden Tome og Taender.
III. Sapygidae.

(S b. Farste Bagkropssegment afsat fra andet.

Ra. Begge K¢n med Vinger. Mellemhofterne ligget trnt
op ad hinanden.

IV. Scoliadae.

8 b. Iluunen uden Vinger.

Mellemhofterne adskilte.
V. Muiillidae.

5 b. Prouoten lulaer ikke Vjngernes Rod.

I Sphegidae.

Qiplncgidaw.
Tahel 0ver Slmgternez
1

a.

1*`o1.vingerne med 1 Cubitalcelle.

2 am. Bagkroppen ikke stilket.
(Eu uukvlt Art med stiiket
Bagkrop, men denne Art har gul Tegning).
Scutellum med Hudlapper paa Sideu og eu Torn
bagtil. Cubital- og' DiscoidaLlce]1<en samumensmeltede.
15.
83 b. Scutellum udeu Hudlapper og Tome.
Cubital- og
ry

I

D

cl

Discoidalcellen adskilte.
421.

Radialaaren fortsaetter sig et Stykkc udover Radialcellen, lige.
4. 15/1/0//zag/nz!/ans.

-L b, Radi:J.1aaren er udenfor RadialcelleIm krum.
Bi¢jnenc stillcdc i cu Bue.

5 b. Biwjnene i en ligesidet 'l`rekant,

L
3,

Lz.1z¢i¢.Iz1`1¢.r.
1. (,`r(16ru.

2 b. Bagkroppen langstilket, uden gul Tegning.
(3 a. Radialaaren fortswtter sig udover Radialcellcll (danner en Vedhmngscelle).
83. /6h¢y>¢r1u1fz.
(3 b

Radialcelle uden Vedhaengscelle.

lb.

1*`orving`erne med 2 Cubitalceller.

7a..

Bagkroppen langstilket.

14. 2";3Yw.1g/lon.

13
8 au. Anden Cubitalcelle naesten rvtvinklet, kun lidt bredere ved Radialaaren end ved Cubitalaaren.
"J zu. Pauden med et Horn.

;3-8: (,}'nr!op.kor1Is.

9 b. Panden uden Horn.

22. C`¢.1/:am1s.

8 b. Anden Cubitalcelle kvadratisk, kun lidt brederv end
Cubitalaarcn.
381. /)¢'//l/crnl0/1.
7 b. Bagkroppen ustilket.
I()

Kun 1 ti1bage1¢bende Aare.

25. C¢'[z-¢z.

10 b. 2 ti1bagel¢bonde Aarer.
11 a. Anden Cubitalcelle stilkct, 3-kantet.

12. ,Msc0/'/zzzs.

ll b. Andeu Cubitalcelle 4-kantet.
12 a. Bagskinnebeuene tornede.
123 b. Bagskinnebenene uden Torn.

24, /)z`(1n'(;1zf1{_v.
"O /%mvz/a¢=¢'1.sJ.

1 c. Forvingerne med 3 Cubitalceller.
13 a. Bagkroppen uden Stilk.
14 a. Anden Cubitalcelle med farste, tredje Cubitalcelle
1ned anden ti1bage1¢ber1de Aare.
15 z1. Bagkropsleddene starkt indsmarecle.

5. C`¢-rccrI.s.

15 b. Bagkropsleddene ikke stserkt hldsnmrede.
16 a. Kroppen sort.

28. ])oZz.chur11_s..

16 b, Kroppen gultegnet.

16. ,[%z`/fzuthns.

14 b. Anden Cubitalcelle med begge 1i1bage1¢bende Aarer.
17' a. Radialcelle med Vedhacngscelle.
18 a. F¢rste Cubitalcelle ikke delt.

11. Ylzv/4'zc.s'.

18 b. F¢rste Cubitalcelle delt ved en blog Aare.
123.Asrfzl/as.
17 b. Radialcelle uden Vedhaengscelle.
19 a. Andet Bugsegment stmrkt udhvaelvet.
2() a. Anden Cubitalcelle 3-kantet.

T. H" 1/_s'_s'c,ua.

20 b. Anden Cubitalcelle 4-kantet.

8. (/w' _yz'¢.°5 .

19 b.

Anden Cubitalcelle Had.

21 aL. Overlaben staerkt forlaenget.
21 b. Overlaeben kort.

17. /Jw/z6¢'.v.

.2.f
I

22 a.

Bagvingens Analcelle endende enten bag eller ved
Cubitalaareus Udgangspunkt.
9. /kr/>}z`.w1.s.

22 b.. Bagvingcns Analccllfe endende foran Cubitalaarens
Udgangspunkt.
10. /1?z/acfrx.
13 b. Bagkroppen langstilket.
23 a.

041 xl//////rY>k//a.

Stilken 2-leddet.

23 b. Stilken 1-leddet
'2-L a. Stilken bagtil bredere.

lm. JM'//z'/1//x.

24 b. Stilken overalt lige bred.
25 a. F¢1ehornene overalt lige tynde.

27. /-'s'a/1111/z0]%7'/17.

25 b. Fellehornene tykkere mod Spidsen.
26 a. Analcellen endende bag Cubita1aare11s Udspring.
18. Ji2`11z4'.w7.

20 b. Analcellen endende foran Cubitalaarens Udspriug.
19. ])r£w.
Tabel over Arterne :
I.
I

Crabro,
Dblu.
El. Bagkroppen stilket (Underslwgten Blepharipus Wesm.)

Q8a. Bagskinneberxene gule.
gust.
2 b.
1 b.

'7-10 mm.

Bagslcilmebellene gule og sorte.
alm. August.

Ikke aim.
Auxz`g'naiws PZ.
7

10 mm.

Ikke

.s.¢'w'1Ls PZ.

Bagkroppen ustilket.

'E Ll. Bagkroppen dybt og groft punkteret.
den. (Ceratolus).

Meget sjml-

sn6z'¢'1'1'a/14'1¢s
F.

Bagkroppen ikke eller meget int punkteret.
a.

Mellembrystets Sider glatte, glinsende.

5 a.. Bagkroppens. Rod med 2 Lazngdekkle (Thyreopus
Wesm.)
G a. Forryggen glinsende, punkterot.

7-'I mm.

Alm.

j1¢'!zarz`u.vSchreber.

48 b. Forryggen mat, lamgdestribet.
-J

I'

J

b. Bagkroppens
Wesm.)

Rod

10--14 mm.
Alm.
(.1'zI&r¢zrz.fr.r IQ.

udeu Laengdekfzile.

7 21. Ba1gk1.oppen gu1tegn6t.

(Cronocerus

Baghovedets Rami ikkc vndendc i en Tand.
7-'J
mm. Aim.
?'(z_gt¢z62¢/:xii/J Pz.
Baghovcdets Rand endencle 1 en '1`a11d.
7 -.-<1 mm
Alm.
gtn1r{rz`1u¢zr/IZfztzm
.l*`.
Bagkroppcu ikke gultegnet.
Thoraxsiden i Naerheden af Mellemhofteme mud en
lille 1`o1.n.
10 a. Bagryggen med et hjertelignende Felt.
Il a. Det hjerteformede Felt glat.
12 a. Rygsiden af sidste Bagkropssegment med et Hadt,
tat punkteret *E-kantet Indtryk (I-Iun); dette Indtryk
groverc: punkteret end foregaaende Led (Han). 5
7
mm. Alm.
a/¢.1'z.u.v \Vesm.
12 b. Indtrykket lexangdefllret (Hun), punkteret som foregaaende Led lHan).
18 a. Det hjerteformede Felt halvervt af en iin punkteret
Linje. Sjaelden. Juni.
j1o£ia§'1'z`c1zs v. d. L.
13 b. Det hjerteformede Felt halveret at ex1 grov, staerkt
punkteret Liuje.
6-8 Mill.
Sjaelden.
Hill/lz;g'I£I¢5
Dbm.
11 b. Det hjcrtefbrmede Felt ikke glat.
14- a. Scutellurn sort.

7-9 mm.

Alm.

juni--Aug.

full:/zarz`u.»°
Schreber.
14 b. Scutellum gultegnet.
15 a. Forskinnebenenes Sporer sorte.
15 b. 0orskinncbanenes Sporer gule.

5_8 mm.
Ahn.
Pa!/1z4'>eu' v. d. L.
5-7 mm.
Alm.
iwrzus Lcp.

10 b. Bagryggen med meget utydeligt hjerteformet Felt.
7---10 mm.
.-\1111.
!ezz(:()_vi()//1ns I..
5) in. Thoraxsiden uden Torn ved Mellemhofxerne.
16 a. Bagryggelm uden hjerteeformet Felt. (5

8 mm. Alm.
¢`(Y>Z.{0.s'11.v Shuck.

lfi b. Thoraxsiden med 11jerteformet Felt.
17 a. Mundskjoldet gult.

H

Sl mm.

Sjznlden.

/z/1/n}1'rI,=//
Dbm.

17 b. Mulldskjoldct sort,

0 ;n18 a. Palpeme gule eller hvidlige.

18 b, Palperne graabrune.

5--7 mm.
Sjeelden.
4'l01z.gzz!z¢.l' V. d. L.

5-7 mm.

Sjaelden.
I/Ve37721z6/2. v. cl
L.

4 b. Mellembrystets Sider stribede eller rynkede.
19 a. Mellemryggen lzengdestribet, uden Rynker.
10--14
mm. Alm.
(crabro) guaa7n.cz`nczu.v 17.
19 b,

Mellemryggen rynkret.

20 a.

Kindbakkernc uden Inderta.nd (U11ders1&gt Clytochrysus).

2] .1

Fzlehornene med 4 'l`a1>nder (Han)
grwnsede paa. Bagryggen.

82 az. De to sidste 1"od1ed lige
Juni--Aug.
22 b

In-eric:

Naestsidste Fodled bu-ed|>re
Meget sjwlden.

Ingen Felter afS---12 mm.
Aim
cap/QaZoze.s. H Sch.

un d sidste.

8- 12 mm.
s¢'xcind'1z.v U. Sch.

-Falehornene med 2 Tmnrler (I-Ian). 2 Felter afgraensede paa Bagkroppen.
8-IU mm.
Alm
Juni-]u1i,
!a_pz`d¢zv'iz¢s
Pz.
20 b.

Kindbakkerne
med staerk Indertand (Underslaegt
Solenius Lep )
og 6.
FQ1erled urirandet (Han)
Issen konl-:av
(Hun).
7---9 mm.
Alm
.]uni-- Septbr.
wagzrv L.

23 b.

3. og' G. I*`¢1e1°1ed udrandet (Han)
Issen hvaelvet
(Hun).
7-- I() mm.
?4jaelc1en. Juni -]u1i.

2

8./£1ta/us v. d L
]`.ep.
Sort, meta.lglinsende; 1ig11er meget cl<'
broner. 5 -7 mm.
Alm. ]uni--Auf
albihz/Brzlv l*`.

Lin(lenius

smzm

3. Rlnopalum
Kula.
1 a. Bagskinnebenene i Spidsen f ade
alm. Juli--Aug.
1 b.

Bagskinnebencne i Spidsen sortg.
den. Juli-Aug.
11
Dbm.
Lntomognat-hus
Metallisk
glinsende, granligsort.
I

]uli--- August.

(`ru-

ir

4)

(S mm.

Ikkv

!z.6izz!e I",

4 -(5 mm.

Sjael-

.5/(1/"¢'s L.

4-5 mm.
/\lm.
b1'('i'?5 V. (1_ L.

10
5. Cerceris Ltr.
1 a. Hunneu med et Vedhanlg i Ansigtet.
2 3.. Laaxene sorte.
3 a.. Ansigtsvedhaengets Forrand lige.
Juni-Aug.

8-10 mm.

Alm.

lrzz/lan!/:ZaDbm.

3 b. Ansigtsvedhangets Forrand hjzjerteformet. 8__10 mm.
Alm. juli-Aug.
gz¢rzd1'z`fztx£z.rzz'<z Pz.
2 b. Laarene med sorte `1`egr1inger.
rf

4 a. Allsigtsveclllaenget dybt bueformet indskaaret. 8-10
mm. Sjmlden. Iuli-Aug,
gzu.1zrj1Iff/zx<.z¢zt¢1
Rss.
4 b. Ansigtsvedhaénget en
stor acremstaaende 4-kemtet,
hvaelvet Plade. 8--1:2 mm. Ikke alm.
Aug.

/rz6z.m*fz F.
l lo. Hunnen udeu Ansigtsvedhaeng.
5 a. De gule
Baand paa Bagkroppen ens brede.
9-12
mm. Alm. ]uni»»---Aug.
rz1e'JznJ'2`zz
L.
5 b. I)e gule Baaud uens brede.
. Aug.
cs. lVIelliu us
Ltr.
1 a. Tegningen gul.
1 b. Tegningen
Septbr,

6--12 mm. A]m.

(5 12 mm.
(3-12 mm.

hvid.

Juni

ny'/zrznz v.d. I-.
Aim .

Augt- Gktbr.
£z7"r'¢'/£555 L.
Sjaeldnere Aug. -»~
.wzézn/0.§'n.s- F.

7. Nysson
Latr.
l a. Analcellen i Bagvingerne ender lige ved Cubitalaarens og Discoidalaareus Udspringspunkt, saa at
de der sammenstadende Aarer danner et Kors. 8- 10
mm. Alm. l\ilaj~--juni.
sj)z`/zvsz/5 F.
l b, Analcellen i Bagvingerne saaledes endende, at de 4
Nerver st8der sammen 2 og 2.
2a Bagkroppens Rod gulbrun, paa begge Sid(-*r med
gule Pletter.
3 a. Scutellum gulrandet.

6-8 mm,

Aim. Iuli

Aug.

1/lair/1/m'H_sl.
3 b. Scutellum sort.

6 mm.

Ikke aim.

2 b. Bagkroppens Rod ikkc gulbrun.

juii--Aug.
n'z"1/z}z'znz'z/.¢ 1111

r

11
4 a.

Beuene sorte (Hzm);
Knee
og Fodleddencs Rande
brune (Hun).
7-9 mm,
Meget sjaeiden.

z*¢'zfmzcz//azfw Rossi.
4 b.
1

c.

Rename wdgule med sort Rod.
Hanuen til N. maculatus.

7 mm.

Ikke alm.

of/zisszzs Dbm.

Analcellen endende flat Cubitalazzrens Udsprinqspunkt.
<8-10 mm.
Sjaelden.
juli.
`
5/znzi,4'¢zwz'z.
VVesm.

8. Gorytes
Lep.
1 a. Bagkroppens emdet Bugled med enkelte store Punkter.
10--12 mm.
Alm.
]u1i~Aug.

//9»3!zz¢.¢'zzs
L_
1 b. Bagkroppcus andet Bugled med mindre Punkter.
1()~~~12 mm. Alm.
]u11i Ju1i.
crm//p¢'strzs L.
Q. lloplisus
Lep.
Bagkroppen med 4 gule Baand.
]u1i- Aug.
10. Ilarpactes
Shuck.
l a, Beneue gulrfide.
EJ 7 mm.
1 b. Benene gulnzlde med sort Rod
11. Tacl1ytes
Kohl.
1 a. Bagkroppen sort.

8

10 mm.

7--9 mm.
Alm.
qzun!rmzs¢'z.¢zt1c..s. F.

Sjeelden.

Juli.
/zz/zatzas Dbm.

5-7 mm.
Alm,
M7/2z.1/265 Pz.
Sjaolden.

]uni.

z/Wav/01' PZ,

Ib

12.
1 a.

Bagkroppen med Md Rod.
Aug.
L
Wliscophus

Aim.
Juni
_/7z'¢'z'z/1248 L.

]ur.

Bagryggens
hjaerteformede Felt
mm.
Sjaldeu.

1 b. Bagryggens
5 -- 8 mm,

6--8 mm.

hjaérteformede Felt
Sjaelden.

13 Astatus
I.aLr.
I a. Bagryggeu fmt laederagtig skulpteret.
Sjaelden.

taet

rynket.
5---8
¢Y>z¢f'z'ns Dbm,

ikke

twt

ca/wa/wf

1'ynket.
Dbm.

7- 11 mm.
_s-izg'12zzz PZ.

l b. Bagryggen lned uetagtig Skulptur. 8-12 mm. Meget
sjalden.
80095 Schrank.

12

14 Trypoxylon
Latr.
l a. Falelmormuene tykkere i Spidsen.
_Iuni .-- Septbr.

8 ~10

mm.

Alm.

/g'////as L,

I b. Fnlehornene traadformede.
2 a. Benene helt sorte.

G-8 mm.

Ikke alm.

at/4'/zzmtiz/fa Smith.

2 b. Alle Knaeene og Fortarserne gule. 8-10 mm. Ikke
c/(mvz.(w'z¢//z Dbm.

alm.
15.
1 u.

Latr.
0xybelus
Bagkroppens Tegning gul.

Hudlapperne ved cleans Rod
Sjalden.
wzucro/zfz!u.s. Dbm.
7--9 mm.
2 b. Scutellums Torn afsiudset i Spidsen.
Sjablden.
j?zscz`a!1¢.9
Dbm.
b. Bagkroppens Tegning hvid.
Kindbakkerne og Brystet sorte.
5-43 mm.
Aim.
2 a.

Scutellums Torn spids.
sa.mmenhaengende. 7

Umm.

?4//zgizn/zz`.\- l..

8 b. Kilidbakkerlle gule.
gule. (3-8 mm.
Ltr,
1 G. Philanthus
Stor gultegnet Art.

Pronoteus Bagrand og Skuldre

1/141744275614/1z1"z'.s' Dbm .
B ornholm .
Zrzkz
174!/41/L14"

12--15 mm.

17. Rembex
Ltr.
Meget stor gulteguet Art.
Bornholm, Vestjyliand.

188 .113 mm. Tidsvilclc,
?'O.5`t7'(Zt1l Dbm.

18. lV[imesa
Shuck.
l a. Panden mellem b`¢leho1.nene Hadt furet.
(5 -8 mm.
Alm.
Dazk/bt/7/zz. \fVesm.
1 b. Panden mellem Flzllehornene ikke Hadt furet.

2 a. Bagkropsstilken furct.

6-.. 8 mm. Ikke aim.
éjcalav' Shuck.

2 b. Bagkropsstilken trind.

6- 8 mul.

Ahn.

£'g2185/72.5 F,
L_9
1

Psen Latr.
a.

Ansigtet med en togrenet Kam mellem F61ehornene.
(3-7 mm.
Ikke sjaelden.
(1zrg/y5 Dbm,

V3
1 b. En Fure i Kammen mellem I"¢1ehorne11e.
Sjwlden.

G-7 mm.
cwzculor Dbm.

20. Passal0ccus
Shuck.
i a. Mellembrystets Sider med 2 punktercdo Linjer, der
danner eu staaende ret Vinkel.

2 a. Skuldereu mod eu hvid Plet.
b. Skulderen helt sort.

(5 mm,
Ikke aim.
w0/1z'!1.¢0r/1z..s- D bm .

Alm.
g'r¢zz:iJz`s Curt.
1 b. Mellembrystets Sider med 'S Linjer, der danner en
retvinklct Firkant med den bageste Side manglende.
5-6 mm.

28 a. Skulderen med en hvid Plet.
4 a. Panden med et Horn.

5-7 mm.

Sjlden.

¢'c1r1zz;g'cr
Shuck.
.
;)

4 b. Pundeu uflen Horn.
3 b. Skuldtene helt sorta.
21. PeInphredon
Stor kulsort AFI.

(a mm. Sjazlden.
r1u'io1zu1f¢Dbm.
Alm. .
i1z.x's,f/¢z`.s' v. d.
L.

5-G main.

Latr,

Alm.

8-12 mm.

//g%f/[47vI 3IF,
22. Cemonns
Jur.
1 a. Det hj&rte'formede ].*`e1t rynket og slcarpt adskilt fra.
den mvrige Del af Mesothorax ved en glat Slam.
G- -8 mm.
Alm.
?¢uz`co/or I.atr.
1 b. Det hjaerteformede Felts glatte Smn ikke skarpt adskilt Ha den Qvrige Del af Mesothorax.
6--8 mm.
/¢'Z'8M'r Shuck.
Shuck.
23. Ceratophorus

Adskiller sig fra de foregaaende 11aerstaa.e1tde Former ved Hornet i Panmien.
6 mm. Meget sjarlden.
1/zwio v. d. I..
24. Diodontus
Curt.
1 a. Kindbakkerne gale.
4-5 mm.
Alm.
u2binf/w F.
1 b, Kindbakkerne sorte.

5--7 mm.

Alum.
t.1'zlltzls~ V. d..1..

25. Celia
Shuck.
Vor miudste (zravehveps.
ellm.

Sort.

8-4 mm.

IrqgtlfuzjWs v. cl.

Ikke
L.
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26. Ammoplnila
Krub.
1 a. Tredje Cubitalcelie stilket.

12 mm.

Sjékblden.
jur.
ca7/4{1¢'stI'2.s

12-15 mm.
Alm.
.vfzézdosfz L.

1 b. 'Iredje Cubitalcelle siddcnde.

27. Psam mophila
Dbm.
1 a. Bagryggen glinseude, moppe behaaret_ 10--14¢ mm.
Sjaelden.
.
(27
.
1 b. Bagryggen groft ryuket, staerkt behaaret.
mm.

Alm,

12- .14
wzkzzzhz Dbm.

Spinola.
H11 bred, frcmstaaende Plade i Punden.

Dolichurus

83--7 mm.

¢or/zzbz//1r.sDbm,

Sjzelden.
H, Polnpilidae.
Tabel over Slaegterne:
I a. 2 Cubitalceller.
1 b.
2 a.

3. /Uvornx.

3 eller 4 Cubitalceller.
Undermidtcellen og' Midtcellerl ender i et Punkt.

a, 4 Cubitalceller og 3 `Discoida.1ceHer.
4 a.

Legemet med gullighvid Tegning.

1. C`¢'7'(/Pa/6'_s'.

4 b.

Legemet udcn gullighvid Tegniug.

5. J'u8»'01zz'1!s.

3 b.

3 Cubitalceller og

2 b.

Undermidtcellen Iaangere end Midtcellen.

5

Bagkroppen siddende.

a.

2 Discoidalceller.

na

~,>J'o7/412/z¢_s~.
.

Bagskinnebenene tornede.

].2I.iar1zv}uz..v.
5 b. Bagkroppeu stilkct.

Bagskinnebenenc uden Tome.
4. Agz'/zz`a.

Tabe! over Arterne :
1. Ceropales
Ltr.
1 a. Bagkroppen med Undtagelse af den hvide elier gule
Tegning sort.
5--7 mm.
Alm.
1/z/zczzlzzlrz F.
] b. Bagkroppen rad ved Roden.
Meget sjaelden.
2. Pompilus
Schi¢.
1 a. Bagkroppen med hvide Pletter.
alm.
1 b. Bagkroppeu sort.

Benene rude.

5 mm.

2'¢Z1fzcg(IZ<£ F,

8-12 mm.
lkke
r1¢
_/22765 I.,
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2 a. Qjnenes indre Rand hvidtegnet.
8--5 mm.
Sjaelden.
41'/zctsllzzs v. d.1...
2 b. Mjnenes indre Rand ikke hvidtegnet.
85 a. Fortarserne (Hun) ikke kamdarmede.
(Han) udvidet inda.dtil.
G--8 mm.

'3 b. Fortarserne (Hun) kamdannede.

Sidste Led
Ikke alm.
uzlger Dbm.
Sidste Led (Han)

symmetrisk.
4

El.

Bagkroppen hvidt silkehaaret.
Bagkroppen
ved
silkeaglige Platter.
Nordsjwlland.

4 b.

F) --7 mm. Ikke alm.
_v¢'rz.6.cw.s' Schi¢.

Segmentrandene med bleggraa,
G-8 mm. Sjaelden; i Sandegne.

Pin?/llleras 1r_

1 c. Bagkroppeu sort med r¢d Rod.
5 a. 1"orryg'geus Bagrand vh1ke1foru1ig bajet.
6 al. Fortarserne ikke kamdannede.

7--10 mm.
Alm.
.vj'1zls'.w¢.v Schia.

6 b. Fortarserne kamdannede.
7 a. Metathol-ax ikke lallghaaret.
H' a. Fortarserne med 1 Raekke Tome.

5--7 mm.
Aim,
Z'rz`wnz/z's Dbm.

8 b. Fortarserxle med 2 Rznkkor Tornc.
9 a. Tredje Cubitalcclle trapezformet.

S-12 mm.

Alm.

ziis/wr Schin.

S) b. 'Iredje Cubitalcellce trekzmtet

7

10 mm. Ikke alm.

¢'hzz{1'6c¢zzux
]')bn1.
7 b.

Metathorax langhaaret

10 21. Tredje Cubitalcelle st(»1*, ikke trekantet.
11

El.

Bagkroppens Rod ikke behaaret.
sjaelden.

(3-9 mm.
Ikke
cou.ro61'z'1w.c Dbm.

ll b.

Bagkroppens Rod Ucehaaret.
sjaelden.

l() -14 mm.
l\'IeQ'et
_fzz/1145614/¢z`.s° Dbm.

10 b.

Tredje Cubitalcelle trekantet.
aim,
Forryggens Bagrand bueformet.

10-]4 mm.
Meget
'z'z£z!z.c2¢s T..
G---10 mm.
Aim.
paciz'/zvcs v. d. L.

5b.
'3
Q

l

s Spin.
A l|oI'll
Den tilbageleilweltdr-* i\;u.e u(`lmundrer

Wir End(-11 af

\

1 fi

emderl Cubitalcelle ;
Sjaéldcn,

de to frzsrste Segmenter radlige.
riu6z'zz.s' v. d. L.

4. Algenia
Schilé.
Sort. Han med gult Ansigt og' gui Bagkropsspidse.
6-9 mm,
Sjaelden.
cnrb0nawkz v. d. L.
5. Pogonius
Dbm.
Hannen med en hvid Plet paa Bagkropsspidsen,
Hunnen med rad Bagkropsrod.
Ii--9 mm
Sjaelden.
kyzzliruvfusDbm.
1 b. Helt sort.
li--s mm.
Ikke adm.
_

kz'n.a)z11.\'

F.

(S. Priounemis
Schia.
1 a. Bagryggen med Rnrster.
2 a. Issen rager frem over
Alm.

Qijnenes Raude. 8-- 12 mm.
.f'1x/.i'{5 T)l>m.

I b. Bagryggerl uden B¢1.ste1..
'3 21. Sidste Buglecl med eu Kal.

13 --S mm. Aim.
0/3lz¢sz.w¢'rzrrz1v Schifa.

3 b. Sidste Bugled uden Kal.

Medialaaren dauncr en Bue for 1. Cubitalcellexl og
cu for 1. Discoidalcelle.
5 a. Forvingerne med en stor hvid Plet. 4_8 mm. Alm.
_7>u_rz`!/us Schi¢.
lla.

5 b. I*`orvinger11e udcen eller med en meget utydelig Plet.
4-8 mm.
Aim.
pav~z'z¢!zzs F.
4 b. Medialnerven danner kun én Bue for begge Celler.
(S-10 mm.
Alm.
/Ml1z/I¢x Ld.
IH, §apygidae.
Kun 611 S1zDqt°
Latr.
Sapyga
Tabel over Arterne :
1. a. Kroppen med gule Plettcer og Baand.
2 a. Bagkroppens 2. og 3. Led rade.

8 mm.

Sjaelden.

qrzz'/141/fyrimrtata I".
2 b. Bagkroppens 2.
Sjaelden.

og 'E

l b. Kroppcns 'I`egnir1g rod.

Lcd ikke

made. 8-10 mm.
¢Zzzz'z`¢rar¢is
L.
10 mm. Sjsrzlden.
.`ifn?71.s
l:`_
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IV. Scoliadae.
Kun én Slaegt:

Farste Bagkropsled skarpt afsat fra andet ogsaa
paa Ryggen; glinsende
sort.
Y`¢hia F.
Tahel over Arterne :
F.
Tiphia
1 a.. Bagbelmenes Laar og Skinneben fade (Hun). Frarste
Bagkropssegment med en Tveerkél. 6-10 mm. Ikke
alm,
fel/zoraizz l*`.
1 lx. Bagbeneues Laar og Skinneben sor te (Hun). 17¢rste
Bagkropssegment uden Tv2crk¢l
4--- (3 mm. Sjzrelden.
nzi/zlrnz V. d, I..
V. Mutillidae.
Tahel 0ver Slwgierne:
1 a, Hannens Forvinger
uden Vingomzerke.
Hunnens
Bryststykku uden hldskwringer.
M3¢z/./jg Ltr.
l b. Hanuens
Forvinger
med Vingemazrke.
Hunnens
Bryststykke med Indskaeriuger.
2 a.. Halmens Forviuger med 4 Cubitalcelier, Hunnens
Bryststykke delt i 2 Dele ved én Lldsliaering.
.XT/6/?'7J£0.§`(I.
2 b. Hannens Forvinger med 2 Cubitalceller.
Hunnens
Brystsiykke delt i 8 I°)c1<= ved 2 Indskéeringer.
./M>z%oczz.

Tabel over Arterne:
Ltr,
Mutilla
1 11. Farste T3agk1'opsss=gment ikke afsat fra andet paa.
Rygsiden.
Stor Arc
I2--1:3 mm.
Sjaelden.
e'uropa¢vz L_
1 b. Farste Bagkropssegment afsat fra andet_
4 -7 mm.
Alm.
fig/'fpes Latr.
Latr.
My1'Il10sa
Kun én Art, der meget ligner Mutilla rufipes, men
adskilles vecl de i Tabellell over Slaegterne angivne
Karakterer.
5-8 mm.
Alm.
7/ze/ano¢.@&(zla F.

Methoca

Latr.

Kun én Art.
Huuneu kendes
af starre Bredde end Thorax,
2 Cubitalcellor.
G---9 mm.
nes

paa, at Hovedet er
I-Tannen paa VingerSjaelden.
z`ck1z¢'21.11z01z2d¢'5 Lair.
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Lidt om vore Crioeeris-After.
Da jeg antager, at det vil interessere enkelte af »A.arbogen<s Laesere at et'fare lidt omkvore C/z.0¢a'rzs-After, skal
jeg Lillade mig at meddele f`¢lgende:
méget hy'ppig i Haverne her i Byen. jeg faodt Billen sidst
i April Og ffzirst i Maj.
Efter at jeg havdesamlet af begge
I{Q$n, satte jeg dem i et Glas, hvori jeg havde friske
Blade
af den hvide Lilje
[Li/z`zwz c¢z1z¢iidz¢7zz).
De begyndte straks
med .Pa.rringen, og efter clenne aflagde den'
befrugtede
Hun smaa I-Iobe af Eg, der saedvarllig indeholdt 4-»(3
Stykker, paa Undersiden af Bladene. Efter 14 Dages Forlasb kom de flzbrste Larver frem og begyndte at mage af
Bladkfidet.
I Begyndelseh var det naeppe at.se,_men efter
nogle Dages For1lab"begyndte Larverue at sprede sig og
mde med sWrre Begaerlighed.
Efter det feirste Hudskifte
tiltog deres Graadighed med hver Dag.
De fortaerede
Bladene fra Spidsen af, eller ogsaa aad de store Huller paa.
dem; under dette Arbejde bedaekkede Larverne sig Med
deres egne Ekskrementerz
jeg prfzivede at reuse et Par at
dem, men naeppe var de fri for min Bertziring, f¢r begyndte
de at mde med endnu st¢r.'e~@rf-aac]ighed, og efter 2 'Fimers Forleb var Ryggeu "igen bedmkket med Eksk1..eu1Guter. Efter 14 a 16 Dages Forllab var Larverne fuldt udviklede, de forlod Bladene og' forpuppede sig i Jorden,
som jeg havde paa Bunden af Glasset.
.
Dem 29. juli l90() foretog jeg en 'fur til S¢nder Ho~
strup ved Aabenraa.
Her fandt jeg en lacngere Raekke af
C. 7/zw'¢z'z§t6'wz
og samtidig (3 Larver; disse. var naesten fuldt
udviklede og forpuppede sig fra den 2.- 6. August.
jeg
forsegte, om det var muligt at faa Imago frem endnu den
samme Sommer og stillede Glasset i et Vindue, hvor det
var stmrkt Ndsat for Sdlens Varme.
Forsaget lykkedes
med 3 Stykker, der fremkom fra den 22. Avgust og ftzilgende Dage.
Den 2. Juni 1900
fandt jeg i Teirning enkelte Stykker
af Crz'0c¢'rz's bra/z1z¢'1z Fabr. Denne Bille er, som bekendt,
meget vanskelig at kaztse, da den lader sig falde ned i
Graesset ved derf mindste Bevmgeise
Medens jeg forsigtig
segte efter Billen, opdagede jeg Larven paa lndersiden af
Bladene péia
Convfa/larz'a 7/zzz/'rzZz's.
_leg tog nogle Larvcr
med hjem for at klmkke dem.
Forseget lykkedes kun med
to Stykker, der forpuppede sig den 10. juni, og lmago

i
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fremkom den 30. juni,
Aarsagen til det daarlige Resultat
meLa.s¢ges i Mangel paa .friske Blade
. Den 26. juli tog min S911 i en Have i Husum
C`riQcc'¢'z`s
Aspzztagz. Linn. i stort Antal samt ovér 100 Larver.
Ved
hams Hjemkomst var imidlertid en Del af` Larverne dfzbde.
Resten fodrede jeg med A.;/>¢z11zg2¢.s. 0]j%`tz'rza!z`,v. Fra den 8.
til 15 August havde alle forpuppet sig, og
fi'a Slutningen
af August til hen i September frexnkom ialt 24 Imago,
C1'z`am*rz312-/Ju/zn'f¢z'¢z
Linn. fandt jeg fzzirste Gang i
Juli 1883 i stort Antal i en Have i
. I-Iusum; senere har jeg
fundet eukelte i Slesvig og Sfanderborg.
Udviklingen af
denne Art har jeg ikke iagttaget, da jeg aidrig' har fundet
dems Larve.
En gammel Gartner her i Byen hai' fortalt
mig, at han i Avgust har fundet en Larve ~i Baerrene og
undertiden fuldt udviklede Biiler,
der nfaje passede paa
min Beskrivelse af C. I27éznfc!¢z1f¢z.
Endelig maa jeg ben18E3r]<e, at jeg i de sidste Aav ikke har kunnet opdrive
Dyret igen.
Haderslev i Februar Igor.

L. Andersen.

Fangsten af Aadse1gr°ave1°e.
I».F1ora og lfauna< for. 1894 findes` eu lille Artikél
med. Overskrifteu: >>Hvo1'1edBs man fanger'Aadse]gravere<<.
Da detmaaske kan interessere Léeserue af >>Aarboger1< at
holre lidt mere om samme, skaljeg mcddéle, hvorledes jeg*
med Held har forsragt det..
.
.
'
Jeg k¢bte hos en Pouemager en stlafre Potte, indvendig
glasseref. Denne gravede jeg ned i Jorden til den Qverste
Rand i en lille Skov i Neerheden af Byen.
Over Aabningen
lagde jeg farst nogle tykkere Grene og oven paa. *samme
nogle Stem og tilsidst Blade og Graas. saa det hele saa ud
som de Qlvrige Omgivelser.
I Potfen havde jeg lagt 11ogle
Ben, gamle Osteskorper, Fiskehoveder o. s. v.
Paa denne
Maade samlede jeg Z\Q'crop/zoru.f 82171wz/0r, 4/2¢.l7>zzz'0r, Vzarizao'veszzgfator' ogwe'spzllo, Szka !itz'wrzz!z3', Zriszix og obscure,
rzwz,

Czzio/23 _/'3¢3wz_s°., !>z4zP¢'5, 72i8'y2.g(I7_1_g5
60wz62.7z/z, 7zz;g'rz`z'1z', grandiChtap/zz/as 7/za:L'z!/05215,
Oqyns .vz.1i=z.!z.s, ]%z`!o1zz%;¢¢.v /ai/z2.?1a/7¢s
.
Man har den Fordel ved at beuytte en Potte, at Dy~

20
rene, som falder. ned deri, ikke kan komme op igen, og
naar man medbringer det Stykke, som man bruger ved
Sigtning, kan man haelde hele Pottens Indhold ud derpaa
og straks overse, hvad den indeholder.
En Kasse fvldt
med ]ord, som Hr. M. omtaler, lader sig vel bruge, men
det er langt besveerligere at overse og' finde hele dens
Indhold. Jeg' kan af egen Erfaring anbefalede Potten, som
et Middel, hvorved man paa en nem Maade kan forskaffe
sig manga rare Ting.
Hadersicv i Februar Igo1.
L. Andersen.

Om Misteldroslen og Mindre Korsnaeb
som Ynglefugle her i Landet.
Svar til Hr. Magnus Christiansen.
/'J

Hr. M. Christiansell fremkom i foregaaeude Aarg. af
11azrvae\-ende Aarbog med et Par kritiske Bemmrkninge-:r til
min Ar tikel >Danmarks 1*`ug1everde11 i det 19. Aarhuudrede
og Fuglevwrussagen
hvilke jeg h@rved tillader mig at
imladegaa. Hr. Christiansen vil betegue
j%'_yN>l¢ir05/nzsom
en almindelig Ynglefugl, hvilket jeg absolut bestrider.
Hr.
C. anfbrer den som ynglende i Omegnen af Ksabenhavn,
S<»r¢ og Horsens, Skovene paa. ]yllands Qstkyst 0. s. v.,
og hertil neevner han som Kildeskrift >>Skandinaviens Fuglen
Hr. C. burde vide, at »Ska11dina.v8ens Fug]e<< er et formldet Vmrk at citere, hvor det gaelder en Nutidsoversigt
over en Fugleverden, de Opholdssteder, der er augivue i
navnte Skrift, har for mange Fugles Vedkommende for~
andret sig i de forlsabne Aar siden Veerkets Fremkomst.
For Misteldroslen passer dets Augivelser ikke; jeg har f.
Eks. aldrig tru8`et den i Kasbenhavns Omegu og kender
heller intet Eksempel paa, at andre der i de senere Aar
har fundet den ynglende, og ved Sow iindes den absolut
ikke.
Midtsjallands Skove kender jeg ud og ind, og Wr
hestemt paastaa, at Misteldroslen ikke er fundet ynglende
der i de senere Aar.
Imidlertid er den jo 1 de senere Aar naevnt som Ynglefugl i et Par Lokalbeskrivelser (fra Viborg og Sydsjaelland),
men kun den ene (Viborg) betegner den som >meget
almindeligc,
Dette har jeg tiliadt mig at se lidt tvivlende

u
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paa, men efter at Hr. C. nu rneddeler mig, at
den ogsaa
pau Silkeborgegnen er almindelig, stiller Sagem sig selvflalgelig lidt anderledes
Havde dette Forhold veeret mig
bekendn, far Artiklen blev skrevet, vilde jeg rimeligvis ogsaa
have nmvnt l\'[iste1droslen som en af vore Ynglefugle.
Med Hensyn til _/l/fz'n¢¢'n» Kors/m/26,kan
da.der ganske
vist disputeres om. hvor vidt den skal henregnes til vor
faste Fauna. - Men efter den indgztaende Beskrivelse, der
i >Viborg Omegus 1*`ug1e<<, gives af dems Forhold der pda
Egnen i 1888--89, mener jeg
at den kan. At (len, som
1-Ir. C. bemaerker kun, naar her er fuldt op af Naaletrzefrlzi,
slaar sig til Ro her, er netop en Grund til at antage, at
om den ikke allerede er det, den da sikkert vil blive en
fast Ynglefugl hos os.
Deus Ynglebetingelser her stiger
jo for hvert Aar, samtidig med Hedernes Omdannelse til
Naaletraeplantager.
Hr. C. bestrider ligeledes min Angivelse af, at Laer~
kerne er i Aftagen.
Det forholder sig ikke desto Inindre
saaledes for Midtsjsellands Vedkommende, og Ornithologer
fra andre Egne har i Udtalelser til Inig delt min Opfattelse.
Selv um de i enkelte Lokalbeskrivelser er naevnte som
tiltagende, tror jeg dog, at min Angivelse vil vsere rigtig
for hele Lander taget under et.
Og det 'teedes bemaerket,
at min Artikel er skrevet som en kortfattet Oversigt over
Danmarks Fugleliv i hele det forldbne Aarhundrede, hvilket
Titlen udtrykkelig angiver, ikke som en Statusoversigt over
de forskellige Lokalforhold, hvilket Hr. C. synes at anse
den for.
Endelig til Slutning et Par Oplysninger om naevnte
Artikel. Den blev skrevet i Foraaret 1900 for Iuglevaerneforeningen >>Svalen¢, der udgav den som Flyveskrift ; men
inden den gik i'I`rykken lzsnskede jeg en kompetent Dommer,
eu Fagmands Udtalelser om den.
Hr. Professor Greinlund
gennemsaa den og gav den sin varmeste Anbefaling, ligeledes fra andre bekendte Autoriteter paa Ornithologiens
Omraade har jeg faaet anerkendende Udtalelser om Arliklen.
Jeg anfgzirer dette som et Svar til den lidt uklmdelige
Overlegenhed (specielt i en Aarbog, der skrives af og for
»Amat¢rer<<) hvormed Hr. Magnus Christiansen indieder
sine Notitser, for hvilke jeg ellers kun kan vaere Hr.
Christiansen taknemlig.
p. t. Halmsiad, Sverrig, Maris 1900.

0rla Bock.
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,,Flasken"s

Flora.

Vegetaiionen paa et udfyldt Areal i Horsens Fjord.
Da jeg i Aarene 1896, 97 og' 98 botaniserede i Horsens Omegn, var der saerlig cn' af udfyldt Mudder bestaaende
Lokaiitet. hvis Flora forekom mig interessant, fordi Planterne her optraadte i ret typiske Bmlter. Da slige Lokaliteter, saa vidt mig bekendt, kun er lidet ur1ders¢gte, gjorde
jeg adskillige Optegnelser, som jeg mener kan have Interesse tor Botanikere og maaske give Steidet til, at lignende Lokaliteter, der rimeligvis iindes maxige andre Steder,
bliver nvijere undersagte.
Navnlig mener jeg, at det kunde
vaere interessant at faa konstateret, om Cyperaceerue (Halvgraesserne) og Juncaceerne (Sivene) altid mangler, som 'l`i1faeldet var her.
Den ret anselige I-Iorsens Fjord strakker sig syd for
Byeu ca. en Fjerdingvej ind i Landet og danner en Vig,
populaert kaldet »F1askcn~z, i hvilken Vaudstanden kun er
ringe. Ved Lavvande ligger derfor store Stykker saa
t¢rre, at der kan spadseres over til en Landtuuge, der
straakker sig ud omtreut midt i Vigen, og langs hvis
Sydside et Aalab danner en bred Rende.
Imod denne Landtunge og parallelt med den fures hvert.Aar lange Palebroer ud i Vigen, og her km-es Mudderet, der opmudres
fra. l*`jordrenr1en, ud paa smaa 1`ipvog°ne og valtes ud paa
begge Sider af Broerne.
Derved dannes efterhaanden
lange, lave Volde, der strakker' sig som Tunger ud i
Vigen. Nam' dissé har hvilet nogle Aar, fyldes der igen
Mudder ovenpaa, og efterhaanden forbindes altsaa de lave
Volde med hinanden.
Paa sine Steder dauues derved smaa
Vandhuller, der imidlertid hurtigt tarrer ud, og derfor ikke
fear nogeu nwvnevar-rrdig Betydning f0r Floraen.
Stykker af det udfyldte Mudder ligger altsaa brak i
aarevis og bedaekkes derfor lidt efterlidt med en ejendommelig og uensartet Flora, der i forste Rsekke betingerz af
Murlderets Friskhed og Grundvaudets Hojde, dernaest af
Mudderets Sandighed,
5
g,
Kalk- og Saltholdighed.
S
Man kan
her, som ved Klwgdalinelserne paa Vestkysten, iagttage
i hvilken Raekkefsalge Planterne indlinder sig.
lifter den forste Sommers Udtorring synes Overfiadeu
ligesom at vaere undergaaet et jordskaelv, idet der er dannet dybe Furer paa Kryds og Tvaers af 1/3 Aiens Bredde
og illdtil 1 Alens Dybde, der gar det ret besvzerligt at
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faerdes i den taette Vegetation.
Dog kan man ilcke gaa
der den fmrste Sommer, idet den t¢rre Mudderskorpe ofte
kun er et Par 'Iommer tyk, hvorfor jeg ikke har kunnet
unders¢ge den fnrste CheuopodiaceHora (Sa1turtHora) nrajere,
men har dog kunnet konstatere Tilstedevwrelsen af to
Baeltef, nemlig Salicornia (Salturt) nwrmest Vandet og dernaest andre Chenopodiaceer (Salturter), iblaudede Bladrosetter af Aster Trifolium (Strand-Asters).
Efter den naeste Sommers Forlmb dannes ret typiske
Bmlter, som jeg har givet Navn efter den Plante, der ved
sin Maengde giver det sin Karakter.
Nemlig yderst ved
Vandet C0c&leare&¢e!z¢»z.
derefter ]7¢'.rt1¢c¢z6rL'Z!¢1,
endvidere
]1¢Pz.Zz'z*z¢1/z
rudewzle /iwllvl og tilsidst M'a!rz`ca1'ia zZz`scaz`d¢'a
Z5`w!iet. Pea. mange Steder, hvor der er Sankniuger pea
'Ivaers af Voldene, gaar disse Bazlter over i hinanden,
navnlig de to ferstnaevnte, men ogsaa paa andre Steder
kan dette ske, rimeligvis paa Grund af Iordbundens mere
eller mindre .porese Beska&`enhed, der lader Grundvandet
sive hmjere op eller torhindrer dette ved tilfaeldigt indblandede StoH`er.`
I C`oc/2Z¢'ar¢'ba>/lc!
dannes Hoyedvegetationexm af' Cochlearia ofticinalis (Lange-Kokleare), Chenopodium rubrum (R¢d
Gaasefod) og C. glaiucum (Blaagraa G), Atriplex littoralis
(Strand-Melde),
Salicornia herbacea (Kveller),
Iiumex
conglomeratus(Neg-leblomsrret Skraeppe), Nasturtium palustre
(Kaer~]3r¢ndkarse). Dette Baeltes Vegetation er som Helhed mindre tact, og Planterne staar enkeltvis og' spredt.
Salicornia optrzaeder i smaa Eksemplarer og naer Vandkanten. I Furerne her fmdes ikke sjaldent Marchantia polymorpha (alminclelig Levermos).
I E'.¢z'1¢ca6re!t¢'t
optraeder enkelte Individer ofte med
gigantiske Former,
navnlig for Dicotyledonernes (.I`okimI
bladede) Vedkommende.. Naar undtages Agrostis alba
(Krybende 1-Ivene) er Monocotyledonerne (linkimbladede)
ikke swrlig kraftigt uclviklede. Foruden Agrostis alba, der
staar enkelivis og spredt, vokser her fortrinsvis Festuca
pratensis (ling-Svingel) og i et
aldeles bestemt Baelte,
enilvidere Glyceria maritime (Strand-Sadgrfes) og' G. clistans (Udspwrret S.) i blaagraa Former, Ag-rostis Spice
venti (Langstakket Ilvene), Epilobium pubescens (DuneDueurt), I-Earbarea stricta (Rankskulpet Vinterkarse], Valet
riana officinalis (Laegc Baldriall), I*`.upatorium cannabinum
(Hampagtig I-IjortetrOst), Odontitis littoralis (Strzmd-Rl5dtop), Maitricalia inodora f. salina (lMgtlais Kaunilie), Aster
Trifoliun (Stra.nd~Asters), Sonchus zisper (Ru Svinemaelk)
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og Lepigonum marinum (Stra11d~I-Iindeknae).
I 1897 fandtes et enkelt Fksemplar af det indslaebte Grass Polypogon
monspellienses
Desf.
Enkelte Eksemplarer af Barbarea
stricta, der er ret almindelig i Horsensegnen, kan vaere
indtil 2 Alen hlaje; en Staengel maalte cndog ved Roden
en Tomme i Gennemsnit.
Lepz.dz.z¢vz
r7/1z'rnz/8 (Stiukende Karse) hersker herefter
naesten exmevaeldig. Den noget saltholdige, lidet fugtige
jordbund er her sander og rig paa hensmuldrende
stersog Muslingeskaller.
Da Lepidium ruderale tillige 8ndes
omkriug gamle Murv8rker og Steder, hvor der henkastes
Kalkrester, ligger det nwr at antage, at den kulsure Kalk
spiller en Rolle for dems Eksistens og altsaa her indvirker
pas. Bevoksningens store Frodighed og Tmthed.
Paa e11keite Steder naaede Vegetationen mig saaledes endog til
Knaaene. Luften forpestes i lang Omkreds, og
naar Vinden er sydlig, bwres Stanken ind over Byen, og Folk
siger da, at »F1asken 1ugter<<, idet de fejlagtig antager, at
det skyldes det udfyldte Mudder.
Men da Stanken ogsaa.
er der, naar imet Mudder er ud1°`y1dt, kan den kun hidMre
fra ovennaevnte Plante, og selv er jeg overbevist om, at
det forhoider sig saaledes.
Herigeunem gives tillige et
godt Begreb om, i hvor store Maengder den optraeder. -I Smaakrat, der undertiden er 2 Alen hasjt, vokser Sisymbrium Sofia (Finbladet Vejsennep) og
offlcinale lRan]<
Vejsennep), endvidere enkeltvis Melliotus altissinius (Hm)
StenkI9ver) og M. albus (Hvid Sr), Matricaria discoidea
(Skive-Kamillel og' M. inodora (Lugt1¢s K.), Gnaphalium
Germanicum (Kugleblomstret Evighedsbiomst) og G. minimum (Liden Evighb. En lille Samling 1897)v Festuca rubra
(RQd Svingel), Bromus mollis (BMG Hejre) og B. sterilis
(Gold H), Hordeum murinum (Gold Byg), Holcus lanatus
(Fllajelsgrws), Lolium pereune (Alm. Rajgraes), Agropyrum
repens (Aim. Kvik) og igen tuevis Agrostis alba med Spot
til Udlfabere og l<raf`tigere Vazkst. - Dersom en enkelt af
Voldenew faar Lov til at ligge Here Aar uberart, sygnei'
Lepidium ruderale hen.
Der er et Mundheld blandt Fiskerne, at den kun bliver tre Aar paa et Sted, og det
synes at passe her, idet Jordbundens gradvise Formuldning
forhindrer Ma.ssevoks11inge11.
Naar Lepidium ruderale har
ophart at vokste, tager
]llazr2.¢a¢f2`a ¢z'z'_swz`zz'c/z Téteii, navnlig hvor Voldene gaar
over i det faste Land, og hvor de ad kunstig Vej er bleven jrevnede og faar Lov til at sl<0tte sig selv,
For faa Aar siden, jeg tror 1895, viste den sig fszwste

28
Gang ved I-Iavnen, og nu er den Karakterplante paa store*
Arealer der.
Samrneu med den vokser spredt Plantago
major (Keempe-Vejbred),
enecio vulgaris (Brandbaeger),
Polygonum aviculare (Pileurt), Aethma cynapium ([-Iuudepersille), Rumex crispus (Slwacppe) og Here af de i Lap.
ruderale-Bzeltet, og deriblandt flavnlig Agrostis alba paa
bare Pletter med alenlange Ra1\keud1@bere, men uden de
kraftige Tuer, der var karakteristiske for de fornzevnte
Baelter. 'Den Paastand, at Antallet af Monocotyledoner
:LYtager med Frugtbarheden, synes i de her beskrevne Baeltedzumelser at bekrmfte sig.
For at faa en Oversigt over de fundne Arter og deres
Antal for rnulig Sammenligniugs Skyld er 11edenfo1°staa.el1de
Liste hidsat.

Agrostis alba,
Spicn. vcnii.
Agropyrum rcpens.
Bromus mollis.
Festuca pmtensis_
ruhm_
G'1ycc1.i:1 d'stans.
m;\ritin1n.
Hordeum murin1lm.
Holcus lanutus.
Lolium perennc.
Phleuln prntelmsc.
Polypogon x11oI1spellic11sis 1897.
Schedouorus stcrilis.
teciorum 1898.
Sccale cc|en1e.
Aetlmsrl. cynapium.
Arlcmisia vulgaris.
Atriplcx Iiltomlis,
hastata.
Barlmrcn stricla,
Cnkilc maritimn.
Carduus Cli§lp1ls.
Cllcnopodium nllaum.
glaucum.
rubrum.
Epilobium pubcscens.
Eupa1on'um cannnbilmm,

Euphorbia Helinscopia.
Pcplus.
Gnnplmlium Gcrmnnicum.
minium.
l-cpidium ruderalc.
Lepil_gr.mu1n n1a1.ix1um_
Matricnria discoiden.
inodorn.
F, snlinn.
Mr:|iloh\s albus.
nltissimus_
Nnsturtium palusire.
Oclcnlilcs Iittoralis,
Planlzxgo major_
1'o1ygon1lm avicula|'e.
Reseda odorata. 1898.
Rumex Gmxglomcrntus.
crispus.
mzlritilmls.
Snlicornia hcrbacca.
Scnccio vulgaris.
Sisymbrium oflicinaic.
Sofia.
Sonchus aspen
Tarax:1cun1 oI'licinnle.
Urlica urcns.
Valcrianu bfficinalc.
l\L1|.¢:`hz\ntiu polymorfa,
smut nogle enkelle Mosser.

Betragtes denne Liste naermere. laegges straks Mrnrke
til dems Mangel paa. Cryptogamer
(naar undtages Equisetum arvense), dons Righoldighed pam I'hane1.ogame1., og
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éfter det forholdsvis ringe Antal Monocotyledoner; Cyperaceer og Juncaceer mangler saaledes ganske,
erdet, at hverken Juncus Gerardi (Botnisk ~Siv) eller ].
compressus (Fladstraaet S.) Hndes, da de begge vokser

'Maerkeligt

vee-

frodi8t et halvt hundredu Alen fra den naermest I.3y.e11

rende Vold.
Eudvidere ser man, at der blandt de typiske
Planter ret tilfaeldigt vokser Planter som Fupatorium, Epilobium o. £ a.
At disse Vindfr¢sp1'ednirlgsp1a.nter fiudes
her, skyldes rimeligvis Szndeuvinden, da Engeneved Flaskens Sydbred ne-top huser disse Planter. Barbarea stricta
kan jeg fellge direkme fra dens Voksested paa Bygholms
Eng ved Aaen, den samme, der Mber ud i Flasken, og
hvis Strain netop skyller op mod den yderste af Dyndvoldene.
Det er m@rkeligt nok, at Cyperaceer og Juneaceer ikke ogsaa er hidfelrte ad denne Vej.
Naar jeg mener, at denne Lokalitet fordrer nzer1ne1'e
Undersegelse, er det, som fer sagt, fordi der fiudes Here
lignende herhjemme, og selv om de kun er periodiske, for
saa vidt som de forsviuder ved Kultivering, 33a vil der
dog altid et eller andet Sted vsere Udfyldningsarbejder i
Gang, saa Lokaliteten vil vaere til Stede, og muligvis vil
Floraen vise sig at stemme nogeniunde overens med den
af' mig her beslcrevne ved Horseus Ilavn.
Kabenlmvn, den 1,. April 1901.

K. Wiinstedt.

Rettclser til Artiklen ,,Flaskeu"s Flora :
Ncderstc Linjc Side
Trifoliun, l Txifnlium
; i Slutningen af 5. og 6, Linjc r_
n, pan
Side ombyttcs Bindclegnet og ,,t"et, og i 3. Linjc f, n. rcllcs Odontil Odontites; i ao. Linje IZ Ii. pan Side 24 rcl1c9 Mclliouls til

23 staar
Si:I.lTlII'|.c

titis
Melilulus.

4*

Bidrag .ti1 den jydske

Fuglefauna.

lagttagelscr fra. Omegucn nf Ejstrup pr. Nzrresnedg i Tidsrummct I874-¥90I.

Af n, Larsen.
Naar man undtager Kystfuglene Hndes der paa den
Egn, de efterfcflgende Optegnelser omfatter, Tiltraekningspunkter for hele den danske Fug1cVerde11,.her er stofe
Naaleskove paa Here hundrede 'l`dr. Land -- og i en nmr
Frcmtid vil de vokse til Skove, der ornfatter '1`use11der~af
'fmnder Land - her Hades store Moser omgivne af vidtstrakte Heder og Sanddugter, hvor kun sjaeldent et Menne.skes Faerden griber forstyrrende ind 1 Fuglenes Liv.
Her
er endelig t&tbu5kede Rester af urgamle Skove, Krat af
Hg, Asp,~Birl<, E1 og Lind, ispraengt og saMmenvokset ved
Here Slags Buskvaekster, Qg her Endes romantiske Bakke4
stnag med aeldgarnle Begeskove, i hvis Bund Kristtornen
(llex europeeus) endnu vokser vildt.
To store og nogle
mindre Vandleb snegler sig, omgivne paa Siderne at et
Engbaelte, i Iangsomt Lalb gexmem Egnen og passerer Here
Smzxasgaer1 hvis Bredder er bevoksede medSiv og RM.
.
Men det urgamle Praeg, der hist og her har holdt sig
op i Nutiden, vil dog' smart forsvinde ved Hede1xs Opdyrk~
ning og Beplantniug; Moserne kommer under Kultur, og
Vandlfabene reguleres, hvorved de nlzsdvendige Betingelser
for mallge Fuglearters Bestaaen paa. Egnen forsvinder, men
samtidig fomges ver Fuglebestand med andre Arter, saerlig
Beboerne af Naaletrseskove, disse Arter finder udmeerkede
Lokaliteter.

I det efterfcalgende har jeg noteret, hvad jeg har trutfet
og iagttaget her paa Egnen -- uden synderlig fremmed
Bistand
sideu 1874 og til Dato (Marts 1901).

Kongeaflz (Aquila`fu1va L),
Res naesten hvert Efteraar i de udstrakte Hedeplantager, hvor den er en slem
Fjende for 1-Iarerne og det sWrre Fuglevildt.
Da dennc
maegtige Ravel- er meget opmwrksom, bliver den sjaelden
faldet. Er skudt ved Vrads pr. Nefrresnede 1. Aug. 1889
(Endes i min Samling).
Skudt ved Fruegaards Plantdge
S). Marts 1896 af Skovlwber H. Flyger.
Fislrearzz (Pandion haliaétus L_), Iligesom forrige ikke
sjwlden paa Efteraarstrakket, paa hvilken 'l`id den gerne
opholder sig strejfende op og ned langs Skernaaen og ad
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de tilstradende Vandlab. hvor den med sammensluttede Vingur styrter fra Luften ned i Vander efter Fisk; naar den
med sit Bytte kommer paa Vingerne igen, rysier den Vandet
. af sig i Flugten.
Skudt ved Palsgaard
g Plantage l.'8.
Septbr. 1888 af H. Andersen, Arreskov (min Samling)..

Vzmdnfrzlk (Falco peregrinus Briss ).
`Denne Falk
ses kun sjwlden her paa Egnen.
2 Ekspl. iindes i min
Sanding; det ene (en l-Ian) er skudt i Ejstrup (S. August
1885, det andet (en Hun) i Gludsted pr. Nfarresnede 5.
Oktbr. 1899.
.
Lwrkefalk (Falco subhuteo L). Ses kun enkelte Gauge
i Traektiden jagende hen over
Markerne, hyppigst i April.
Den er ikke skudt her de sidste 26 Aar.
Dr/cergy?zZA» (Falco lilhofalco) Meget altn. i Trzcktiden,
saerlig om Efteraaret.
Den skydes naesten hverl. Aar her
paa. Egnen.
Taanzfczik (Tinnunculus alaudarius Briss.).
Ynglede
for Here Aar siden i Fjstrup Kirke, sidste Gang 18511 ; formodentlig er den bleven ked af den stadig voksende AllikeKoloni (mellem 20 og 30 Par),
som optog Redepladserne.

Alrfz. .Il4l5¢se-wage (Buteo vulgaris Bechst ).
]8r ikke
alm. her paa Egnen.
Den yngler, sau vidt jeg ved, kun i
Hastrup, Rrzirbaek og Velling Skove, og der findes kun et
enkelt Par i hver.
_Lglgddgylégfggj ./Wzzsevfeuzge'
(Buteo lagopus Briinn). Strejfer omkring paa Egneu hver Vintcr, af og til bliver den
skudt; i min Samliug har jeg den i 3 Ekspl. fra Rjstrup
Sogu.
Rod GlenN' (Milvus regalis Briss ).
Glenten ses noget
sjsclden her paa Egnen; dog har den ynglet i Velling Skov.
lit Ekspl. blev skudt 22. Septbr. vcd Nlzirresnede (Lundsguard); min S811 sktzid 811 smuk Han d. 18. Aug. 1893.
.Séurv/4"/ze8>' (Astur nisus L). Alm. ynglende i alle de
smaa Skove her paa Egnen.

Duc/:eg (A. palumbarius L).
Har, saa vidt jeg ved,
ikke ynglet paa Egnen 1 de senere Aar. jeg har 3 Ekspl.
i min Samling fra Ejstrup Sogn.
Hz/e;5s¢"f/aage
(Pernis apivorus L)
Denne Fug] vides
kun skudt en Gang paa Egnen, nemlig ved Narresnede
20. Oktbr. 1891 li min Samling).
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Rodbmu Kw/wg. (Circus aerug?nosus L_),
til Om Efteraarfzt ved Ejstrup Sa.

Ses at og

Gran Kaerkog (Circus cineraceus L).
Skudt af Gdjr.
H. jenseu, Tollund, 20. Oktbr. 1885 samt 1 Palsgaard Plantage af Forstassistent Wnldike, som antog, at den yuglede der.

Blau Karkog' (Circus cyaneus L ). Ses hvert Efteraar
og' Vinter strejfende om her paa Egnen, hvorfra jeg har
modtaget Bere Ekspl, af hvilke 2 Hanner og 1 Hull Hndas
i min Sanding.
Sneugle (Nyctea nivea Thunb ). Anskudt ved Skibild,
Arnborg bogn. i Efteraaret 1894.
Skudt paa Thyregod
Mark
1871 af Thomas Iensen.
Set paa en Bakke ved
M
Thyregod i ]8Ijstrup Sogn 1875 af O. Saaby.
JWnewfas Uglc (Athena noctua Retz) Yngler overalt
i Kirkerne her paa Eguen.
Er en slem Fjende for Staten,
hvis Unger den traekker ud af Kasserne med Klaerne,
hvilket jeg har vel-et Mjenvidne til et Par Gange.

Nanzgle (Syrnium aluco L.). Denne Ugle naavneskuu,
fordi jeg mazrkvmrdig nok aldrig har truffet den her paa
Egnen.
.§mnp-Horwlugle, Hed¢'11glc (Otus brachyolus Grn.).
T1-uH`en ynglende Here Gauge paa Hederne;
meget alm.
om Efteraaret.

Alfie. tlormzgle (Otus vulgaris Flem ).
Yngler overalt
para Egnen i Skove og Krat, ofte i forladte Kragereder ;
om Efteraaret strejfer den ornkring i Haverne. Om Dagen
1.¢bcr Spurvene gems dens Skjulested ved deres Samling
i Flok og Angstskrig for det katteagtige Dyr.
Lj@78r1¢8Z6» (Bubo maximus Sibb.). Skudt i et Krat
taxat ved Ejstrup i Efteraaret 1875.

Slerugie (Strix fiammea L ).
Kun truffen én Gang
ved Ejstrup Kirke, hvor en af Iniue SWnner fangede den.
Skudt et Par Gauge paa Fgnen i L¢bet af
20 Aar.
Slor Toruskzzde (Lanius cxcubitor L.).
Traeffes ikke
sjaeldent om Efteraaret og' Vinteren ved
Hegn og i Haver,
hvor den af og til bliver skudt.
Ieg har haft 5 Eksempl.
her fra Egnen,

Rodryggw' Ybwzskazle (Lanius collurio L.) Findes yuglende overalt, hvor der er Krat eller tat Hegn.
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G`rousp¢8n'L' (Picus viridis L). 'Iraeffes ikke saa sjaeldent
om Efteraaret strejfende omkring i Havcrne.
Den yngler
formentlig i Palsgaard Skove og Rm-baek Skov.

SIM' ]+7a_gfsP<wz'¢» (Picus major L.) Findes i samme
Antal som ovmmaevnte og paa samme Lokaliteter.
jlffcllefrz-F{¢zg.v,:>w'zre
(Picus medius L.).
Kun skudt cn
Gang' her paa. Iignen paa e11 .1.l5mmerplads, hvor den satte
sig paa noget raadent 'l`t25mmer, og' hvor den i al Fortrolighed forsynede sig med Larver, imitil den faldt for en 'flamrersvends Skud.
_/>z`kl:er (Certhia familiaris L). Ilcke alm.; den
Alw. T1'¢r:>
traeffes kun af og til i Traektiderne i Selskab med Mejser
og l<`ug1ekonge1.; deus fine pibende Stemme skaelues let
fra Mejsemes snaerrende Lokketone.
Sjaaldeu her pau
I
Aff/z.. V2'1z¢l`e/:als (Jynx torquilla L).
Jiguen. Skudt ved I*`rue;g'aard i Ejstrup Sogn i Maj 1888
(Saaby); selv har jeg skudt den paa. min Mark, hvor den
sad paa et oprejst Kiveskaft d. 10. Maj 1890, og i min
Have den G. Maj 1891.
.
.$}¢¢!1u¢]'.r¢- (Sitta evropaea I..). _[eg har kun set denne
Fugl en Gang i lfjstrup, den 5. Novbr. i min Have, og jeg
har aldrig' truffen den i Palsgaard Skovdistrikt, hvor den
dog formentlig af og til kommer.
Gag (Cuculus canorus L_),
Er i Yngletiden stznrkt
rcpraesenteret pan Egnen, isaer pea Hedebrinker langs Vandlnbene og Hedemoserne, hvor :nan fra den tidligstc Morganstund hare: dens livlige Kukken.
Den finder sig let en
Plejemoder for sine Unger blaudt den Maengde af lingpibere, som yngler her.

Allike (Corvus monedula L.).

I-lar yugiet i Ejstrup

Kirke i Here Aar, i de senere Aar 10 til 15 Par.
Mine
Burn opklaakkede en Unge, der var falden ned paa Kirkegaarden; den blev saa tam, at den Haj ud o'g ind hos os
og fulgte mest med Bdrnene overalt i Marken, ja selv til
Skolen, hvor Imreren ofte maatte kaste den ud. Den be
gyndte at. drille Naboerne og' lik et daarligt Rygte paa
sig. I vort cget I-Ius fik den aldrig Lov til at komme,
men maatte 'tage til Takke med et Leje i Stalden hos
Kaerne og hos nogle Ducr, som den omgikl-:es helt fortrolig med.
Hen paa Efteraaret kom den i daglig Forbindelse med de andre Alliker, og' vi prnvede paa at jage
_8
den til Ki:-ken, hver Gang den kom ned i Gaarden.
[il
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sidst . -~ lige f¢r Vinteren - forsvandt den, og ingen
tmnkte mere derover, far jeg' fNrst i Marts naeste Aar eu
Morgeu tidlig traf en Allike, der sad paa M¢ddingen ude
i Gaarden; den var usaedvanlig nmrgaaende, og det anede
mig straks, at det var den, som B¢rnc11e havde tznmmet.
_Dar jeg kaldte don ved sit Kalenavn (»'l`u1le<), baskede
den staarkt med Vingerne, gav et Skrig fra sig og blev
gaaende, om Af`te11e11 fitaj den ind i Staldcn, hvor den overnattede paa sin gamle Piads i 3 £t 4 Nzetter.
Derpaa blev
Vejret bedre, der kom Here af dens Kammerater i Kirken,
og vi maerkede ikke til den senere.
Rawz (Corvus corax L).
Er meget sjsnlden nu; for
20 Aar siden ynglede den i de Haste Skovc, sclv i Egekrat; nu er den kun e11 tilfaidig Gaest her.
Grrrzz K1'zz_gz' (Corvus comix L).
Har her paa Egnen
formeret sig i cle senere Aar og er Sanglerkens vaerste
Fjencle. Maxl ser den Dage igennem vandrende Agar op
og Ager ned for at Fmde og plyudre Laerkem-ederne, af hvilke
Her cr ualmindelig manga.
Sort Krzzge (Corvus corone L_),
Ses af og' til; jeg
modtog den fra Palsgaard, hvor den var san1n1ext med dcu
gran Krage; ligeledes fra et Krat ved Tijstrup, hvor den
ogsaa holdt sig' til den gran Krage.

Nadfivkrzge (Nucifraga caryocatactes .L).
Denne 1*`ug1
modtog jeg fra. Palsgaard den 12. Septbr. 1888 (WNldike)
og fra Ejstrup Storgaard 13. Okthr.
1893 (Faber); dette
er alt, hvad jeg har set af denne Fugl her paa Egncn
inddl Efteraaret 15300, da den i Oktober og November
strejfede om overaltg jeg modtog 4 til Udstopning fra
Fgnen.
AZ//z. Skzzde (Pica caudata ]*`1emm.).
Er i Aftagen;
kun 2 eller '3 Par yng.ler endnu her i Omegnen.
Den er
en slem Fjende for Lmrker og andre Fugie, der yngler
paa ]ord, da don plyndrer Kedcrne balade for Aig og
Unger, som den har en sjmlden Evne til at Hnde.

Sk0vskadc (Garruius glandarius L).
Krat og Skove; har formeret sig i (le senere Auf.

Yugler overalt i

Alun. Stwr (Sturnus vulgaris ].). Formerer sig stznrkt
for hvert Aar,
da dnt saa at sigv er bleven en Modesag
at faa . Husgavloxm b<>l1:engt med Slaorkasser, hvilket dog

lig efter Plover; og
I.arver.*l

opsamler Ma8ngder

af

skadlelige

5z`!b¢'&a/e (Ampe}is garrulus Lg. Denne smukke Fug!
traeffes kun sjaoldent her' jvg modtog den fra Hampon pr.
Nfarresnede i Ianuar 1898.
I Efteraaret 1900 har den sammen med Naiddekrigeu strejfet om i smaa Flokke, hvoraf
jeg har modtaget et Par Stykker.

H¢ery9¢g!(Upupa epops L.). Denne ellers saa sjaeldne
Fugl modtog jeg fra. Lundfoid, Brande Sogn. 16 Maj 1883
En af mine Sllinner skald et meget smukt Eksemplar paa
min Mark taet ved Gaarden d. 28. April 1897.
1rj9¢81(Alcedo ispida L.).
Har i manga Aar opholdt
sig ved Lystrup Aa pr. Bryrup, hvor den har ynglet; ligeIedes ses den naesteu hver Vinter ved Vandmlalieme her
paa Eg11en_ ]eg har flere Gauge set den ved Ejstrup Ssa
i August Maaued.
Jeg har den i min Samling fra forskellige af Egnens Lokaliteler.
.I{ll¢'kra_g-e (Coracias garrula. L_), Skal efter paalidelig
Kilda Here Gauge vaere set i Salten Skov.
Konservator
A. Starensen i Horsens har meddelt Inig, at han i 1898
saa Ellekragen sidde pa.a en Gren nogle faa Skridt fra
Vejen, som han passerede.
]Va!raf/ra (Caprimulgus europwus L.). Er snmrkt i Aftagende ved Ejstrup.
For 8ere Aar siden kunde man om
Aftenen i Maj og ]uni lwre dens snurrende I'arrin,qsskrig
overalt, hvor man gik; nu er den kun ret alm. paa Heden.
M3¢rsej7er(Cypselus apus L_). Ses kun paa Traekket,
paa. hvilket Tidspunkt jeg har skudt den et Par Gauge her.
Forstzzewale (Hirundo rustica L ).
Meget adm.; den
synes helst at ville bygge i straataekkede Huse, maaske
fordi der er for staerk Varme under Tegl, Tagpap og'
Skifer.
Byszfale (I-Iirundo urbica L_). Foretraekker Bygninger
med Tegl, Tagpap og Skifer til Ynglepluds; i hvert Tilfaclde har den ikke ynglet i Ejstrup far i de sidste 5 Aar
og' i den Tid stadig holdt sig til de ovennevnte Bygnin ger; dog har kun 3 a 4 Par ynglet her.
*.)

Men ogsna manga nytlige, snaledes Lzbcbillelarver.
Ligeledes azder
Stwren mange Regnnrmc,
der absolut man lcaldcs ,,nyllige".
Desudcn er det en hekclxdt Sag, at Siam-cn mango Stvdcr foraarsngvr stor
Skade i Haverne.
Stmrcn cr dcrfor ilckc exx absnlut nytlig Fugl_
_]'.-H.
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Dzgerzfaze(Hirundo riparia L ). Yngler i stor Maengdé
overalt i Mergel- og Sandgmve, undertiden meget sent
paa Sommeren; saaledes fandtes dens Rede her den 26.
Septbr. 1889 med 4 ikke Hyvefaerdige Unger.
Graz: Fluesnap/:er (Muscicapa grisola L_). Yngler sjzxzldent her. Jeg har set dons Rede paa et Bjaelkehoved ved
Vester Mrblle. Paa Traekket er den alm.
Broget Flfzcwzappcr (Muscicapa atricapilla L). Er alm.
pau. Trackket, men jeg har a1d1-ig fundet den ynglende her;
om Foraaret kommer Hannerne ca. 8 Dage far I-iunnerne.
Vandsiafr (Hydrobata cinclus L.)
Traeffes ncesten
hvert Efteraar ved Vandlrabene her pan Eguen; fra Lystrup
Aa ved Velling har jeg i Labet af 5 Aar modtaget ca. 10
a 12 Stkr.
Krrlnz.w4gZ (Turdus pilaris L_). Er som Trazkfugl aim.
baade Foraar og Efteraar.
En enkelt Gang har jeg sidst
i ]uli set den fnlgc med
en Fiok Stwrer.

Ringdrassel (Turdus torquatu-s L).
Ses i det alm.
Drosseltraak hvert Aar, Hunnen er let at komme paa Skud,
hvorimod Hannen er meget forsigtig.
S¢z7zga'ro.s'.s'¢'l (Turdus musicus L). Yngler overalt i
Skove og smaa Plantninger og tihager staerkt i Antal, vel
sagtens paa Grund af den store Plaxltagefomgelse paa
Tignen, der i Lzbet af nogle Aar vii forandre ]8gncns
Fuglefauna en Del; enkelte Af ter, sacrlig Droslerne, vil
blive staerkt foreigede i Iudividantal.
1'1!i4.!¢'Zdrosse'Z ('l`u1-dus viscivorus L). Holder sig til do
store Skove og ses sjaeldent i srnaa P1an1.ninger. Den
yngler formentlig i Palsgaard Pluntuge, hvor jeg har set den
i Maj og' Juni.

Soridro.s°seLSolsort (Turdus merula L).
Har ligesom
Sangdroslen formeret sig staerkt og yngler overalt i Haver
og Smaaplantninger, hvorfra man lwrer dens Hajtende Triller Morgen og Afton.
Wvzdrossel (Turdus iliacus
L.). Bes`2ger kun a!m.
sjaldent i swrre
Egnen paa Trekker, mest enkeltvis,
Flokke.
Hzfid V2}9scert (Motacilla alba L_).
Yngler overall(
paa Egnen og mest ved Graftekanter, dog ogsaa paa helt
uventede Lokaliteterg jeg fandt saaledes en Gang dons
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Rede i en Staerkassc paa en Gavl, og i Sommeren 1900
ynglede den i Skolens Straatag i Ejstrup.

Gul VzjWjcert (Motacilla Have. L). Findes euclnu
yng~
Iende overalt i .Huge og Moser, sklzmt den tydelig er i Af
tagen, hvorimod Varieteteu
éarealis, Som jeg nu bestemt
antager for en selvstaendig Art, bliver mere og mere hyppig paa Traakket om Foraaret, den kommer ca. 20.13age
senere end den gule Vipstjscrt: og fallger da Ploven ligesom
denne. jeg har aldrig truffet borealis ynglende her; dems
Traektid varer sjreldent mere end 14 Dage.
Sora' Vfsijzzfrf
et Ekspl. (Han), skudt ved
Oktbr. 1885.

(Motacilla Yarrellii) ]og har modtaget
en Gaard i
Silkeborgegnen i

Engpiéer (Anthus pratensis L). Meget aim. yngleude
i Hederne og Moserue,
dybt indc paa de Qrkenagtige
Heder hrifrer man dems trillende Sang, naar den med Halen
i Vejretlangsomt daler ned til sin Rede.
Tr@j>z`6er (Anthus arboreus Bechst).
Trseffes nu og
da ynglende i Kratskovene her omkring , er eliers ret alm.
i Trzektiden.
Gfaa Dz'ges¢:zuz're(Saxicola oeuanthe L)
Yngler hvert
Aar i Kirkegaardsmuren i Ejstrup samt Here Steder lzmgs
Vejene i Stenkister o.
1. Den er meget alm.

Bnnzstrubet Dz;g'e.wz1¢!te (Saxicola rubetra L).
Ligesaa
aim. som foregaaende.
Ynglende overalt i E11gg1.9fter og
paa Lyngbanker.
Brystwatre! Sanger
(Sylvia nisoria Bechst.).
her paa Egnen; jeg har en Unge og' en gammel 1-Ian,
skudt her, hviiket er alt, hvad jeg har set af denne Art.

Sjzlelden

Tarrzsanger (Sylvia cinerea. Briss.) Yngler ovcralt hcr
i I-Iaver og' smaa. Kra.tbevoksninger.
G¢wZesavzger (Sylvia curruca L ).
Ses ikke sjzeldent
paa Foraarstrmkket i Haverne; muligvis yngler den ogsaa
i Skovene her omkring.
Munlz4y94_gi (Sylvia atricapilla L). Findes paa Trackket
i omtrent samme Antal og paa samme Lokaliteter som l'o1.egaaende. ]eg har aldrig truEet den ynglcndc hor.

Hm/esazzger (Sylvia hortensis Gm). Denne Arts Track
falder paa samme Tid som de andre Sylviers. Den er mere
tairig og yngler ikke sjmldent para Egnen.

Lov.s'a1zger (Sylvia trochilus
L).
Deus livlige Sang
hrares overalt i det tidlige Foraar i Haver og isaer i Pilehegn; jeg antager, at den yngler her paa Egnenymerl jeg
har aldrig truffet dens Rede..
Gransmzger (Sylvia rufa Lath ). 'Iraeffes ret aim. paa
samme Lokaliteter
som foregaaende; yngler formentlig
Granskovene; her omkring har jeg truifet den Oni Sommeren.

i

Gfwzsanger (Sylvia sibilatrix Bechs).
Er ligesaa
som de ovenfor naevnte Sylvier, men jeg har aldrig set den
ynglc her, skalnt den traeffes hele Sommeren igennem 'i
Rrzirbaek Skov.

alm.

Gzzléuget .S`¢zn_g'er (Sylvia hypolais I..).
Yugler i de
fleste Haver, hvor man hele Dagen igennem hairer dens
dejlige Sang, dog mest om Formidclagen, _leg har i manga
Aar fundet dems Rede i min Have paa hrajst forskellige
Stedcr, saalecles en Gang i en Ribsbusk, en anden Gang
oppe i
Beg 7 8 8 Alen fra. ]orclen.
Rov'stz¢zgz'r(Sylvia arundinacea T, ).
Aar ved ]8jst1'up Sas, hvor den ogsaa. yngler.
Gang skudt den
i min Have.

Opholcier sig hvert
jeg' har en

Katfrsrzfzger . (Sylvia palustris Bechst).
Have, hvor den havde opholdt sig Here Dage.

Skudt

i min

Et Stk. iindes

i min

..Sj/cilzlgf llfafifrgal (Luscinia vera).

Samling.
Det er skudt i en Have ved Give pr. Jelling d.
15. Maj 1896 af Marius Pedersen.

Refistjirrt (Luscinia phoenicurus L).
Kommer regelmaessig hvert Aar samtidig' med Fluesnapperne, Hannerue
14 6. 20 Dage f¢r Hunnerne.
jeg har aldrig truffet den
yngleude her.
Ifefilzzzfllr (lirithacus rubecula L.).
Er meget aim.
og
yngler Herr: Steder her paa Egnen.
Enkelte forbliver her
Vinteren over,
B/zzzzlraflk (Erithacus suecicus L.)
Koznmer regelmaessig hvert Aar i Begyndelsen eller i Midten af Maj og kun
enkeltvis.
Alle Ilannerne har rrad Strubeplet, der varierer
Fra melrkerefd til gulrabd eller blegreid.
Gmrfiesv/1:4119(Troglodytes parvulus Koch.)
Findes
meget sparsomt repraesenteret paa Egnen.
Ieg har aldrig
fundet den ynglende eller set den i Yngletiden.
Hruzzelle (Accentor modularis L.
ket, og enkelte bliver her Viuteren over.

l. Er alm paa 'freckI januar 1898
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fangede mine ]}Qm et forkommeut Individ, der blev sat i
Bur, hvor den kom sig, Iudtil den, da. Sommeren kom, fik
sin Frihed. jeg har sidst i Februar, mens Sueen dae]<kec1e
Jorden, og det fr¢s Here Grader, set den siddende i Toppen af en Busk og synge.
Solen slcinuede smukt, hvilket
vel var Aarsagen til Sangen.
M¢svz`f (Parus major L).
Ses kun enkeltvis at strejfe
om Efteraar og Viuter for at reuse Huse og 'Iraeer for
Pupper og Larver.
Den yngler i I-Iastrup, Rsérbak og
Palsgaard Skove.

SzwgMfzejke (Parus patlustris L.)
Denne Fugl har jeg
kuu truffeu én Gang i den naermeste Omegn, hvorimod
den er alm. i Matrup- og Silkeborgslcovene. Jeg tror ikke,
den strejfer saa vidt omkring som dems naermeste Fraender.
8/447126/.se(Parus coeruleus ],.).
Sklant jeg anUrger,
at den yugler i Skovene her omkring, har jeg dog endnu
aldrig truiet dems Rede.
Den strejfer onlkring i Haverne
om lifteraaret og Vinteren.
I

Sartftzejke (Parus ater L).
Strejfer om overalt paa
Egnen om Efteraaret og Vinieren og yngler fornuentlig i
de omliggende Skove, da den undertiden tr@ffes i August
Maaned i Haverne med nylig fuldvokslle Unger.
Hrz!e71zq71re (Parus caudatus L).
Er ikke alm., wen
ttaeffes dog naesten
hvert Aar i Novbr. i snlaa l*`1okke i
Haverne; man ser dem kuu et Qjeblik, hvorefter de igeu
forsvinder.

tapvzylse (Parus cristatus)
Ieg har erholdt et Ekspl.
fra Silkeborg Skov, hvor denne Fugl af og til traetfes.
Gultoppef Fz¢gZel:0n_g'e(Regulus cristatus Koch). Meget
alm. i Naaletraeskovene her, hvor den synes at formere sig
Aar for Aar.
En Msengde gear til Gruncle paa Strejftogene om Efteraaret i Haverne, hvor den bliver et let
Bytte for Kattene; den lille Skabning er sau tillidsfuld, at
man undertiden kan tage den med de bare Halnder.
Sanglwrée (Alauda arvensis L.). Er meget staerkt repraesenteret her paa Egnen, hvor Luften formelig dirrer af
Laerkesang om Foraaret.
Den yngler i saadan "Weengde,
l
at jeg har talt over 20 Reder pea en Gang pail min Mark
(ca. 30 '1`dr, Land).
Varieteter traeftes ikke sjaeldent.
Topierka (Alauda cristata L). Yngler overalt her og
vilde formere sig staerkt, hvis den byggede sin Redo Iidt
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laeugere borte fra Byer og Huse, hvor Katte og l~`m1'ds1eu
af Mennesker og Dyr hacrnmer Formerelsen.

He¢i¢>!a6¢'kc
(Alauda. arborea). Meget sjaélden. I L¢bet
af 25 Aar hat' jeg Kun truffet den 2 Gauge.
]2'rg.la2rkc (Otocoris alpestris L_),
Strejfer i l\/[aengde
omkring paa Saedmarkerne Efteraar og Vinter; er Vejret
haardt, wget den ind i Gaardeue mellem Spurvene.
Den
zmkommer sidst i Septbr. og bliver til hen 1 April.
jeg
har en enkelt Gang truffet den i Maj.

Korrzz/aerlzbzg (Emberiza miliaria L.). Er som Standfugl
alum. overalt.

Gzzlspurv(Emberiza citrinella I..). Yngler i stor Mae11gde
her paa Egnen, swrlig i Kratslmvene.
Den sniger ind til
Gaarde og Korllstakke om Vintercn,
I{or!z¢!auw¢zrZz.rz_gf (Emberiza hortulana). Har i de senere
Aar beezwgt Egnen hvert Foraar.
Muligvis yngler den i
Kratskove, hvor jeg for nogle Aar siden traf den i ]u1i
Maaned.
Rarverlzkzg- (Emberiza schoeniclus L). Yngler overalt
ved Sner og' Vand1¢b, dog ikke i stor Mwngde, der Hades
kun . enkelte Par hist og her.
S1ze21c2rlz'¢zg' (Plectrophanus nivalis L). Kommer og
rejser samtidig' med Bja=rglaerkerne, med hvem den ofte
ssager Selskab. Den tracffes underticlen i Flokke paa Here
hundrede Stkr.
K¢ru¢'&z?ier (Coccothraustes vulgaris Steph.)
Meget
sjaelden her paa Egnen, hvor jeg kun har truifet den 2
Gauge i Lebet af 25 Aar.
I de sidste 15 8 16 Aar har
jeg ikke set den, skant her maa vate gode Lokaliteter,
da jeg har en Macngcle Kirscbaertraeer, fra hvMe Stenene
ligger str¢ede overalt i Haven.
Hu.e_rpurv (Passer domesticus L.). Er alt for alm. her,
hvor den saerlig anretter Skadc paa Bygmarker taet ved
Byen og ved at hjemsnge Baerfrugterne i I-Iaverne. I 1899
fandtes her et Kuld Unger med hvide Vinger.
En af dem
blev udstoppet, men de andre ik Lov til at Hyve.
Jeg
har dog aldrig set dem siden.
Skowpuffz (Passer montanus L).
Meget alm. Er en
slem Gzest i Haverne om Foraaret; det gaar saerlig ud
over Ribsbuskene, af hviike den afpiller Frugtknopperne.

Bogjivzke'(Fringilla coelebs L). Yngler omkring i Skove
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og Haver, hvor ulem
oplivende Sang.

e igeunem hurer dens muntre,
Dagen

K2/d2k¢=¢ji1zke' (Fringilla. momifrillgilla
L.). Besnger os
hver Vinter, undertiden i stor' Mmngde; de kommer ind i
(Jraarde11e, naar Suuen daxekker Jordon.
Gn»fzz`rz3~k (Chlorospiza chloris L.).
Har i de se11ere`
Aar formeret sig her paa. Iigncu, hvor den nu yngler overalt i 1-Iaver og smaa Granplantager.
Ybwzz.rz`sZ: (Linota. cannabina L).
Yngler overalt her
paa Egnen, selv i Lyng og pan .Ii11ebarbuske paa Ileden,
Den forsamler sig i st¢rre Fiokke om Efteraaret paa Markerne, men fbrsvinder, saa smart Vintvren begyuder, den
ankonmaer igen i det tidligste Foraar.

I>)'wrgz'rz`sl: Linota Havirostris I....l`rmiTe\s hvert Ffteraar og ]*`oraar i Flokke paax 'l`rackket.
Den or 1n@g'et 1('1;
at taemme; den bvgyndcr at kvidre og synge Dagen after,
at den er fzmget.

Gfalauwiatskm (Acantlrns
linaria L). Kommer og rejser
'
samtidig
g med foregaaendee og er Iigesom den let at taemme:
det rUde paa Bryst og Pande blivei- i Faugenskabeiz gul
ved furste Faeldning.
Gr0r¢.ri1!.s'k¢'rz (Acanthis spinus L.). 1`rae&`es kun nu og
da om Efteraaret og Vinteren strejfende om i Haverne.
Ieg antager, at den yngler i Palsgaard Skov, hvor jeg'
Here Ganga har set den midt om Sommcren.

Stillids (Acanthis carduelis L). Var for 20 Aar siden
meget sjaelden her paa Eg-neu, men efter at Here I-[aver
og Sn1aap1a.ntninger er voksede op. yngler den aim. paa
Here Steder. Et Par, jeg har
g i Bur her, har i tre Aar
e
ynglet og lagt flere Kuld .Eg hver Sommer; af sidste
Kuld har jeg en Unge, der har glinsende sort Hoved,
Hale og Bryst; det cr en 1-Ian, der synger godt.
Dompap (Pyrrhula. rubivilla l'al1.).
Er cn tilfaeldig
Gwst her; selv har jeg ikke set den, men jeg har erholdt
et Ekspl., der er bleven skudt i et Egekrat her i Nznrheden
for 17 f; 18 Aar siden
.S`z0rKorsfzrrfé (Loxia pithyopsiitacus, Bechst ). 'I raoffes
ikke sjmldent om Vinteren i Naaletraeskoverw. unc1ert1de11 1
store: Flokke, navnlig i Fyrreskove.

lWz'¢z({re'Korsnféé (Loxia curvirostra L). Yngler i Palsgaard Plantage, hvorfra den af og til om lifteraaret strej-
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fer u.d i store Flokke for at plyndre I-Ividgranerne for
deres Kogler, sont den sazrlig holder af.
Af en saadan
Flok, der besagte min Plantning, skfad jeg 10 Stkr. og
tangede to; den ene lnlev af mine Bern trukket ned af et
Tree ved, at de rakte en Kmp op med en Hesteskoslwre
paa, sea at dv fik Snféren om Halsen paa Fuglen; vi Lod
den ilyve igen, da den var sae. urolig i Fangenskabet,
hvorimod den anden straks begyndte at arbejde 1 nogle
Kogler, som vi satte ind til den.
jeg har den nu paa
fjerde Aar; vi morer os over dens pappegfajeagtige Vaesen ;
den klatrcr, skiftevis haengende i Nazb og Klrzier.
Hr/z2z'vz`ngez* Korsnceb (Loxia leucoptera Gm ).
Af denne
endnu sjanldne Art har jeg erholdt 2 Eksemplarer fra Palsgaard Sl{ov, og 1 .er skudt i min Have af min Sain Sofus
Larsen.
Ringziue (Columba palumbus L_),
Yngler overalt i
Skovene og har formeret sig Aer for Aar,
eftersom de
Tusinder af Tlzmder Land Naalelraeskov vokser op her paa
Egnen.
Skov/due (Columba oenas L).
Selv har jeg ikke truffen den her,
men Forstmaxndene mener at have set den
ved Pelsgaard.

Turfelrlzze (Turtur auritus Ray.) Denne lille Due tror
jeg bestemt at have set i min Have' mine B¢rn kom og
meddclte mig. at en meget lille Due gik imellem de tamme
Duer; jeg' opdagede streks, at det var en vild Due og' lab
efter Beissen, men da. jeg kom ud af Daren, Haj den over
Huset, 08' jeg sae ikke mere til
den.
.
](?rgisi.r/If _S`z'ejpe'/zone (Syrrhaptes paradoxus Pall). Har
ikke veeret set her pan Egnen siden Foraarvt 1889, da jeg'
sae et Par Hyve Over min Mark. Aaret i Forvejen ynglede
den i Hundredvis pea I-Ieden og' issuer pea Sandilugter,
hvor de 2 ai 4 H88 laa 1 det hare Sand, fra lwilke de vanHalv- eller helvoksne Unger kunde
skeligt kunde sk@h1cs.
jeg aldrig med Sikkerhed faa Oplysning om, hvorimod Beboerne her omkring fortalte mig Om Maengder af dlade
Unger, som jeg antog var dede af den fugtige og kolde
Nzuteluft; jeg har derfbr ingen 'l`ro til Steppehfanen som
Stamfugl her.
Ilvor den samlede sig i stfzlrre Flokke, var
1.11811 en slem Fjenrle pea. udsaaede Klever- og Bogltvedemarker.
A11/z. Jgrrhauc' {l'0rdix vinereal. I3riss.).
cler skydes ca. IUUU Stkr. :Ln1'lig i Hjaelrup Sngn.

Alm. ovvmlt :
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Vag`z'e! (Coturnix communis Bonnat.).
jeg' har aldrig
set den her paa Egnen og kun hurt dens Slag en Gang
for ca. 20 Aar siden.
Aim. I/3"/zone (Tetrao tetrix L ).
Er ret aim., hvor der
Fmdes passende Lokaliteter, midt i I~Ia1vf`jerdserne var den
naesten udryddet, men efter at dems Fredning var genuemf`0rt ved Lov, formevede den sig hurtig; i <len sidste Tid
har den omtrent holdt Stillingerl. Jagteu para den g¢r den
ikke synderiig Shade, da den er en meget forsigtig og
sky Fugl; kun Ungerne er lette at skyde, men det er
vzmskeligt for Jaegerne at skelne mellem dell unge I-Ian og
den fredede Hun.
Rawen wdelaegger en Maengde UrhQ5ns,
da de har Hjem tiif@1lcs i de vidtstrakte Heder. Urhlansene
maa paa denne Egn skifte Levevis og blive til Skovfugl
eller gaa til Gruude
ved Hedens Opdyrkning og Beplantning.
Grozwerz, skazsk Rype (Lagopus scoticus).
Fi11des nu
omtrent i samme Antal som Urfuglene og paa samme
Lokaliteter ,
den har fwlles Levevis og" fznilesl Fjender med
Urfuglene.
Om den kan gaa over i Skovkulturell, vil Fremtiden vise.
Alnz. Fasarz (Phasianus colchicus L).
Er truifet et
Par Gauge paa Egnen; hvorfra de er komne, kan ikke
oplyses, maaske fra Fasanerier i Omegnen af Horsens
Alnz. Brokfugl
(Charadrius pluvialis 1_.)_
Meget alm.
ynglende overalt paa I-Iemlerne; den er dog i staerk Aftagen
og gaar med stznrke Skridt sin Udryddelse i M¢de paa
denne Egll

P04}17/zera1zt.s¢gZ
(Charadrius morinellus L.). For nogle
og tyve Aar siden kom den her i 'frsekticlerm i store Flokke ,
nu ses den kun sjseldent om Efteralaret i starre Fiokke end
en 4 £1 5 Stkr. og om Foraar|=t kuu enkvltvis, sua den
vistnok snart v31 helt forsvinde fra Egnen.
S?or Slravzzipiécr
(Charadrius hiaticula L ).
overalt paa lette Sandmarker, dog helst hvor der er lidt
Vand, Eng eller fugtig Bund i Naerheden; Reden findes
dog altid paa. det tlarre, swrlig' paa Brakmarken, hvor dems
Rede ofte ¢de1aegg'es vedPl¢jning.

Ynglet'

Srravzdérokfngl
(Scuutarola hfzlvetica L)
Kommvr
nsnsten hvert Efteraar, undertiden i store Flokke, strejfende
om paa gamle Graesmarker 'eller Brzmkmarker, om Fon-aaret
har jeg aldrig set den,
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Ahrz. Wbe (Vanellus cristatus Mey. & VVo1f). Yngie1'
overalt ved Enge og' Kaer, undertiden ogsaa pau hrbjie
Marker; hvorvidt den er i Aftagen her paa Egnen,
jeg ikke udtale mig om;
det er i hvert '1`i1fae1de
grumme lidt.

'MJF
kun

Aim. ]`ra1z¢~ (Grus cinerea Bechst)
Nogle Stkr. af
denue sjzuldne Fugl saas 1 Gludsted Mose i 1874 (Forvaltnr
Saaby).
Hz/id Stark (Ciconia alba B1'iss.).
Der yngler kun 2
Par i Ejstrup Sogn; der har ikke veeret Here i de sidstre
25 Aar.
Sort Stork (Ciconia nigra L). Yngler i Velling Skov
under Palsgaard Skovdistrikt; den har ynglet her i manga
Aar og ses hver Sommer vadende i Ejstrup Sas
Fz`sk¢'he;'re(Ardea cincrca L).
Sas hver Sommer ved
Egnens Saer.
Den ynglede i Hastrup Skov i Sommeren
1500 Rcden Fandtes i haje Gramer.
Skal efter paaStar Rerdrurn
(Arden stellaris L ).
lidelig Kilde have vnglet i_Rarbmk S95 for ca
30 Aar
siden (l87n- 71).
Jeg har 2 Ekspl. fra Ringk¢l>ing-Egnen

Star Rzguspofve (Numen1us arquata.
L.) Kommer gerne
som et Varsel om Regn i Rughasten og strejfer almindeligvis om her i et Par Maaneder.
Den holder meget af
Ra;v1ingeb:1:r (Empetrum nigrum), hvorfor den opholde-r sig
meget paa Heder, hvor disse iindes i Maengde.
Lille' R4.g'1z.s'Pow' (Numenius phacropus L)
Er mere
sjaelden end fm-egaaende, men trmffes dog naesten hvert
iifteraar i Srmlaiiokke langs Skernaaen.
D'urerg-Sirzzrzdlober (Iringem miuuta)
Skudt ved Ejstrup Sas 16. Aug. 1887 af Smed P. Iepsen, Iijstrup.
Aim. Srwzndlobw (Tringa cinclus L).
Yngler hist og
her i Enge og Kar, dog ikke i stor Maengde.
Jeg modtog en hvid Varietet af denne l"ugl fra T-Iedegaard i Ejstrup Sogn 2. Juli 1891.
Brus,4zz1z¢' (Philomachus pugnax I. ).
'l`rmEes her af
og til paa Traekket.
Den yngler i stor Maengde i Skern
og 'Farm Enge.

1Muiders1z¢y!>pe
('1`otauus hypoleucus T.)
Yngler langs
Skern og I-Toltum An, har i cle senere Aar formeret sig.
R8a'.b671(Totanus culiclris Ll.
*

Ynglvr kun sjaelflent
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her i Naerheden, hvorimod den langere vest paa, langs
Skernaaen, er ret alm.
Grzzabe/ze: Klire' (Totanus ochropus L ).
paa Traekket, saerlig' om Efteraaret.

'Irwffes alm.

tirzizswzed-Klz're (Totanus glareola L ).
Yngier af og
til langs Skern og Holtum Aa samt i naesten alle Tarvcmoser her paa Egnen.
Gronéenet Klire'
(Totanus glottis Bechst).
Efteraar paa Traekket, men er meget flygtig og viid.

Sees hvort

Radérun Kobéersneppe' (Limosa lapponica L ).
her i Sommerdragt 1. Aug, 1892 (Hans ]'ensen); Hades i
min Samling.

Skucic

Skawneppe (Scolopax rusticola L).
Er ret alm pan
Trmkket; den skydes ikke sjacldent i Ilederne om Efteraaret, jeg modtog for nogle Aar siden en Varietet med 3
hvide Svingfjer i hver Vinge.
(Gallinago major Gm
).
_Ttedcekker-Bekk¢si:z
_
arstracklcet . i I*`¢Ige paalidelig Kilde
g har den i
Here Aar ynglet i en Mose ved Give (Kristen Pedersen).
paa

4

I.fter3

.. »J\| w",

]8r alm.

,\.

])o66elt B4'kL'zz.rz.1z (Galliuago media. Leach).
overalt i Enge og Kaer, dog naeppe 11u i saa stort Antal
som for 20 Aar siden, sk¢r1t Bestanden holder sig n1sr:rkvaerdig godt her til Trods for den korte Fre(lningstid. Den
overvintrer ikke sjaeldent her paa Egnen.

Ynqlcr
g,

E1zkelZ Z?¢'kkasi1z (Galiinago gallinula L).
Ses alm.
paa Trackket og' for dvt meste hele Vinteren igenncm Ieu1l8°s
Vsmdlsabene
Vzzndrikse (Rallus aquaticus L.)
'l`r:1effes hvert Efteram' og Vinter paa Traekket; naar Kulden begynder, sviger
den ikke sjwldent ind i Huso gennem Ajlcudlab og Rendestene, rinteligvis for at inde ]"¢den i Ajlen eller Vandct
og vel ogsaa for at sage ]`.y for Kulden, naar alt er tilfrossen andre Steder.
AIm. L'a_gfte!k01z_gw (Crex pratensis Bechst).
jeg tror
ikke, at denne Fugl yngler her paa Egnen; den trenffes al'
og til paa 'l.`raekket.

Plerfet Sufujbkozze (Ortygometra porzana I. ).
lamgs med Skern og Holtum Aa satmt ved £1110 S¢r:r pam
Iignen, hvor man hater dems skarpe Flajten Natten igenJeg antagur, at den yngler to Gauge om Aaret, da
jeg har fumlet dems Rede med frislzlagte 199 2. April.
11en1.

g

Yngler
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Roziélzkset Ras'/¢a;ze {Gal1inula chloropus L.).
'frazffes
af og til om I<l&eraz1ret og Viuteren,
men jeg har aldrig
tru8`et den i Yugletideu, saa jeg antager ikke, at den yngler her,
Sora* Valid/zezze (Fulica atra L.).
Yngler i de Heste
S¢er her omkring; i Yngletideu 11¢rer man jaevnlig dens
ravneagtige Skrig.
K4/de (Recurvirostra avocetta L.).
'frwffes her, om
end kuu sjaeldent, paa Efteraarstrzekket.
Et smukt Ekspl.
blev nylig skudt (Septbr. 1900) ved Matrup af Ungkarl A.
Andersen, L¢vdaL1.
Laengere vest paa, ved Skem Enge,
yngler enkelte Par.

Dunne Fugl
men jeg

Sior .5`z'0nrzs2'/zzle' (Procellaria Leachii)
har jeg erholdt fra Silkeborgegnen og Oxbyho,
har aldrig truffet den her.

Aim..Turns
(Sterna hirundo L.).
kelte Par ved Ssaerne her paa. Egnen.

Yngler kun i en-

.Sari Tc:-:ze lSterila. nigra L).

I-lar tidligere ynglet
de sidste 10 Aar; derimod
fandt jeg den ynglende ved Halle S16 pr, Brabdstrup i Sommeren 1804;
en hel Koloni har ynglet ved denne S95
siden.

ved lijslrup Sm, men ikke i

Dt.'¢6¢2Q'12zazlg'7'
(Larus miuutus
Pall).
Septbr. ISM af Ilusmand jens Pedersen, Lundfold.

Skudt her

H2ett6'1/1(z¢rg¢(Larus ridibundus L). 'l`ra:{1'es hvert Foraar og Efteraar i Flokke: uudertiden falger den Ploven
For at opsamle Larver.
Y%¢'Za¢z¢'Z' .Mtzage (.].arustridactylus I..). Denne Fugl
blivvr miq tilsendt
g
narasten
hvert Aar undertiden i Here
likspl., der er fundne d¢de omkring paa Mark og Hede,
udsultede Individer uden Spor af Saar,
saa. det ligger naar
at antage, at de har vaeret fortumlezde og er d¢de af Sult,
idct de or komne for langt fra Havet, og Ferskvundssfierne ikke har kunnet give dem tilstrwkkelig Nesting.

Sz'ar71wzmzge (Larus canus L).
Traeffes Foraar og
Iifteraar i Flokke strejfende hen over Iiguen, ofte efter
Here Dages vestlig Storm.
Skydes af og til
.9vartbag-Maage (Larus marinus L.).
Den opholder sig underpaa dens Strejftog over Egnen.
liden nogle Dage vcd S¢erne her.
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.S`ila'¢'ru¢z¢zgz'
(Larus fuscus L).
af Gaardejer Fehr pala Iijstrup Mark.

Skudt 6. Marts 1097

1`%'d¢z'e!,lybz'e
(Stercorarius pomarinus 'I`emm.).
7, Oktbr. 1890 ved 'Iyregod (flnrles i min Samliug).
Oktbr. s. A. modtog' jeg atter et Stk, fra 1-1~aLrri1d i Ejstrup
Sogn; et lil blev samtidig skudt i Brande Sogn, saa det
kunde se ud, som et st¢rre Traek af denne Fugl er gaaet
over Egnen.

Skudt
0.

Lille Iijbw
(Stercorarius
cepphus Briinn.)
l*`ug1 modtog jeg fra I-Iarrild i Ejstrup Sogn 12. Septl-r.
r
1887 samt fra Iijstrup Mark 30. Septbr. ]891. Et Par Stk.
mere er
. ikke Daskudt her paa Egnen, men jeg kender
toen; det ene
har jeg modtaget udstoppet fra en Laerer
her; det andet findes vist i en Samling i Brande.

Deune

_S`aug.s'z/a1z¢= (Cygnus musicus Bechst ).
paa Scierne her paa Traekket Foraar og Efteraar.
skydes nogle naasten hvert Aar.

Scedgatxs (Ansar segetum
over Rgnen hvert Foraar og Efteraar.
et Stk.

Gm I.

Grrzfzgaas (Ansar ferus Steph.)
imellem paa Traekket.

Opholder sig
Der

'1`1'a3kk(»r 1 Flokkc
Af og \i1 skudt
Bhver skudt an Gang

Kuorf¢;gf¢zas (Bernicola brenta Pa11.).

Skydes en Gezng

imellem.

Stokaud (Anas boschas
L ).
Har, siden
_Iagteu paa
den blév indskrenket, formeret sig staerkt, saa den yngler
overalt paa Hedeme her; saa snart Ungerne kommer ud
af Egget.
sager den til Aaer og Siler med dem.
.Sjwidsand (Anas acuta L ). jeg
har aldrig truffet denne
Fugl her, men den er ikke sjalden i Omegnen af Skern,
hvorfra jeg har faaet den et Par Gauge.
Atlingand (Anas querquedula L). ]eg har hart rnange
Beretninger om denne lille Ands Forekomst her paa Egnen, men jeg' har aldrig' selv truifet den
To Garage er en
And under dette Navn bleven mig tilsendt fra Skernegnen,
men begge Gauge er den under Rejsen bleven forvandlet
til en Krikand, hvorfor jeg' slet ikke tror paa dens Forekomst her.
Krikmzd (Anas
crecca L).
Moser og Kaur, ja ogsaa paa Heden.
hvert Efteraar.

Yngler Here Steder i
Den skydes i l\flaengde

I
|
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/'z`b¢'!z1z¢z' (Anas penelope L). jog har aldrig truffet
den ynglende her, men der skydes en Del hvert Efteraar
og Vinter, saa den er langt fra sjazlden.
1/`roldzma'(Fuligula cristata Steph ).
Skydes af og til
her 0111 Vinteren, naar Isen daekker Kysterne, men kun
enkeltvis.
(Fuligula marila L).
l3_;?L'rgzz1za'
Flokke, naar det fryser haardt.

Ykzjelzz/ad(Fuligula ferina L).
Vintre og skydes da ikke sjaeldent.

I

Kommor hertil i store
Kommer her i strevxlge

5?/rlfzfzd(Oidemia nigra L). Kommer som forcgaacmde
kun i haard Vinter og skydes da af og til.
Flfykflsnzrz1l(Oidemia fusca L).

Skydes af og til i

haard Vinter.

Infzfzfrnzezfi
((11a.ucio11 clamgula L.). Fr den mest alm.
llavand.
Den kommer undertiden sidst i AugUst ug opholder sig her i st¢1-re Flokke til langt hen i Foraaret.
hfa-z.'lz`za¢zri (Harelda glacialis L ). Maa betragtes som
sjaelden her; jeg har kun truffet den nqgle enkeltf: Gauge.
I,
. Traeffes
Slar S`kafZ!e'sZu_g¢'4' (Mergus mergamser
L.)
hver Vinter i sturre Flokke.; en Del bliver skudt.

Tappet .S`knl[¢'.s'!zzg¢>r (Mcrg'us serrator L ). Lidt more
sjalden end foregaaende, men den skydes dog hver Vinter her.
18/221S»é¢zZ!es/vggfer
(Mergus albellus L ).
Er cn tilfaoldig Gmst her; jeg har kuu rnodtaget den en Gang her
fra Egnen.
Modtagut til U
Hz/id Havszde (Sula bassana )
ning fra. Herningegnen 1 Oktbr. 1891.
Det var et
udfarvet Ekspl.
]eg har Fuglen i min Samling fra
horgegnen.

'dstop
smukt
Silk(s -

ffor7/10nzu-Skaw (Graculus Garbo ],.).
Af dcnne Fugl
modtog jeg et Ilkspl. 12 April 13300; det var fanget i e11
Fiskeruse ved Skern.

Topskan' (Graculus cristatus). Af denne sjwldnc Art
modtog jeg et Ekspl., skudt 5. Jan. 1899 ved Give.
YbppezL¢zPP¢-¢@»klw- (Podiceps cristatus L). Yngler i
Here Par.

I

I

»
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Hvwwl f.¢;/1j>¢'zz§fl',{-cr
(Podiceps cornutus Lath.).
111odLog denne 1*`ugl fra Harrild i Fjstrup Sogn 20. ]'a11uar
1891.
@rei L¢zppe¢b'kk¢.r (Podiceps 11igrico11is.)
]:]j:;U'up S¢ 7. ]u1i 1087 af ]. Sivebaek.
.
Lille Lapp¢'dykK:¢'r (Podiceps minor Gm.)
vor mindste Lappedykker har Jag modtaget Here Ekspl ,
skudte her i Omegnen, baade i Sommer- og Vinterdrugl.
jeg 8ntager, at den yngler her.

]cg

Skudt ved
Af denne

]~'ol12r!o//1(Colymbus arcticus t.).
Denne Fugl har jeg
fra Horsens Fjord, hvor den af og til yngler.
jeg har set
et Par Stkr. hmngende hos Fiskehamdlere 1 Ilorsens.
No1'dz`slr Low (Colymbus septenlrionalis I.
). Et Iikspl ,
formodeutlig af denne Art, blev anskudt i SkerIlaueu tant
ved Iijstrup Hedegaard i Viuteren 1896; det var i alt lald
en Lom, og Karlen, som saarede d(=I1, mente at have set,
at den havde noget r¢dt |3111;-r sort for paa Halsen, efter
Skuddet gik den under Vandet og forsvaudt.
],zz/zgiza?/1¢'z'
Yljlvn' (Uria trojle [_.).
Fu1tde11 d¢d veL1
Vcster Mlblle pr. N¢r1'e Suede 1. Novbr. 1803: skudt ved
llarrild i Hjstrup Sogn 30. Oktbr. 1805, skudt et Par (iange
mere her paa Egnen.
2 af mine Slallller saa li Stkr. af
deuue Tejste siddende tact op til hverandre pzza Ejstrup
8Terk 11. Novbr. 1843.

Lille K,-,M¢-,,9,k,4¢-7
(Arctica alle). Skudt \»'Fd LundJ
fold 1/* Mil vest for Ejstrup
for
nogle
g' -'\ar sidene1
af Mar- 1\
tinus Pedersen, i hvis Samling den findes. 14. Novb. 18'l')
modtog jeg ct Stk. funden ded mellem Jijstrup og 1l<asL
og ét, der var skudt ved Kokborg
Mil syd for Iijstrup
af Gaardejer S. ]`ensen.
A17/z. A/K4(Alou tordu L.)
Mulleln 12. og 20. Febr.
1893 fandtes Here Ifkspl. clade rundt on1l~:r.|1g het' pam
Iignen; jeg modtog to til Udstopuing; Konsvrvazlor A.
Srzirenseu, Horsens, havde over 2() Stkr. til Udstopning.
20. Februar 189-L modtog jeg en A114 fra (nrluclstr-L1 i Ejstrup Sogn: den blev funden dpnl.
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Nogle ornithologiske Notitser
fl°8 Horsensegnen.
Det kan maaske synes underligt, at jeg fremkommer
med ornithologiske Notitser fra en Egn, der allerede en
Gang er b1ev@n saa godt undermgt og beskrevet, som det
ur sket i Hr. cand. pharm. Fabers Bog om Horsens- og
Vejleegnens Fuglefauna.
Grunden til, at jeg overhovedet
kommer frem med disse Optegnelscr, maa rm>rmest s¢ges
i, at mine Optegnelser vazserltligst er af nyere
Dato end
Hr..F`abers, altsaa fra Aarene 1898, 09, 1900 og
1901,
hvorfor jeg ogsaa haaber, at de vil kunne vxere af nogen
Interesse. De fleste Iagttagelser er gjorte af mig selv, et
Mindretal af forskellige Personer der paa Egnen, blandt
hvilke jeg isaer skylder Hr. Aage Steenstrup og I-Tr. Jagtassistent Crone Tak for dares Oplysuinger.
Det Omraade. i hvilket jog har gjort mine Iagttagelser, er langt mindre end det af Hr. Faber behaudlede. Det
er ncmlig kun den allernaermeste Omegu af I-Iorsens, jeg
g med, og
g der8f er det
har faaet Tid til at beskanftige mig
igen kun Egnente syd for Horsens, omtrent med Landshyr-n 'Ihyrsted som Midtpunkt, der er Stedet for de Heste
af Iagttagelsernc.
Som F¢1g'e deraf er det i Hovedsagen
kuu Rov- og Spurvefugle, mine Optcguelser vcdrairer, idet
den D01 af Horseus Fjord, der laa inden for min Raekkevidde, ikke frcmbyder nogcn nazvuevaerdig Lejlighed til at
anstille Iagttagelser over Vade- og Sv¢mmefug1e.
jeg vi]
derfor anmode »F1ora og Fauuacs Lmsere om at betragte
disse mine Optegnelser som et lille, lokalt Tillaeg til Hr.
Fabers Bog. jeg behfsver naeppe at Forudskikke den Bemaerkning, at det selvfalgeligt vilde were meningslest for
mig at fremkomme med Optegnelser om vore almindeligste
Fugle, hvilkct jeg heller ikko har gjort, derimod kun om
de sjzeldnere, om hvilkc jeg har segt at gare saa
manga
Naar jeg alligevel ikke har 113:14-31; dcttc, som E Eks. for
Karhagenes (Circus Artcrnes) Vedkomniende, saa mae dette
vist ligge i, at de kuu meget sjznldexlt traeffcs pea de Lokaliteter, jeg har beskaefliget mig' med. Deszvznrre har jeg
saa godt som ingen Optegnelser 'Fra 'Iiden far 1898, hvilkct
er sam meget desto lwklageligcm specielt for Rovfuglenes
Veclkoniniende, som de nctop i de senere Az1.r er tug'11e=
stfilrkt af i Antal p21.aL (nrruml af den vliergiskiz Ei.le=1'stra3bc~1se,
de er udsatte for for Faszuxeriets Skyld.
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( (Haliaétus albicilla L_),
I/:z-'z.rM(z[¢'! ]'[rz'z'nrvz
Faber omtalte Rede i Brakfar Skov ved Sterlsballlegaard
skal Mrnen efter en af mine Skolekamnuzraters Udsagn
have yngiet for en 3--4 Aar sirien.

I den

af

Ran' Glwzte (Milvus regalis Briss).
Findes efter min
Mening nu kun yderst sjénldent i Horsensegnen; jeg sam
den i Foraaret 1899 ved I-Ierregaardcn Christiamsminrlc.
(I Sommerferien 1899 saa. jeg den et Par Gauge ved Mariager Fjord.)
.
g Bechst.)
Er i de
Aim. jM¢.r¢'z'aag¢- (Buwo vulgaris
senere Aar taget staerkt af paa Grand af den fairnaavnte
Udrydning af alle Rovfugle. Jeg husker, at jeg i
tidligere
Aar ofte hrarte dens letkendclige Skrig i Skovene, medens
det nu er sjwldent, man faar det at hare.
1898 havde
den Rfrde i et hajt, utilgaengeligt Tree i Klokkedal pr.
Horsens.

_Him-psevaage (Pernis apivorus I. ). Skudt af jagtassistent Crone ved Boller pr. Horsens.
Aarstallet kender jeg
ikke med Bestemthed; det ligger mellem 1896 og 1900.
Lcérlrefalk (Falco subbuteo L).
'Set i Thyrsted pr.
Horsens den 31. Marts 1900 jagende efter Laerker (Alauda
arvensis L).
Taawy'a],4' (.l.innum'ulus alauclarius Briss ).
Stud. mag.
C. V. Otterstrarn fandt dens Rede med 881g i Thyrsted
Kirke, vistnok i ')G.
Jeg selv fandt Reden med fi _/Eg i
Uth Kirke den 16. Maj 99.
Samme Sted blev der i 1900
fanget to Eksenmplarer.
jagtassistent Cronv skeid et likspl.
i Rold Skov ved Horsens d 22. April 1900.
Duehag (Astur palumbarius L).
Dueheigen hlbrer ogsaa til de Fugle, der paa denne Egn tager staerkt af i Antal; dog har jeg adskillige Gauge set den Hyve, og jeg
ved, at den skydes ret jaevnligt.
Wen 17. April 1400 sem
Sj>z¢m'¢'/wg(Astur nisus L ).
jeg i Urlev Skov pr. Bmaskov en Rede anbragt i et meget
h¢jt Bagetrae, og jeg antager, atgden tilharte denne Fugl,
da to Individer hele Tiden kredsede ovenover Traeet. Ogsaa denne Art skydes ret hyppigt i Skoveue ved Boller
(2 Ekspl. i julen ]':)0().).

8

]lW1zcv~z/a1/.gle (Athena noctua Retz).
Et enkfzlt ./Eg
fundet i Thyrsted Kirke i
1899. Fuglen set samme Strat]
den 2%. Marts 1900.

r
l

l
Ir
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i`\,72z/2/glc' (Syrnium aluco L).
Ret talrig;
dems Rede
fandt jeg med 3 Eg i midt i Marts 1899 i et hult Trac i
Boller Overskov pr. Horsens, og samme Sted
fandt jeg d.
13. Marts 1900 4 888.
Uglen laa paa dem og holdt saa
haardt, at jeg naesten kunde have taget den med Hmmderne. I Aar (1901) har der ikke vseret Eg i naevnte
Rede,
Deus Tuden hares ofte om Aftenen i Skovene.
Hos nu afdwde Pastor
Otterstram i Thyrsted saa jeg for adskillige Aar siden et
Individ, der var fanget leveude i Umh Kirke.

Sf¢114>/zarvzzzglf
(Otus brachyotus Gm).
Jeg har aidrig
set denne Ugle her paa Egneu.
(Et udstoppet Individ,
dvr ejes af Hr. Proprietaer Steenstrup, er skudt ved Kongeusgaard pr. Lemvig (Aage Steenstrup).
Geg (Cuculus canorus L).
I Forsommeren 1898 blev
et Grageaeg fundet i den guie Vipstjwrts (Motacilla Hava
L.) Rede paa Boller Eng ved Horsens Fjord (Aage Steenstrup).
(Picus viridis L_).
Paa denne Egn har jeg
aldrig set Grlanspaetten, antageligvis fordi Skoveue er for
smaa og bliver vel forstmaessigt behandlede, derimod saa
jeg den i Sommerferieu 1809 ved Visborggaard pr. Hadsund.
Tr(3/088r (Certhia familiaris L ).
Den 5. Januar 1901
c>pda.gede jeg ved at lmsrive et stort Stykke Egebark, der
sad spaerret noget ud fre Stz1mmen, en Rede, der eftor al
Sandsynlighed maatte henfgares til denne Fugl.
1*`ug1e11 selv
ses aln1iudelig.

5.

.Sfei11z¢j54>(Sitta europaea L).
Jeg har haft et Iiksempel pea, hvor godt Spaetmejsens Eg ligger skjulte i de
tarre Blade, hvoraf Reden bestaar, idet jeg nemlig nogle
Dage efter at have undersfagt en Rede og troet, at den
var tom, lwrte Ungeme pippe deri.
}fQzy9¢8t/ (Upupa epops L). Set ved Fasaneriet E Bol»
Ier Overskov d. 24. April 1900.
/.Wzgl (Alcedo ispida. L).
Isfuglen yngler eller har i
ethvert Tilfaclde ynglet ved Haldrup Meille pr. Horsens.
Den er blevcn set d. 28. Febr. 1900 ved en lille Plautago
i Hatting, og omtrent samtidig saa jeg hos Hr Konservator Slzirensen i Horsens et Ekspl. skudt ved Egebjerg pr.
Horsens. Endelig er den skudt ved Nlbrrestrand 1900 og
set ved Bygholm l80G (K. VViinstedt).
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I

_ L).
I 1898 saa
/4/7/zz`nn:'e/zgSZQW (Sturuus vulgaris
jeg hele Vinteren igennem nogle Stzer, der vel man antages at have overvintret her. Hovedmeengden af Stserene
kom sidst i Februar.
1000 saa jeg Staeren fgzsrste (wang d.
27. januar, da der sad en Flok og kvidrede nok saa fornlajet i Landevejstraeerne syd for Horsens,
1001 san jeg
den farste Gang d. 15. ]an, paa Spedaise.
Rzzwz (Corvus corax L). Skudt af Jagtassjstent (Irene
i en af Skovene ved Boller 1800 (jeg har det preeparerede
I-Iovede).
I juleferien 1900 saa jeg d 23. Decbr. to Ravne
flyve fra Boller Nederskov syd paa,
og d. *3(). Decbr. et
Eksemplar iiyve over Boller Overskov.
D. 5. Jan. fandt
jeg et Ravneskelet i Boller Overskov, og erfarede siden,
at Jagtassistent Crone havde skudt den, men ikke kunnet
tinde den.
Ifig. Hr. Crone ynglede Ravnen i Foraaret 1000
i Ustrup Skov pr. Horsens.
Reden stod i en aldeles utilgmngelig Beg.
Kraqen
( tager mere
Gwzzz ]{ra88 (Corvus cornix L).
og mere af i Tal i den hex? omhandlede Del af Horsensegnen, da der bliver fart en energisk Udryddelseskrig imod
den for Fasanernes Skyld.
Der indes nu kun et temmelig ringe Antal Reder i Skovene ved Boller, hvorimod den
yngler ahnindeligere i Skovene ved Bygholm.
Ved K1zlk~
ring har jeg fundet dems Rede i en ]8g ganske neer ved
Strandbredden,
der kom kun to 88g (med overordentlig
store Pletterj, sea Kragen maa vel vmre bleven forstyrret.
Stud, art. S. Slbrensen Nymzmd har ofte iagttnget, at Kra»
gerne ved Ebbetid opsamlede Blaamuslinger, derpaa fit2sj
til Vejrs med dem og Iod dem faldc ned pea den stenede
Straudkant, saa Skallerne knustes, hvorefter Kragerne med
synljgt Velbehag forteerede Muslingerne.
...- Af Corzfns
cornix var. corofze (Sortkragen) saa jeg d. 7. April 1901 et
Ekspl., skudt af jagtassistent Crone.
Alan. Skade (Pica caudata F1em.)
'Eager til i
Antal,
men kun. meget langsomt.
Den har ynglet 1 Haven vecl
Gaarden Strandkzer (Aage Steenstrup), men Trsaeerne, hvori
dens Reder sad, er nu fmldede, saa den har maattet fortrakke -.-. hvorhen ved jeg ikke.
Nea'a'e/érige (Nucifraga Caryocatactes L). I Efteraaret
1900, da Ngaddekrigen synes at have forekommet i usaedhele Landet over, sklafl jagtassistent
vanligt stort Antal
Crone tre Ekspl. ved @1sted pr, Hotsens.

Silée/uzfe (Ampelis garrulus L.). Et Ekspl. set i Thyrstecl i Vinteren 92.

E
|

s
I

IWz/1'¢z2'/4 (Caprimulgus europaeus L ). Set et Par Gange
i Sommeren 1900 i Praestegaardshaven i Thyrsted.

}fbr_gn¢¢»_;~;.wl.¢
(Hirundo r tlstica L). Aukom til 'Ihyrsted :
1898 d. 26. April,
1900 d. 880. April. (1901
d. 23. April
Damhussgaen ved Kebenhavn).
Gran }'Yues7z1zpp¢'r(Muscicapa grisola. L.)
jeg* har ofte
midt i Maj set den i stmrre Antal i Prastegaardshaven i
Thyrsted og Skovene ved Boller.
Reden har jeg lige saa
tit funden anbragt paa Hjeelkehoveder som paa Tracer,
swrlig Egetraeer og Frugttraeer.
Iifqqet Iflzlfswzfqbper (Muscicapa atricapilla L).
1 Maj
1898 fandt jeg dens Rede med 5 [Eg i en udhaengt Mejsekasse i Boller Overskov.
Forveksling er umulig, da Fuglen Iaa paa Rcdcn, da jeg kom.
Star I/brfzskrzde (Lanius excubitor L.). Den 10. Januar
1901 sk¢d jeg en smuk gammel Han i Thyrsted; den var
anlene, men nogle Dage senere mentes der atvecre set et
'
Eksfpl. til
]agtass1stc:nt
Crone skad i Efteraaret 1900 2
Ekselnplarer af denne ikke ret almindelige Fugl.
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Sa1zg1iro.s'se! (Turdus musicus L).
Ankom til Thyrsted: 15897 d. 16. Man-ts, 98 d. 10. Marts, 1900 d. 30. Marte,
1901 d. 2. April.

Wrzriroswl (Turdus iliacus L).
llorsens 1 Julen 1900 (K 1/Viinstedt).

Set ved Bygholm pr.

5--6 Eksemplarer
ai" Kingdroslen
blev i Iulen 1900 sete ved Bygh0lm (K.
VViinstedt)
_S`0!.m¢.I (Turdus merula L_).
Reden har jeg fundet
anbragt baade i unge Grantraeer, Blagepurrer, .[j¢rnebuske
og i Grenkllzwfter paa st¢rre '.l`rseer.
Efter min Mening maa
Solsorten nu fuldstwndig hetragtes som Standfugl, ja, der
iindes i Reglen Here Individer her om Vinteren end om
Sommereu, idet deres Antal foralges ved 'l`raek nordfra.
1896.

Vzzvzdstrzr (Hydrobata cinclus L.).
Ses der hvert Aar (K. \kVii11stedt).

Set ved Bygholm i

H72/id V2j,»_;¢y@¢-t
(Motacilla alba L).
Den hvide Vipstjaorts Rede fandc jeg med Unger i Foraaret 1898 1 en
1-Ialmstak ved Boller.
Set fnrste Gang i 1900 d. 1. April
i Thyrsted.
T-rcepz`6e1'
(Anthus arboreus Bechst)
Et Individ Fundet ded i Boller Overskov 1897.
Reden med et 88g i

blev fundet samuwe Sted i 99 af Skovarbejder A. Stobberup, da han slog HQ paa en aabeu Plads i Skoveu.
get Hndes i min Samliug,
Tindelig blev et Iudivid skudt i
Sommerferien 1900 ved Praestegaardshaven i Thyrsted.
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Demle
[30/5z'z'¢zZn>z'
Savzger (Sylvia nisoria Bechst).
ikke almindelige Fugl saa jeg i 'Ihyrsted d. 6. Maj 1*)00.
Aage Steenstrup mener at have iagttaget den i
Kloklwdeml
i Sommeren 98, jeg var sammen med ham, men det lykkedes mig desvwrre ikke at faa at se, om
det virkelig var
Sylvia nisoria.

Gran Safzger
(Sylvia sibilatrix Bechst).
Eksemplar af denne Fugl, jeg har set, blev skudt i Thyrsted i Eftersommeren 1899.

Det eueste

Guléugat Sanger (Sylvia hypolais L).
Bastard-Nattergalen ser og iwrer jeg i Reglen hvert Aar i P1'aestegaa1.dshaven i Thyrsted.
Redeu har jeg trods megeu Sggen
aldrig fundet; derimod blev den i 1895) furlclet pan Proprietaer_
De 6 Fig findes 1111 i min Samliug
gaardeu »SoIvaug<.
(Aage Steeustrup).
1Vr1?'dlz`8f ]Wt;'ie;~ga/
(Luschlia Pllilomela Bechst).
for faa Aar sider] yuglet i IIa.ve11 pau Nfzittrupgaard i den
sydlige Del af Bjerre Herred (Aage Steenslrup).

Har

Rodsy`@r! (Luscinia phoenicurus L).
Et Ekspl. skudt
i Haven paa Solvang 1899 (Aage Steenstrup) og en 3--4
Ifkspl
sete 1 Praestegaardshaven i Thyrsted i Sommereu
1900.
Rodk/'wfk (Erithacus rubecola L).
Redkjzelken maa
vistnok i Hovedsagen betragtes som Standfugl her p¢L;L
Iignen; i det mindste er det en meget dagligdags Begivenhed at se den nydelige lille Fugl hoppe om i de t@tteste
Buske eller hare dems letkendelige Stemme en Vinterdag i
Skumringen.
Ga'rdcs7fzuffe (Troglodytes parvulus Koch).
Gzlerdesmuttens Rede har jeg, i l\"lodswtniug til Hr. Faber, oftest
fulldet anhragt i smaa, 2-3 Alen haje Begepurrer, sjazldnere under Brinker, mellem '1`ra3rodder, og enkelte Gauge
i (nrantraaer.
Naar Redem er anbragt i Bngepurrer, ligner
den, overfladisk set, en forvirret sammenblandet Hob gamle
visue Blade, men ser man nejere til, opdager man let det
karakteristiske lille Indgangshul.
Tlvor man end Ender
Reden, vil man se, at den vaesentligst bestnar af bl¢dt,
gwnt Mos, udforet med en Mwngde Fjer.
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Abu. Brunelle (Accemor modularis
1,_). 1 den Iign, i
hvilkcn jeg har gjort mine Iagttagelsw, er Brunf>11eu ingenjeg har nernlig hvcr Vinter i Aarwne l8')8,
lunde sjaelden.
1899, 1900 og 1901 set op til en halv Snes llksemplarer.
og' i hver af de tilsvarende Somre fundet et lignende Antal Reder mod /E8.
}Wusz.'z'z'-ll/fq/'s8
(Parus major L,).
jeg har to Gauge
funden Musvittens Rede med 1938 i IIu11er paa '1`raesatam~
mer helt nede ved jorden.
De11 ene (rang var Fuglen
ikkv til at faa dreven ud af sit Redehul, saa den blev siddende i en Krog deraf, medens jeg tog /Eggeue ud.
Son* Mejke (Parus ater L
For ca. 5 Aar siden sau
jeg et Par Sortmejser ved Boller, og samme Sted saa jeg
et Par i 1899.
Halefvzejke (Paras eaudatus L).
Hver Vinter har jeg
set nogle Fiokke i Skovene omkring Boller; sznrlig var
der mange i \7i11tere11 1900-- 1901, og de opholdt sig der
helt hen i Paasken
Reden har jeg kun fundet en eneste
Gang, nemlig d G. Maj 1900.
Den var embragt en ca. 2
Alen hajt i et ungt Begetrm i eu Grenklaft, og var belt
igennem bygget af nydelige, hvicle og 8waa Lichener og
iudvendig meget bledt udforet med Fjer. Der var 11 Eg
i den, a.I1e ganske hvide uden Spot af Pletter.

Rerverling. (Emberiza schoeniclus L_).
Set hele Sommeren igennem i 1899 ved nogle 'farvegrave syd for Thyrsted, saa der er al Sandsynlighed for, at den har yuglet der.
Kmrue6z'¢&'f (Coccolhrauusles vulgaris (Steph).
Kirsebmrfuglen har i Aarene "JS og 09 sikkert ynglet i Prwstegaardshaven i Thyrsted, da jeg Foraaret og Sommereu
igennem har set de to gamle aleue, og senere hen paa
Eftersommcren ledsagede af 4 Unger.
Ogsaa i 1900 og
g
1901

har

jeg

Gang den

adskillige

Gange

set

Kirsebarfuglen,

sidste

Marts 1901.
u

Boénkz (Fringilla coelebs L).
De Heste afde Reder,
jeg har set, har vwret anbragte i unge Bngcpurrer, et
Mindretal paa Trmstammer, smrlig Egetr&er og Frugttrmer,
eller i Hyldebuske.
t&meke nke (Fringilla montifringilla I. ). jeg har under-ticleu set den Hokkevis i Skovene, men oftere hal' jeg set
den under strmng Frost sage ind til lluse og Gaarde i
ringe Autal.
Smrlig synes den at holde til paa Steder,
hvor der er Tjernebuske med mange Bar paa.
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I .). Svs om Vintereu
(1r0/¢irz'§A»(Chlorospiza crhloris
lununelig stort Antal S¢g'v: ind til Lundsbyernes Mlzid:li11ger
og Kuruslakke i Sclskab med Korulaerker, Gulspurve og'
Keden iiudes undertiden anbragt i en '1`j¢rueBogiinker.
busk.

i

Gv'ou.vz`d.s°l'¢'1z (Acemthus spinus L_), Skudt ved Solvaug
i 1898 (Aagu Steenstrup).

S/8/lid.; I4A<:;11Nhis carduclis L). Yngler hvurt Aar i
Pra'zst<>gaardsl1aven i '1`hyrs1:ed. En Rede med (3 His 1
blev funden i 1899 i et Tree ved Bjerrelandevcjexm (Aagc
Steenstrup).
To Iikspl. skudte
.6j@rgz.1'i.s'k (Linota Havirostris L.).
i .Ihyrsted d. 9. Febr. 1900.

Aim. Dov/:pap

(Pyrrhula rubicilla Pali.)
1895 saa jeg et lndivid i Thyrsted, og i julen
'
to (Han og Hun) samme Stud.

I

Vinleren
1900 5114311

wg

Star Korsnreb (Loxia pityopsittacus
nogle Fyrreplanxtiminger ved den sydlige
horg S125 Aar 1897.
I I-Iorsensegnen
set den,

Bechst). Set i
Side af Shandonhar jeg
alclrig

/lim. WM' (Vancllus cristatus May. og W\-"o1£). I 1000
saa jeg den fsarste (wang d. 20. Febr., og d. 2'-3. Febr. saa
jeg en meget stor l7lok kredsc
Eugene vvd Horsems
Fjord.
over

ade (Hacmatopus ostralegus L).
Kun en
.Straudskf
eneste Gang har jeg set denne Fugl i I-Iorsensvgnen, idet
jeg nemlig i 1896 et Par Dage i Trask saa 1.0 Eksemplamrer
vade om i det lave Vand inderst inde i Bunden af Horsens Fjord.

Mvid Stork (Ciconia alba Briss.)
Anlcom til Thyrsted: 1000 d.
10. April,
1901 d. 81. Marts.
Den tager
temmelig' staerkt af paa Tignen; jeg kan huske, at der for
Aar tilbage var adskillige Heder i Thyrsted, medens der
nu kun er en enkelt.
(Det Sted, jeg har set de Haste
Storke og Storkcreder
er en Landsby nordrdst for HadI\.iTzu'ia..;~;.e1"
1 .» Word.
store Engstraekninger
sund vcd
Der cr
der i Naerheden, og 1*`¢Igcn er, at Storken lnzhncler sig alt-leles udrnaerket der, saa at der paa. hvcr eneste (raard og
Hus er én, undertiden Here Reder.)
I

sam

Sort Stork (Ciconia nigra 1,.).
(I Sommerferien H899
jeg 3 sorte Storke i Skovene ved Visborggaurcl pr.

.D

.lv

Q0

Hadslmd, hvor de efter Skovriclerens Udsaglt ynglcde)
J'
IIorsensegnen har jeg ikke set den f9r d.
April 1901,
da jeg saa et Ekspl. Hyve hen over Klokkcdal, men if`¢Ige
.fagtassisterxt Croue har den i de Aar, han har vznret her
paa Egnen, hvert Aar ynglet i Ustrup Skov paa Bjerrelide.

/lim. _S`/,r¢;;;d!06£- (Tringa cinclus L). Adskillige Reder
af dvnne Fugl blev i 1898 fundne paa Fugene ved Horsens
Fjord (Aage Steeustrup og jeg).
Rodbew (Tetanus calidris L_).
Reeder med 4 /Eg i
hver fundne i Maj
1898 paa Jingene ved Horsens Fjord
(Aage Steenstrup og' jeg)
S»{1o2fs1zej1pc
(Scolopax rusticola L).
D. 8. April 1900
kom jeg gaaende ned genucm Przestegaardshaven i Thyrsted og 1-<-jste et Par Snapper fra et tae: szunmeniltret fI3uskads af friske Buske og gamle, visne Grenc, der laa henkastede der.
1
L. w Et Individ skudt i
Vfx1za'm11'4>
lRE1l1us
1898 i Eugene ved Spedalso ved Horsens (H. Steenst1°up).
"s1
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(Gallinula chloropus L).
i min Samling et meget daarligt, halelost Ekspl, ihnget i
04 -95 i Haldrup Molle pr. Horsens.

jeg' har

Grzzazzfzri (Anas boscltas L_).
I Borggrave11e omkring
I~Ierreg'aarden Boller og i alle Damme og 515617 i Skoveue
der omkring har der i do senere Aar opholdt sig en overordentlig stor Maengde fxraaaznder. fxrunden dertil er Grev
Frijs' Bestraebelser for at skabe en rigorc Vilrltbestand af
denne Fugl.
I den Hensigt har han ladet a11b1inge Rugehuse rundt omln-ing paa do ovennaevnte Steder, og om
Vimerzm lzlder ham dem fodre, og da der kun sjaeldont
bliver skudt paa dem, er Folgen bleven, at de har Formeret
sig i meget stor Grad.
27. August lbS)') sau
Horsens.

(Podiceps grisegena Bodd.). D.
je g et Iikspl. i Bryrup So vest for

Kabenhavn, i April 1901,

Fr. Georgsen,
stud. mag.

I

Nye Sommerfugle.
Den 26. juli 1897 fzmngede jeg vcd Gedser et Jiksemplar af Sz'rc1zz`a clzzr/warn, L, der forasvrigt ogsaa er taget
af Postekspedient 'Worm-Hansen ved juelsrninde.
Dens
Plads i Systemet er meget omstridt, imlet den af nogle Forfattere swttes under Slzegten
MHo1zi4, Tr., af andre under
Slaagten P/zzzsiezmf,Dup.
Beggc Steder passer den dog
kun daarlig ind.
Den 28. juli 1896 tog' jeg ved Gedser 1 Ekspl. af
Acidalzkz sz'rz;g'z.l!arz?z, Hb. (nigropunctaria, I-Ifn.), noget aff1¢jet, men dog tydelig nok tcgnet.
Endelig tog jeg den 24. Juli
1898 samme Sted
Ekspl. af Jirnracreorz palwzlis, V,
begge en Del aFH;2ijue.
i4-

4-r

Desuden har jeg fundet 2 for vor Fauna nye After
paa Rom Hede ved Lemvig, nemlig:
Fidavzzkzc¢zr&o1zarz`a, CI. Meget talrig baade som Larve
og Sommerfugl.
Larven iindes her
kun paa ]V[¢>!6cewi.v og
er ikke tegnet som angivet i udeulandske Verker, men
ensfarvet grmn eller ka.1'moisinr¢d, i farste Tilfeelde med
karmoisinrad Bagkropsspids
Noget ved sin Fm-ve bedre
beskyttet Dyr iindes va.nskc`igt,
da Foderplantens Blade
netop er grlzsxme med kmmoisinrasd Stilk, og Larverue
snedigt nok anbringer sig med den gr8nne Krop langs Bladets Underside: med den made S_»ids berarende Stilken.
C`M'.s'izz.s. rvgizia, F. Qobliquata, lirkh).
'I`enm1e1ig hyppig.
En enkelt Larve klaekket.
H. P. S. Sunderup.

