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Nagle Uptegnelser om Kageegnens Sommerfugle.
Af L. p. Jensen.

Siden Foraaret rqoo, da mine fm1'ste Optcgnelser fremkom, har jeg funder en Del siaeldnere Sommvrfugiearter, som
jeg ikke tidligcre har truffet her paa Egnen, deriblandt adskillige i de langs Kwgc Aas liggende Ha:I1gcdyndsrnoser, som
8 d8 sidste Par Aar har vacret temmeiig t@rre og lcv tilgmnEndnu et eiendommeligt Findested skal 1?4; nz1*vne,
nemlig Hwieise Kirkegaard, hvor jeg blandt andet har taget
mange Sommerfugle siddende paa seive KiIkens Mure.
Inavrigt henvises til, hvad der er sagt i Indledningen til de tidligere Optegnelser.
Den kolde Sommer 1902 havde paa flere Maader lndflydelse paa Sommerfuglelivet.
Ikke alene faldt en stor
Maengde Arters Flyvetid omtrent en Mzl8ned senere end saidvanligt (enkelte var endog indtii 2 Maaneder fo1'sinl<cde), men
mango viste tillige en Tilbnjelighed til at variere med mnrkere
Farver end normalt.
Nogle af de mest udprxgede af disse Kuldevarieteter cr
beskrevne i det fnlgende.
Sandsynligvis er lignende Former
fremkomne ogsaa andre Steder i Landet, og jeg vil saerlig
henlede Opmeerlcsomheden pan Slaegten Vanessa. Skulde nogen
af dette Tidsskrifts Laésere finde overvintrende Tal<vinge1',
som paa en eller anden Maade afviger i Farve eller Tegning
fra det hos vedkommende Art saedvanlige, vil jeg vaere meget
taknemlig for at faa Meddelelse derom, eller om muligt de
pnagzrldende Dyr tilsendt til Undersngelse.
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Pieris napi L. (Grfanaaret Kaalsommcrfugl).
Et Eksemplar af Varieteten bryoniat: Hb., blev rager I. Juni 1903
ved K@ge Aas. Dens Overside har brefi, gran Bestmvning
langs alle Ribber og 3 store, udflydende, sortbestwvede Pletter i en Tvzfrrad paa Forvingcrne.
Epinephele Janira L. (Almindelig Graemje). l.Iuli
[902 fandt jeg nogle Sti<r,, som paa Vingemes Undersidc
havde Here »l6]ne<< end sredvanligt, ncmlig en Han
og en
Hun med hver 3 store Qjepunkter paa Bagvingen (hos I-iannen fandtes det gdie overtaliige Punkt
anden Randcelle,
I
men hos Hunnen i ffarste Forcelle) szlmt en Hun, hos hvilken Forvingernes >>@§e<< var meget stort med dobbelt, hvid
kerne.
Vanessa ur ticm L. (Nzlelde-Takvinge).
Sidst i September 1902 tug ieg paa Hoielse Kirkegaard
ct Stk., hos
hvilket den sorte Piet i anden Rzmdcelle var
noget gtgI're
end normalt og forbunden med den midtersre s
orte Kantplet
ved en sortagtig Skygge, herved na:rmer den
sig den hainordiske Varietet polaris Stand.
Va nessa Jo (Paafugle-Takvinge).
Af denne Art blev
der i Lnbet af Oktober 1902, ligeledes paa Hdjelse Kirkegaard, fundet 4 Eksentplarer, der var forsynede med en Rzekke
sorte Pletrer i Forvingernes Rand- og Bagceller umiddelbarr
indenfor den graa Sumbrmmme, og en sort, tydeligt blaakernet Plet i Bagvingernes anden Bagceile.
tegning havde skarpt adskilte blaa Pletter i sin ydre, sorte
Indfatning; og hos 2 Srkr. var Bagvingernes léjetegning temmelig smal og dens blaa Bestmvning ved Ribberne afdelt i 3
tydelige Lzengdep1ezrer*).
Argynnis Paphia L. (Kaiser-Perlemorfugl), To Stkr.
af Varieteten Valesina Esp., Kwge Aas.
Argynnis Adippe F. (Lysojet Perlemorfugl). Enkeltvis paa 'l`idselblomster, Lellinge Skov og Kuge Aas.
Argynnis Paies Schiff.
var. Arsilache
Schn.
r

=) Den schweiziske Entomolog Fischer har ved at udszette Pupper nf
V. lo for kunsrig Kulde Frembragt dels ganske lignende Former, dcls
en i samme Retning endnu mere ufvigende Form. hvilkerx sidstc er
beskrevcn under Navnct abevr. Fischeri Stdfuss. (Gubener ent.
Zeirschr. Dec. 1892).
Paa lignende Maade har han af V. urricae
Frembragt Overgangc lil var. polaris og af V. Antiopa Iigeledes en
meget karakteristisk Aberration , disse Kuldeformer betragler lnm som
atnvxstiske
`
Fremtoningcr,
Tilbageslag til dc Sm111f'ormcr, som, sandvar vore nulcvencle Takvingers Fnruwnsynligvls under ,,Istid¢n".
gere (E. Fischer:
]-3[uI~§nde1'|_|nge]]_Berlin 154151.
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(Sump-I'erlemorfugI) er i de sidste Par Anr iagttaget i temmelig stort Amai i I-Imngedyndsmoserne ved Koge Aas.
Lycacna Astrarche Bergstr. (Rradplettet Blaavinge),
cr fundet i faa Eksemplarer ved Haielse.
Lycaena Optilete Knoch. (Violet Blaavinge).
En
Han i en af Mosenne ved Aasen, 22. Juli 1902.
Thecla rubi I.. (Gran
Busksommerfugll, er set
i
Mznngde flyvendc ved Randen af Moserne,
Kuge Aas,
og
nedbanket i srort Antal ved Solnedgang fra Birketraer sammc
Steds. Naar den siclder mellem Bladene,
er den godt beskyttet ved sin Lighed med disse i Farve; ved Nedbankning
ladcr den sig falde og anstiller sig som dad. En Larve blev
funden i August paa Vaccinium uliginosum, hvorimod Brombasr eller aerteblomstrede Planter, der sasdvanligt opgives som
Nwringsplanter, ikke findes i Nmrheden af Flyvesteder.
Zcuzera azsculi
L. (Plettet
Grenborer).
En Hun
4. Sept. 1902 i Hfa1else.
Saturnia
pavonia L. (Alrnindclig Narpaafuglemje).
Furst i September 1902 fandtes et Kuld volzsne, meget marke,
narstcn sortc Larver, hos flere var den grmnne Grundfarve
indslcraenket til 2 smaa Platter paa Ryggcn af hver Ring, og
en Rffkke lignendc i Sideme.
Cilix giaucata Scop. (Hvid Tornhale).
Et Par Ekscmplarer paa Glentehzl1 ved Gl. Lellingegaard.
Stauropus f agi L. (Langbenet Skjoldbarrer,
Skovdrage). En Larve blev nedbanket af Eg paa Kroge Aas den
29, August 1900, og en Han taget paa Htajelse Kirkes Mur
lg. August 1902.
Peridea trcpida Esp.
En Larve fra Lellinge Skov.
Drymonia Chaonia l-lb.
Flere Larver fundne
i
Lellinge Skov 1898; Imagines fremkom forst i Mai 1900.
Pygazra pigra Hfn.
Larven er tcmmelig hyppig pau
[ave Aspbuske ved Koge Aas, isacr i Moserne.
Nemeophila russula L.
2 Hanner opskra:mmedc
1 Moserne ved Aasen.
Calligenia
miniata I*`orst.
Et Stk.
paa elz Egestamme, Aasen.
N ola con fu sa I i s H. S. er funden enkeltvis som Larve
samme Steds.
Acronycta alni L.
En Larve 17. August 1901 paa
Asp, Aase11.
Acronycta leporina
L., er temmelig almindeiig
paa Egnen baade som Larve og Sommerfugl.
Bryophila Perla
F. Er Stk.
paa Hvjelse Kirkes
Mur, 7. Aug. I90[.
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Polia polymita L.
08 PlanEnkeltvis pau Mun:
kevmrker, I-if/ijelse.
Mamestra serena F.
Et Stk. paa cn Vinduesrude
i kllaielse Skole.
Dianthoecia compta F.
(Hvidbasltet Neliikeugle).
Af denne for vor Fauna my Art (let lcendelig paa sit brede,
hvide Tvserbaslte over Forvingen) tog jeg i Juni £901 et Par
Eksemplarer paa Hayjelse Kirkes Mur.
I Sommeren 1902
havdc jeg derfor min Opmzfrksomhed sasrlig henvendt paa
denne Art og fandt den ogsaa i de fcarstc
14 Dage af Juli
nznsten hver Aften svmmende temmelig talrigt paa Kirkegaarden straks efter Solnedgang omkring Blomsterne af Dianthus plumarius r.F`iernellil<e), dels for at suge Honning,
deis
for ar aflaegge /Eg. Hunnen sxtrer sig udenpaa Baegeret
(oftest paa de endnu ikke heir udfoldede B}om9terknopper`)
og bringer ved Hjeelp af sit Lasggemr etfélg ind under Devkbladene (»Bib&geret<<) ved dets Grund, hvorefter den i Almindelighed sdger hen til de udOoldede Blomster for at gore
sig til Gode med lidt Honning, inden den l;ugger det nzsste
/Eg paa en anden Blomst. En enkelt Hun kan saaledes forsyne e1 stor t Aural Blomster med /8g, og idet den samtidig
bringer de befrugtende Stv>v|<orn fra den ene Blnmst til den
anden, snrger den tillfge for Udviklingen af de Fra, hvoraf
Larverne siden skai mare sig.
I Lnbet af August Maaned
fandt jeg talrige Larver i Kapslerne og fik saaledes god Lei~
lighed til at iagttage del~es Fzllrd. De spzede Larver fremkorn
mer af /Eggene samtidig med, at Frnene begynder ar udvikle
sig, borer sig straks ind i Biomsten og fortserer dens Indhold.
Hver Gang en Kapsel er temt fNr Frn, seger Laiven hen til
en ny og gnaver sig ind paa Siden af denne,
hvor man tit
finder den siddende halvt indboret med Bagenden stikkende
udenfor, Iigesom man ogsaa let kan kende angrebne Kapsler
paa det runde Hui, Larven har efterladt sig ved Ind- eller
Udboringen. De voksne Larver sidder ofte om Dagen skiulte
ved Roden af Planterne. Ef[er at hver af dem i sin Levctid
har fortxret Indholdet af 3-4 Kapsler, forpupper de sig i
Jorden naar Overfladen.
Hadena porphyrea Esp.
Et Eksemplar paa Sukkerlokning, Aasen, io. Septbr. 1qol.
Apiecta occulta L.
Enkeltvis paa Mure og Trax:stammer, Haielse og Q)1by.
Amphipyra perflua
F.
Klfekket af Larve fra
Kcage Aas.
pvramidea
L.
. Amphipyvt
.
<
Talrig pan Sukkerlokmug 1 August og September 1901, Krage Aas.
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Nonagria cannw Tr. En Dei Pupper fundne i Eiby
Mose, ds I].esL<= var stukne af Snyltehvepse.
Or thosia pistacina F,, er funden enkeltvis i HQ]else og Omegn i Oktober~N0vernber.
Asteroscopus Sphinx Hfn., cr rneget almindelig;
/Eggene overvintrer.
Dasypolia templi Thb.
2 Stkr. fandtes siddendc
paa H@jelse Kirkes Mur i Begyndelsen af Oktober 1900.
Calocampa solidaginis Hb.
Et Ekscmplar paa
Sukkerlokning, zz. Aug. 1901, Kwge Aas.
Plusia festucae L., er funden i flere Eksemplarer
paa Hmielse Kirkegaard om Blomsterne af Lavendler.
Plusia .I ota L., samme Steds paa Blomster af Dianthus plumarius og Epilobium augustifolium.
Erastria f asciana L., blev taget f et halvt Dusin
Eksemplarer paa Sukkerlokning den
23..luni
1902, K@gc
Aas; ogsaa opskraemmet i Moserne om Dagen.
Frastria uncula L.
Flere Stkr. opsi<r&:mmede om
Dagen paa samme Tid og Sted som den foregaaende.
Den
9. September blev atter et Par Stkr. fundne.
Catocala fraxini L. (Blaa Ordensbaand).
En befrugtet Hun blev sager paa Sukkerlokning lo. Septbr.
1901,
Krage Aas. Larverne fremkom af de overvintrede Aig i de
fcarste Dage af Juni; som unge er de maalerformede, meget
Iivlige og spreder sig med sror Hast til alle Sider.
Aven ria Flexula Sch.iff. Sidste Foraar (1902) fandt
leg af ter et Par Larver paa mrre Fyrre- og Grangrene, Aasen.
l Form ligner de male Catocala- Larverne og har ligesom
disse 4 Par Bugfmdder, hvoraf de 2 forreste Par er svagere
udviklede,
Brephos nothum l-lb.
En Larve nedbankedes 28.
Juni 1900 af Asp, Aasen, omtrent paa samme Sted, hvor jeg
tidligere har taget B. Parthenias.
Selenia tetralunaria Hfn. En Larve fra Lellinge
Skov.
Selenia Iunarla Schiff.
En Larve fra Kwge Aas.
Eugonia fuscantaria HW.
(Ask-Takvingemaaler),
blcv funden enkeltvis i August og September 1900 i Hmjelse
og ved I-lavdrup, og i Juli 1901 fandres Larven i stort Antal
flere Steder i Hmjeise og Omegn,
De fleste manglede Knuder og var grbnne med hvidgron Ryg og hvid Sidelinie; men
et Par Eksempiarer havde alle Slsegten Eugonias saedvanlige
Knuder (paa Rygsiderne af Ring 2, Ryg og Sider af '
J, Bugsiderne af 6 og Ryggen af 8); Knuderne, et Par Spidser pan
Ring I z og Brystfiadderne var brune; Ryggen, iswr bagtil,
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og Bugen svagt brunskyggcdc.
Fferc Stkr. stod pzza Overgangen mellem denne og den smdvanlige glatte, grunne Form.
Puppen hvidgrnn.
Ellopia prosapiaria L.
En Larve fra Kwge Aas,
8. Mai 1902.
Angerona prunaria L.
fin Larve fra K@ge Aas,
4 fra Lellinge Skov.
Rumia crataegata L.
Den gmnne Varietet af Larven er taget nogle Gange forskellige Steder paa Egnen.
Anisopteryx azscularia Schiff,
alminer meget
delig og ofte taget i Antal paa Hl4jelse Kirkes Mur.
Larven
har Antydning af Bugfadder paa 8. Ring.
Biston hispidarius F.
z Larver nedbankede af
Eg, Kage Aas. Alle de i Danmark hidtil fundne Biston-Arter
er nu tagne paa Egnen.
Boarmia roboraria SchifT`.
En Larve funden i
Septbr. 1900, Lellinge Skov, og en i Maj 1901, Kuge Aas, begge
Gange paa Birk.
Boarmia luridata Bkh., er flere Gauge klwkket af
Larver fra Aasen.
Zerene adustata SchifT., er rer almindelig i 2 Kuld.
Timandra amataria L.
Taget paa Here Steder i
Skovene, dog oftest i mindre Antal.
Eupithecia venosata I*`.
En halv Snes Larver i
Kapsler af Silene intfara paa Glentehaj ved GL Lcllingegaard
midt i August 1902.
Or tholitha badiata Hb.
Larver er fundne paa
1-Iujelse Mark og Kirkegaarden, saavel paa dyrkede som pau
vilde Roser.
Cidaria siterata Hfn. Et Eksempl. i Hfajelse Skole,
Oktober 1900.

Naturhistnrisk Rejseskitse Ira Palastina.
Den tyske Dr. O, Schmiedeknecht foranstahede i
1901 en zoologisk Selskabsreise til }Egypten og Palzestina
m. v. og har herom rilsrillet >>Al1gemeiI1e Zeitséhrift fur Entomologie, Neudamm~=, en Beretning, hvoraf vi tillader
os at
bringe fcalgende Uddrag I Oversaeuelse:
D811 11. April om Morgenen afrejste vi fra Jerusalem til
Jeriko. llavde vort Ophold i /Egypten bragt os en Mxngde
af de herligste og mest storartede lndtryk, saa sl<11lde Opholdet i Jordandalen helt helliges Samleiveren, thi Egnen
omkring det diade Hav er ganske eriestaaende paa vor Jord.
Vi har her det dybeste Sted paa Jordoverfladen, og paa
Giund af det rropiské Klima, der hersker i denne dybe Dal,
har der her holdt sig en Fauna og Fio1'a, der efter T ristra m
nedslammev fra Terrizertidens Siiitning, og som bliver markelig ved de mange indiske og enthiopiske Former. Vor For
ventning var derfor spandt til det yderste, og blev, som jeg
straks vil sige, ikke skuffet, meii langt overtruffen, thi, som
l". D. Morice rigtig bemeerker i sin Skildring af vor Reise
(i >>The I8n1om0logist's l\/Iomhly lVIagazi11e<<), bragte liver Dags
Ophold i Jeriko os nye Vidundere.
Fra Jerusalem tii Jeriko fwrer en farbar Vei, den gaar
rlstlig om Oliebierger over Bethani8.
Sidstnarvnte Sted, der
en Gang var Yndlingsophoidssted for Jesus, er en fremragende
entomologisk Plads som overhovedet hele Oliebierget, saerlig
den blomsterrige Qstskraariing.
Lige bagved Beihania gaar
Veien steilt ned; man beta2nl<e, at Jeriko ligger fulde 1000
Meter lavere end Jeiusalem.
Vejcu forer gennem en vegationsles @rken; den eneste Holdepiads midtveis er Chan Hadrur med Brtind, der var omringet af russiske Pilegrimme.
Vi benyttede et kort Ophold til at indfange en Maengde interessante Insekter; seiv sked jeg forskellige siaeldne Digesmutte-Arter. Bag Chan Hadrur er Veien igen ensformig ,
kun nu og da saa vi er Glimr af det dude Havs blaa Spell,
der syntes ganske nw; til venstre for Vejen begynder en dyb
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Slugt, Wadi cl Keir. Endelig naaes de stejlt affaldende Bfergc,
og sto1'al;=aet og c~n@staaende i sin Art er Billedet af det vide
Landskab. som nu opruller sig. Foran os, men meget dybere,
ser vi det brede Lavland, hvori Jeriko ligger oaseagtig, omgiven af graagrwn Vegetation, fra hvilken de sorte Cy p resse r
staar afstikkende,
bagved viser Jordan sig som en dunkel
Srribe, og bagved --- i @sten hwver sig i blaalig Dis
Moabs Bferge,
et endnu
nwsten ukendt Land for Naturforskeren, til wnstre rager Dschebel Karantel op, og i Syden
ll-'ser det dode
Havs vide Spejl.
Det nuvmrende Jeriko
ligger ikke, hvor def t gamle By laa. Byen har 4 smaa Hoteller; de Qwvrige Bygninger er med Undtagelse af det russiske
Hospitium, elendige Hytter. Vi tog Kvarter i Jordanhotellet.
Det meste paafaldende for Beswgende S Jeriko, selv for Lasgfoik, er den mzmkvaerdige Planteverden.
I det gamle Testamente hedder Jeriko liaesten altid I'almestaden,
men nu ei*
der ikke en eneste Palme der, man kunde nu til Dags l<alde
Jeriko for Tornestaden.
Mindst tre l*`]erdedele af alle Plantear ter er bedaekkede med Torn.
Hele Omegnen er bevokset
med Paliurus aculeatus, L. og saerlig med den buskeller traeagtige
Kristustiern (Ziz y p h us s p i n a -c h r i sti,
L), al hvis taet tornbesatte Grene Tomekronen efter Traditionen skal vaere flef tef.
BebeerIie benytter denne Busk til
Hegn om detes Haver, til stor /Ergrelse lor os,
thi det var
OS umuligr,
under vor Insektjagt,7at klatre over den Slags
Havegaerder, og paa mine l*`ugle§agrer har jeg hundrede Gauge
wnslcet dem langt bort, da de forhindrede enhver task Fremtieengen, og jeg haf maattet Iade mangen en skudt Fugl ligge
midt inde i Cf aerderne. Haverne er forf@rerisl<e, ganske saerlig
for Entomologerne. Allerede i April er de rede af 'olomstrende
(iranattrafer og
Oleztndre;
Bananetne udfolder
sine Kwmpeblade og
modner sine Frugter i det tropiske
Klirna, og alleha8nde blomstrende Ukrudtsplanter, deriblandt
navnlig en lav, hvid Sl<aermblomstret, bedaekker Jorden og
hidlokker en l\/lmngde lnsekter, s;f'i'lig Hymenopterer og
deriblaiidt de herligste G u l d li v c p s c. C e ii t a u re e r (Knop~
urti, alle med tidselagtig Habitus, findes i Maengde pea Qde
Pladser og er sande Guldgruber for Entomologerne.
Men
blandt disse mere beirendte Former findes der ganske mmrkvaerdige Vwkster, saaledes den buskagtige Sola n u m s a n ctu m, l., med store violette Blomster og gule zegformede
Frugter.
En blodred Snyltevrekst,
Loranthus acaciae,
Zucc., hrenger ned fra Zizyph us-Busl<ene, og rnzerkvardige
Agurkevaskster som Citrullus colocvnthis, L, og
Ecbaliium elaterium, L., i<ryber hen ad Jorden.
Endnu
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mere cécndommelige "l`ing frembydcr do desvasrre v8nskelig
tiigwngelige Wadis, d. v. s. Floddalc, som munder uni i det
dode Hav. Saaledes frndes der, for kun at nzpvne et Eksempel omtrent 160 phanerogame Plantearter i Wadi Zuweirah v
dcraf er kun 27 Kosmopolirer, der ogsaa forekommer i Indien;
de mrige rilhwrer emeri
den nubiske Flora eller er endogCl`l(:' Af ter.
Hvad der ganske saeriig fzrngslede mig i Jeriko, var den
eiendommelige Fugleverden.
At E,g11en maa regnes til den
hede Zone, beviser Forekomsten af C i n 11 y r i s o s ea, Bonap.,
en Art af de ellers kun i den gamle Verdens tropiske Egne
levende kolibriagtige Honningsugere. Srraks den anden
Dag af vort Ophold Iykkedes det mig at nedlsegge en af de
nydelige Smaafugle, En anden karakteristisk Fugl er Argya
squamiceps,
Riipp., en Reprassentanr for de afrikanske
Buskdrosler;
den er langt fra sjaelden ved Jeriko,
men
lever skiult i Buskene.
Den paafaldende Amydrus Tristrami,
Selater, forekommer navnlig i Slugterne ved det
dede Hav og ved Klosteret Marsaba.
Paa de med Popler
(Popuius euphr8tica,
Oliv.) og Pil (Salix safsal,
lforsk.) net bevoksede Bredder af Wadi
el Kelt findes en
i\/laengde lsfugie (»Graafiskere<g Ceryle rudis, L); saeriig
ved Jordanfloden forekommer en anden Art Isfugl,
den til
den indiske Fuglefauna herende Halcyon smyrnensis,
L.; over Bzekkene svaarmer Hundreder af de pragrige Bimdere,
og i Buskene synger I3ulbul'en eller Jordannattergalen (Pycnonotus xanthopygus,
Hempr.) og den
ovcrordentlig
hyppige Agrobaies
f amiliaris,
Men.
Talrige Rovfugle beboer hele Egnen, og et Utal af Vand- og
Vadefugle opliver de sumpede Jordanbredder.
Ogsaa de ralrige Krybdyr ornfatter mange afrikanske og
indiske Repraesentanter; af Slanger omtaler jeg eksempelvis
den store og ellers kun i lndien h1emmehwrende Deboia
xanthina, Gray, der gaar helt op til Genesareth Se.
Hvad nu lnsekterne angaar, saa fik vi, som allerede antydet, et overordentlig rigt Udbytte ved Jeriko. For mit Vedkommende gik mange smukke Ting til Grunde af Mangel paa
Tid ril Pasning og Konservering,
.leg maa meget
beklage at vi ikke havde nogen Lepidopterolog blandt os.
Jeriko selv syntes at were mest rig paa Smaasommerfugle.
Storsommerfugle floj i Maengde i de blomsterrige Dale mellem Bethlehem
og Marsaba.
Ganske paafaldende Sager fra
Palaestina saa jeg i den rige Sommerfuglesamling, tilherende
l-lr, J. Paulus, Sekretrer i det tyske Konsulat i Jerusalem,
de fleste stammede fra det dede Havs Omgivelser. Af Fl uer
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fandtcs dcr navnlig ganske paafaldende og store Arter af Underfamilicrne Bombylidx og Asilidx.
Or thoptercrn e optraadtL* i stort Antal til 'Prods for, at Aarstiden
endnu var mel-get for tidlig for de fleste Arter. Den nordafrikanske Vandregraeshoppe Schistocerca peregrina, Ol.,
optraadte hacrgende; vcd det dude Havs Nordkyst Iaa en fodlwj Vold af d@dc Greeshopper. Dyrene trak fra Qst :il Vest,
og fiorten Dage senere fandt vi dem i Massevis ved Jaffa.
Af alt kan ieg se, at der ved er lmngere Ophold i Jordandalen og swriig ved Jeriko og det dmde I-lavs Omgivelser
endnu vil kunne fmdes en Mzenge sjwldnere og nye Arter.
Men lmngere Ture kan sikkerr ikkc forezages uden Eskorte.
Saaledes er de Ord, som Josva en Gang udtalte over
Jeriko kun delsvis gaaede i Opfyldelse.
Forsvunden er vel
den gamle By, forsvunden er de Pragtbygninger, som Herodes den Store i sin Tid opfearte; Pladsen, hvor det gamle
Jeriko laa, er nu ct Vildnis, men dette Vildnis er et Eldorado for Naturforskeren; det er et Stykke Tropeland, der er
ryddet bort fra Vendekredsen og saa nmr hertil, at man fra
Nord- og Mellemevropa kan naa det i mindre end en Uge.
Der gives Qieblikke i Livet -- og ikke mindst i Naturforskerens og Samierens Liv
som man aldrig glernmer.
Til
saadanne Erindringer henregner jeg den Dag, da vi foretog
vor flarste Ekskursion i Jerikos forviltrede liaver, og da jeg
sknd den furste Nectarinie ned fra en Zizyphus-Busk
og holdt den lille Vidunderfugl i I-laanden.
Dr. Schmiedeknecht slutter med at omcale, at han paatzxznker ut foranstalte en ny Orientrejsc, specielt for Entomologer, med et laengere Ophold i .leriko og .lordandalen og
med Udflugt til Genesareth So samt lil det planre- og insektrige Karmel.
Udbyttet af Reiscn er af de forskellige Deltagere omtalt
i forskellige evropzeiske naturhistoriske Tidsskrifter. Dr. Schmiedeknecht opforcr liun en Liste over de fundne Hvepse og
Biller. Blandt de fundne Hvepse er der 26 for Videnskaben
nye After og adskillige flere nyc foreligger, da lc h n eu mon iderne, Braconiderne osv., der danner Doktorens Specialomraade, endnu ikke er bearbejdede.
Blandt dc fundne
Biller var der 16 for Videnskaben nye Arter.

Nagle til Bestemmelse at de Ira
danske Farvande kendte Flyndere (Pleurunectidae)
ved

H. F. Baden, ICommunelznrer i Korscnt
Ved (h.) og (v.) udtrykkes, om Qjnenc pleier at sidde paa h¢4ir.e
eller venstre Side.

I a. Undermunden skudt lzwgst from
b. Overmunden skudt Lvnqst frcm, kun Trrlmder i BlindsidenafMunden . . . . . . . . . . . .

.1o.

2 a. Gabet stort eller middelstort; Tz1=ndc'r11e nfestén ens
paa beggeSider . . . . . . . . . . . . . 3.
b. Gabet lille og skxvt; Tmnderne stzvrkest i Blindsiden
afMunden.
. . , . . . . . . . . . .

.9.

3 a. Halellnnens Bagrand indbuet; Legemet lavt; Tmnderne
kraftige, (h.)
Helleflyndel' (Hippoglossus vulgaris).
b. Halefinnens Bagrand udbciiet i Vinkel; Skaellene store;
Gabet langt. (h.)
H a a-[sin g (Hippoglossoides platessoides).
c. Hale6nnens Bagrand afrundet
. . .
. 4.
4 a. Legemet habit rhombedannet (firkantet`)
b. Ryg og Bug javnt afrundede

.

.

.

. 5.
.

.

.

.

. 6.

5 a. Huden uden Skzxel, men med talrige Benknuder paa (fliesiden, (v.)
Pighvarre (Bothus maximus).
b. Huden med smaa, taglagte, glatte Skael, (v).
Slethvarre (Bothus rhombus).
6a. Ryg- og Qf atlinnen gaar bagtil nogct om paa Ilalens
Blindside; tydeligt Hul i Slaillevzrggeli mellem (ia:l~
lehulerne .
.
. .
4
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b. Ryg- og GatHnne gaar ikke om paa Halens Blindside 8.
naar helt frem til Overkafben; Bugfmnerne
7 a. Rygfmnen
sammenvoksede med Gatinnen; Skeeliene paa Miesiden
med tynde udad rettede Torne paa Bagrzmden, (v).
L a a d d e n - H v a r r e (Zeugopterus punctatus).
b. Rygfinnen naar ikke frem til Overkaeben, Bugflnnerne
ikke sammenvoksede med Gatfinnen; Skaellene paa beggc
Sider med bagud rettede Torne paa Bagranden, (v),
Lille-H v a r re (Zeugopterus norvegicus).
8 a. Skiilevaggen mellem hdfre og venstre Gmllehule med
tydeligt Hul; Legemet gennemskinneligr, (v.)
G l a s h v a r r e (Zeugopterus megastoma}.
b. Skilievaggen mellem Gxllehulerne uden Hui; store, let
affaldende Skwl, to bagud rettede Pigge paa Bugkanten
bag Bugfinnerne, (v. >
Tungehvarre (Arnoglossus laterna}.
9 a. Fire til syv Ilmglw Benknuder paa Hovedets Qieside i
Bue fra Sidelinien til en Knl mellem l8]nene, (h.)
Rnd spmtte (Pleuronectes platessa.)

en

b. Sidelinien danner en stor Bue over BrysNnnerne, de
fieste Skael pad begge Sider af Legemet med Torne paa
Bagranden, lh.)
Slette (Pleuronectes limanda).
c. Kroppen aegdannei,
Hovedet lille, Laeberne tykke og
gulrwde; Skaellene glatte; Kam mellem Qijnene, (h.)
M a r e fl y n d e r (Pleuronectes mierocephalus ).
Hovedet lille
d Flade Gruber paa Hovedets Blindside;
Halefinnens Bagrand udbniet i Vinkel, (lm)
,
Skmr-Ising (Pleuronecres cynoglossus).
e. Tornede Benknuder paa Kroppen, szbrlig i R2Bkl<e langs
Roden af Ryg- og Catfinne; skarp K01 meliem (3]nene,
S k r u b b e (Pleuronectes flesus).
(smart h., smart v.)
roa. Brysfinnerne middelstore, (lm)
Tu n ge (Solea vulgaris).
b. Brystfmnernc smaa Fisken lille, (h.).
Lille-Tunge (Soiea lured).
1

a
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Bntaniske Meddelelser Ira Sydfyn.
Af p. M. Pedersen.
1.
Lge. betyder, at Planten Hndes anfmrt fm det angivne Voksested i
,,L:mges Haandbog i den danske Flora", fjerde Udgave.

Equisetum atvense.L. f. irrigua Milde. (Form af
Ager-Padderokke). Den sporebacrende Stasngel ved Grunden
blivende og udskydende grmnne Grene. Christinedal
Svendborg. Lge.
V.

E. arvenseL. f. campestris F. Sch. (Form afAgc-z>
Padderokl<e}. Den` sterile Staengel i Spidsen spombarrrende og
med lange, gremne Creme, dcr rager op over Akset. Skaarup,
1878, B. T.; ieg har fundet den ved Tankefuld v. Svend~
borg, 1899.
E. arvense L. >< fluviatile L. (Bastard mellem
Ager-Padderokke og Dynd-Padderokke). Er sn for vor Flora
ny Bastard, som jeg i Forfjor fandt i en ncdlagt (musgrav
`
v.
Edelsrninde v. Svendborg. Se r@vr'is8t >>F10r;1 og Fauna< tqoz
Side 94Osmunda regalis L. (Kongebrcgne). Ikke sjmlden i
det sydlige Fyn..leg har iagttaget den i Graesholme Skov og
Kolle Skov v. Svendborg, Stasvningen v. Kvzerndrup og Hundrofte Torvelund v. Stenstrup.
q

Ophio8lossum vulgatum L. (Aim. Slangetunge).
Vistnok aim. i Sydfyn, men overses let.
.leg har set Ekspl.
fra Strandenge v. Madegaard og Kristiansminde, selv har
jeg fundet den i Pederskov og paa en Strandeng v. Vornms
paa Taasinge.
Lycopodium clavatum L. (Aim Ulvefod). Er den
eneste Ulvefod, jeg har iagttaget i Sydfyn, den syues tilmed
idet }eg
at were siwlden her,
' kun har fundet den i
Stevneskov v, Svendborg og kun i fan Ekspl.

£6
Pseudotsuga Douglasii
(Douglas-Gran). Dette
smukke og eiendommelige Naaietrzu findes planter flere Steder
i Skoven Gamle Ilestehave v Svendborg.
Abies pectin ata DC (Alm. /Edelgran). Aim. plantet i
Skove i Sydfyn.
Pinus Strobus L. (Weymouths-Fyr). Hyppig plzmtet
i Skovene i Omegnen af Svendborg.
Juniperus communis L. (Aim. Ene.)
mangle i det sydlige Fyn.

Synes ar

Hordeum iubatum L. (Egernhalei Indfeart fra N.
Amerika, jeg har fundcl den v. Svendborg Havn 1899.
H. europwu m (L) (Skov-Byg). Tankefuld v. Svend~
borg.
Brachypodium silvaticum(Huds`l f. majorLge.
(Form af Skov-Stilkaks med 1o---I2 blomstrede, n:x:sten tommelange Smaa-Aks). Wrkild Slotsbanke v. Svendborg.
Alopecurus
pratcnsis
Mamgde paa Enge v. Hvidkide.

L

(Ermg-Rasvelzale). l

A. ventricosus Pers. (Ager-Raevehale).
til paa Ruderatpladsen v. Svendborg.

Findes af og

Phalaris canaricnsis L (Kanariegrzrs). Alm. pau
Ruderatpladsen v. Svendborg, sandsynligvis fremkommen af
udkastet »Fuglefra1=.
Setaria viridis (L.) f. major Gaud. (En Form af
Gram Skmrmaks med haie Straa og brede Blade). Ruderatplads v. Svendborg, 1898.
S. viridis (L) Beauv. subsp. italica (L.
Beauv.
(Underart af Gran Skwrmaks).
Den er sror og kraftig, med
rigtblomstret og lappet Dusk, Smaa-Aksene ofresr grranne, altden Yderavne korrere end tredje, Barsterne gullige eller sorte.
lkke sfaelden paa Ruderatpladser v. Svcndborg.
S. glauca Beauv. (Blaagraa Skaermaks).
pan Ruderatpladser v. Svendborg.
i

Panicum rniliaceum L.
borg.

lkke sfaelden

Ruderatpladscr v, Svend-

P crus galli (L) R. Sr S. (Kanter Hanespore). Ruderatpladser v. Svendborg; Ukrudt i Haver v. Snrup.
Calamagrostis ln nceolnta Roth. (l<I11g-Rmhvene).
Alrn. omkring Svendbo1'g.
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Avena f atua L. (Flvve-Havrel. Hyppig i SvendborgEgllen.
Glyceria aquatica (L) Wahlbg.
(Hmf Swdgracs).
Sjmlden i Sydfyn; jeg har den fra Nielstrup Mose.
G. plicata F. f. triricea M. T. Lange (Form afButblomstret Smdgrms). Nielstrup Mose, Lge.
Poa Chaxii Vill. (Sudetisk Rapgraes). Kelleskov 1902.
Bromus erectus Huds. (Syn.: Schedonorus erectus
Fa). (Opret Hejre el. Hejresvingel).
Redskebelle v. Svendborg, 1902.
B. tectorum L.
(Syn.: Schedonorus tectorum F`r.).
el, Tag-Heiresvingel)
Ruderatplads v.
Svendborg, 1902.

(Tag-Hejre

B. unioloides (Vi1ld.) H. B. K. (Ameriimnsk Hornsvingel). Sror og kraftig, Daekbladene sammentrykte, med Kel
paa Ryggen, uden eller med meget kort Stak, ru, Toppens
nedre .Grene meget lange. Smaa-Aksene stazrkt sammentryktc,
4»»Ioblomstrede. - Ruderatplads ved Svendborg,
1899 ,
ikke iagttaget senere.
B. patulus M. et K. Ruderatplads v. Svendborg.
B. squarrosus I, Udspafrret Hejre). Ruderatplads v.
Svendborg.
B. cbmmutatus Schrad. (Maugeblomsrret Hejre). Ruderatplads v. Svendborg, 1902.
Rhyncospora alba
Lge.
<L > Vahl. (llvid Nxbfre)
angiver den fra Staevningen v
Kvaerndrup og Redskebmlle,
hvor ieg ogsaa har iagttaget den
, desuden har leg fundet
den paa Hundtofte Tlarvelung v. Stenstrup.
Cladium Mariscus (L.) R. Br. (Hvasbladet Avnknippe). Findes nxppe i Sydfyn.
Scirpus caespitosus L. (Tue-Kogleaks). Staevningen
v. Kvwrndrup i Mangde.
S. setaceus L. (Bersteformet Kogleaks)..leg har kun
bemzerket den ved Elsehovecl.
Eriophorum graciie Koch. (Fin Kmruld). Angives
fra Ollerup, Nielstrup og Egense (Lge)..leg har fundet den
i Staevningen v. l<va>rndrup, 1899.
E. alpinum L. Lge. angiver den funden i
Stmvningen
v. Kvwrndrup, hvor jeg ogsaa har iagttaget den.
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Cyperus fuscus L. Angives af Lge. at voksei Pederskov paa Taasinge, jeg har i Aar forgaeves stagt den der.
Carex pulicaris L. (Loppe-Star). Nielstrup Mose og
Stwvningen v. Kvrfrndrup.
C. paradoxa Wilid. (Langakset Star). Nielstrup Mose.
C, paniculata L. f. simplicior And.
Top-Star). Nielstrup Mose.

(Form af

C. czespitosa L. (Tue-Star). Nielstrup Mose, Lge.,
Endes endnu paa navnte Sted,
C. strigosa Huds. ('l`ynda!<set Star). Lge, angiver den
fra Glofup Dyrehave; 1899 fandt jeg en Bevoksning i Skoven
Amalielyst v. Hvidkilde.
C. extense Good. (Udspilet Star). Strandoverdrev v.
Vaarm paa Taasinge.
C. distans L. (Fjernakset Star). Aim. paa Strandenge
v. Svendborg Sund.
C. filiformis L. (Traadstzenglet Star)
Staevningen v.
Kvwrndrup, i Masngde, det eneste Sted i Sydfyn, hvor jeg
har funder den.
Seheuchzeria
palustris
L, (Kaer-Blomstersiv).
Lge, angiver den fra Sortese v. Holstenshus og Stwvningen
v. Kvaerndrup, paa sidstnaevnte Voksested har jeg gentagne
Gauge segt den forgxves.
Sa8ittaria sagittmfolia L. (Spids Pilblad). Findes
nazppe i Sydfyn.
Butomus umbellatus L. (Skaermblomstret Brudelys). Sjzflden i Sydfyn; jeg har fundet den ved Taersminde
paa Taasinge.
Juncus glaucus Ehrh. (Blaagraa Siv). Ikke sjaelden
i Omegnen af Svendborg, f. Elcs. Gl. Hestehave og Serup Se.
J. maritimus Lam.
(Strand-Siv). Strandoverdrev
Vaarn paa Taasinge.
J. filiformis L. (Traadstangiet Siv). Bregninge paa
Taasinge, Lge.
(Barstebladet Siv). Temmelig sialJ. squarrosus L.
den i Sydfyn; Kolleskov v. Svendborg 1992.
Luzula albida DC. {Blegblomstret Frytle). Skaarup,
Lge. : jeg har i Aar fundet den ved Brahe-Trolleborg.

v.

I9
Tulipa silvestris L.
(Vild Tulipan).
Valdemars
Slots Have paa Taasinge; efter mundtlig Meddelelse af Prof.
Rostrup findes den ogsaa v. Klingsfrup.
O r n i t h o g a I u m n u ta n s L. (Nikkende Fuglemmlk).
Valdemars Slot, Hvidkiide, Svendborg.
Asparagus officinalis L. (Aim. Asparges).
Det
enesre Sted i Sydfyn, hvor ieg har fundet den vildtvoksende,
er v. Bimnemose; den findes ikke sjwldent forvildet i og ved
Haver.
Potamogeton polygonifolius Poir.(Aflangbladet
Vand8ks). Stavningen v. Kvacrndrup, Hundtofte Tarvelung v.
Stenstrup, K@llesI<ov v. Svendborg.
P, acuti folius Link (Spidsbiadet Vandaks).
Skerninge, Taasinge, Lge.

l8ster-

P. 0 b t u 5 i fo l i u s M. & K. RQdsl<eb@llL- ved Svendborg.
A r u m m a c u I atu m L. (Dansk Ingefzuru
Megct mlm.
i de Heste Skove v. Svendborg og paa Taasinge; forekommer
ogsaa hyppig i Hegn.
Ty p h a 3 n gu s t f fo] ia L, (Smalbladet Dunhammcz).
IOmegnen af Svendborg ligesaa alm. som Ty p h a latifolia.
Sparganium minimum C. Bauh.
Ikke simlden i
sydfyn.
Gala nthus nivalis L. (Alm. Vintergzek). Strandhuse
og Rmdskebwlle v. Svendborg.
Spiranthes s pirales (L) K. Koch (H@st-Skr1leaks).
Findes endnu ret talrig paa Thurw Overdrev.
Malaxis paludosa (L) SW. (Sump-Hfaertelxbe)..leg
har kun iagttaget den i Klalleskov, men den overses let pan
Grund af sin ringe Stenrrelse.
Stra tiotes alo i d e s L. (Aloebladet Krebskio). Mangler i Sydfyn.

Middeltidens llyreverden.
Middeltiden eller den mesozoiske Tid falder i
felgende 3 Afsnit: I. Triastiden, ll. Juratiden, Ill. Kridttiden.
Middeltiden er det Afsnit af .lordens Udviklingshistorie,
der har de fleste og de storste Dyr, der nogensinde har levet
her paa Jorden.
Det var i Middeltiden, at det farste Parte
dyr fremstod, og ligeledes den ferste Fugl ; dog havde Krybdyrene Overhaand, hvili<et ogsaa har givet Anledning til, at
dette Tidsrum er blevet kaldt Krybdyrenes Tidsalder.
Der
var Former af Krybdyr, som i Udseende lignede vore Firben, Krokodiller og Skilpadder, men som overgik disse langt
i Sterrelse.
Et af de srerste Krybdyr var Ichthyosaurus eller
Fiskeaglen, der naaede en L&ngde af zo Fod. Den var
som en underlig Sammensaetning af en Del af vore nulevende
Dyr. Dyrets Hoved var som et Firbens, men Snuden som en
Delfins, ligeledes havde Fiskenglen Delflnlulfer, Krokodilletaender og Fiskerygrad. Dems Qle var sikkert det bedst udviklede Qje, der nogensinde er blevet fundet i Dyreriget,
det var saa stort som et Menneskehoved og beskyttet af et
Benpanser, rimeligvis mod Vandets Indvirkning, naar den
med umaadelig Fart svmmmede gennem de store Oceaners
Belger, som den pidskede med sin vwldige Hale. Dyret var
i Stand til at spnaite to valdige Vandslailer op gennem to
Huller, et foran hvert ®]e.
Ved Hjwlp af Ichthyosaurernes
fossile Ekskrementer, Koproliter, har man laert at kende,
hvoraf deres Fade bestod, og hvorledes deres Tarmkanal var
indrettet. Fnden bestod hovedsagelig af Fisk; dog har der
eksisteret e1 Slags »Kannibalisme< blandt dem, :hi man har
ofte fundet smaa lchthyosaurer inde i de stores Skeler ter.
I nzer Familie med Ichthyosaureme var Baptonodonten, der fandtes i Amerika.
En anden Havets Svnbe var Plesiosauren eller
Svaneeglen, der opnaaede en Laengde al 30 Fod. Kroppen var stor og plump, og besad 4 Lufler som lchthyosauren.
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Halsen var umaadelig lang og tynd og endte i et forholdsvis
lille I~loved, der lignede vort Firbens, men var vwbnet med
et uhyre Tandsaet, Tungen var som Slangernes fin og klmfter, Qfnene var store og stikkende. Dyret kunde ogsaa bevmge sig paa Landjorden ved Hialp af de maegtige Luffer
og den store Hale.
Dette Dyrs nacre Slaegtning var den endnu smrre Pliosaurus, der var Rovdyr og adskilte sig fra den anden ved
sin kortere Hals.
Dems Element var ogsaa Havet, thi man
har fundet StyreHt1ner paa 6 Fods Lmngde.
Er om muligt endnu skrakkeligere Dyr var Pterodactylus ell. Flyveeglen.
Den bageste Finger var hos
dette Dyr bleven umaadelig lang, og mellem denne, Forlemmeme og Baglemmernes Laar var der udspazndt en Flyvehud. Halen var fri og kort.
Halsen var temmelig lang og
bar er forholdsvis stort Hoved, der var bevmbnet med store
spidse Twnder. Den levede kun i Jura og Kridttiden, og dens
Vingefang var 2o-30 Fod.
Nogle Qlgler, der lignede Prerodactylus, men var
meget stwrre, var Pteranodonterne, hvis Vingefang var
24 25 Fod.
I Juratiden trxffer vi de ferste fjerklwdte Fugle, men
disse lignede slet ikke de nulevende.
Archzeopteryx er
den mest bekendte, den er ogsaa kendt under Navnet =»Fuglen fra Solenhofen<<. Dens tre Fingre paa Forlemrnerne var
fri og bevaebnede med Kler.
Halsen val' lang og Nmbet
tandbesat. Halen bestod af en lang Rzekke af Halehvirvler, hvorfra Fjerene gik ud paa begge Sider, som
Fanerne paa en Fier,
lchtyornis og Apatornis liavde ligeledes tandbesat Na»b og kunde flyve, rnedens Hesperornis,
der
baade manglede Tzender og saa godt som Vinger, ikke kunde
flyve. Den sidsle var en Vadefugl.
Dinosaurerne eller Krmpeeglerne er er Fmllesnavn for en hel Nlmngde store Krybdyr, hvortil de sterste
Landdyr, der nogensinde har eksisteret, herer.
Krybdyrenes
Orden har vacret den talrigst reprwsenterede. Herunder hnrer
3 Familier, nemlig:
I) Sauropoder, 2) Stegosaurer
og 3) Theropoder. Sauropoderne var planteazdende Dyr,
der havde lige lange Lemmer og Hove paa Fedderne.
Til disse herer det stnrste kendre Dyr, A tla nto sa u ru s,
der blev :oo Fod langt og 18 Fod heir. Til samme Familie
hnrte tillige Brontosaurerne, der omtrent blev 50 Fod
lange.
Til Stegosaurerne, der havde smaa Forlemmer og
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meget lunge Baglemmer, hwrer I gu a n od 0 n, der var 20--30
Fod hen] og 50 Fod lang, Hovedet alene var 6 Fod, og forsynet med ribbede Taender. Den havde store Hornrapper paa
Hovedet og underlige Benimolde paa Ryggen; Halen endte
i spidse Bendolke. Til Stegosaureme hmrte endvidere N anosaurerne, der var af Swrrelse som en Kat, og Ceclidosaurerne, der blev henved 50 Fod iange. Alle disse Dyr
bevavgede sig ikke i (xallg, som Sauropoderne, men i lange
Sprin g.
Theropoderne var Rovdyr, der iigeledes sprang, til
dem hwte Megalosaurus, der var 40 Fod lang og 1214 Fod hai.
Gabet var forsynet med store dolkeformede
Tmnder. Deres Spring var som Kaenguruens, og deres lange
Hale styrede Springer. - C o m p s ona t h u s havde en meget
lang og bwlelig Hals og uhyre store Baglemmcr. - Hylacosaurus ell. Skov@glen var ca. 24 Fod lang og havde
en takket Kam ned ad Ryggen.
Ved Bredderne af S@er fandtes 4 store Krokodiller;
Nothosaurus, Zanclodon, Belodon og Actosaurus, der lignede vore nulevende Krokodiller, men Overgik
disse i Stwrrelse.
M osasauren 811. »Uhyretfra1\/|aestricht<< levcdc
Dyrets Form lignede noget en Delfins, kun var dems Hale
stor og kraftig.
DensnaereSla:gtnim8varElasmosaurus platyurus,
der var stwrre end Mosasauren.
Agathaumus spenoceros levede ligesom de to
forrige ogsaa i Kridtriden og er bleven funden i Kridtlagene
i Nordamerika. Den var 26 Fod lang eller omtrent 5 Gauge
saa STOI` som en Ko. .
Sammen med foregaaende fandtes Hadrosaurus mi~
rabilis, der var 39-40 Fod lang og ligncde en Kzenguru ;
Baglemmerne var meget store og kraftige, medens Forlemmeme var meget smaa.
Halen var hw] og sammentrykt og
bar en takket Klm paa Overkanten. Dens N aeb var skeagtigt
som /Endernes, og man antager derfor, at den swgte sin
Fede i Mudder og Dynd ligesom }Enderne.
Ved H8enes Kyster fandtes store Skild pa dder, der
levede af Blaeksprutter,
Nautiler,
Svnpindsvin,
Swstjerner og mange amire Blmddyr,
hvoraf der den
Gang fandtes en Mzengde. Til Blakspruttene h@re1. Be1em~
n iterne, af hvilke man ofte fmder den yderste Halespids
1 forstenet Tilstand , i daglig Tale kaldes disse Forsteninger
for »Va*rrelys<<.
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Snegle og Muslingerfandtes i ll/laengder. Snpindsvi nene var reprzfsenterede af flere forskellige Af ter, saasom
den store Ana nchytes orata og den mindreGalerites
vulgaris, der begge Hndes forstenede i vore Kridtlag.
Padderne var ikke saa rigt reprxsenterede, men til
Gengmld var der flere, der var meget store.
Den labyrinthtandede Urpadde var saaledes saa stor som en
Okse, skfandt man kun har fundet nogle faa Skeletdele, har
man dog restaureret den. Dens Fodspor har man fundet aftrykt, og Dyret kaldes ogsaa Haanddyret, da Fodspormmrkerne fuldstzfndig ligner Aftryket af en Haand.
Fisk var der ikke saa mange af, og de, der var, havde
alle rudedannede Skaél, det vil sige: Skaellene var Erkantede
i Stedet for runde.

En Ven af ,,Flora og Faunaa.
Sklant vi ikke gerne optager unavngivne Artikler, har vi
dog gior t en Undtagelse med ovenstaaende Afhandling, der,
skmnt don er meget sammentrmngt, giver et Indblik i Middvltidens ejendommelige Fauna.
Udg,

Mer eller mindre sjaaldne Snmmerfugle
fundne i Silkehorg 0g Omegn i Tidsrummet 1895-1902
af Otto Bisgaard.
Papilio Niachaon, L. Et Ekspl. i Lyngby ved Silkeborg. Meget alm. ved Smholt i Baile 1901-o2. Eksemplarerne kommer sandsynligvis fra en nazrliggende Mose.
Aporia cratwgi, L. Meget aim. paa en i Nordskoven
med Hvidzjelrn omgivet Plet.
Pieris Daplidice, L. Meget alm. d. 16/702 paa en
meget tmr Mark, Skovridermarken ved Silkeborg.
Colias Edusa, F, Hr. Propr_ Weis, Lmvenholt, har
for nogle Aar siden fanget et Ekspl. paa sin Mark.
Vanessa Io, L. Meget aim. overalt.
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Vanessa Antiopa, L Et Ekspi. i Asmildgaardc 1895.
Set fiyvende adskillige Steder.
Vanessa Atalanta, L. Meget alm.
Argynnis Adippe, I*`. Et Ekspl. paa en Eng ved
Funder d. 7/700. Mr. Rye har taget den paa L@venholt.
Argynnis Sclene, Schiff. Meget alm.
Et Ekspl. af
Aberrationen Rinaldus, Hbst. d.
0/00 i Mausing Skov,
Esben Petersen.
Argynnis Euphrosyne, L. Alm. overalt.
Meiitaea Athalia, Rott. Meget alm. ved Lilleso i
Nordskoven.
Lycasn a A rgi 0 l us, L. Alm. i Skovene ved Silkeborg.
Lycazna Semiargus, Rott. ogminima, FLis=I.Alm.
Lycaena Arion, L. Mcget aim. paa en lyngbevokset
Skrznnt ved Funder. Mr. Rye har taget den paa Lmvenholt.
L ye ze n a A m a n d u s, Schn. Et Ekspl. paa en Skoveng
ved Mmsn d. '*/ 1qoo. Et Ekspl. er taget paa Lnvenholt af
Mr. Rye.
.
Lycaen 3 As t ra rc h e, Bergstr. Et Ekspl. paa Jernbanedwnmningen ved Qlrnsca d. 10/6 1699.
Polyommatus virgaure&, L. Alm. ved Qrnsw og
Lcavenholt.
T
hecla rubi, L. Aim. i Skovene ved Silkeborg.

Macroglossa fusciformes. L.
flwjne i Lysthuset.

To Ekspl. ind-

Deilephila Elpeuor, L. Et Ekspl. indflwjct i Lysihuset. Set et andet svaermende om Iris.
Smerinthus ocellata L. og populi, L,
After alm.
.

Begge

Sesia tipu I iformis, L. Et Par Ekspl. ved Sill<eborg_
Zeuzera assculi, L. t8tEkspl.ved Silkeborgd. "'/Hoo.

Laciocampa
gaarde

1895.

quercus,

L.

Et

To Elkspl. ved Silkeborg 2"/8 1902.

Ekspl.

ved

Asmild-

r

.

-w
_

1

Clisiocampa cast1'ensis, L. Klmkkeren l.arvc fra
S@holt. lmago d. WI, 1901.
Aglia Tau, 1, Meget aim. i Skovene ved Silkeborg.
Cilix glaucata, Scop. Et Ekspl. i Haven 9/5 1902.
Cerura fu rcula, L_
Mr. Rye, Lwvenholt, har raget
cnkelte Stkr. rat ved L®venholt.
L. og plantaginis, L.
Nemeophila russula
Aim. ved Lillesm i Nordskoven.
En Puppe fra Lmvenholt.
Euchelia Jacobaeae, L.
lmago "6/6 1902.
Phramatobia fuliginosa, L. Alm.
Setina mesomeila, L. Alm. v. Lmvenholt.
Calligenia
miniata,
»Hatten3:s<< ?/701.

Forst.

Et Eksemplar ved

Hylophiia prasinana, L.
Puppen var i Vinteren
19oo-01 yderst alm. 1 Rye Smderskov.
Der laa under
Mosset paa Tr&stammerne undertiden 10-15 Pupper. Nogle
vat' indspundne, andre ikke.
En Puppe fra en Lynghede
Orgyia ericae, Germ.
ved Lavenholt. Imago 10/902.
Et Ekspl. ved Aunsa P/7o]
Ocneria monacha, L.

sens

Acronycta leporina, L. Enkelte Ekspl. paa HorLandeve] paa Popler.

Moma alpium, Osbeck. Nogle Pupper i Vesterskoven
og Gessoskov. 1 lrnago 6/501. De fleste Pupper var angrebne
af Snyltehvepse.
Trachea atriplicis, L. I Ekspl. i Baile d. vi'02.
Mamestra contigua, Vill. 1 Ekspl i Haven 6/601.
Mamestra thalassina. Rott.
Skov. Imago 25/501.

Flere imagines I901-o2.

Hadena lateritia, Hfn.
Klarkket et Ekspl. ?/701.
Luperina virens,
Elnkelte Ekspl. 1902.
Heliothis dipsaceus, L

I

En Puppe i Gessw

L.

Alm. ved Silkeborg 1901.
3 Imagines paa Skov-
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ridermgrkerne 1"/7o2. .leg antager, leg har set omtrent eN
halv Sncs flyvende Eksemplarer.
Bomolocha fontis, Thb. Alm. i Skovene.

Odontoptera bidentata, L. NoglePupper iNordog Vesterskoven. 3 imagines.
Epione advenaria, Hb. Alm. i Skovene.
Numeria pulvinaria. L. Et Ekspl. i Sinding Skov
den 21/002.
Hibernia leucophzearia, Schiff.
Alm. i en lille
Egelund ved Lavenholt 1902.
Phigalia pedaria, F. 2 Hunner i vor Have paa et
Kirsebaertraxe.
Boarmia angulari a, Thb. 3 Pupper i Nordskoven.
2 imagines.
Boarmia jubata, Thb. Et Ekspl. ved Lyngsm i Maj
1902. Set Here Stkr,
Boarmia roboraria, Schiff.
hoime d. 7/7 1900.
Boarmiacrepuscularia, Hb.
skoven 1901. Imago '*/,,o1.

2 Ekspl. i FunderI

Puppe i

Nord-

Maca ria nota ua, L. Alm. ved Kricketpladsen i Nord~
Rhyparia melaftaria, L. Etlikspl. i Mausing Skov
i Juli 1902.
Aspilates strigiliaria, Hb. Et Ekspl, iMosen, et
i Funder, Juni 1901.
Bapta bimaculata, F. 2 Ekspl. i Haven
21/602.
Phasiana petraria, Hb.
Alm. paa en Eng ved
Aunsb, Juni 1901.
Geometra papilionaria, L, En Larve 1901 (den
dbdel. En meger afflwfen Imago 1902 tra Sveibeek.
Acidalia aversata, L., fumata, Stph. og immorata, L. er alle alm.
Acidalia rubiginata, Hfn. Meget alm. paa Skov~
ridermarken, Juli 1902
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Eucosmia undulata. L.
Silkeborg.

||

Or tholitha plumbaria, F. Aim. paa Nordsiden af
Balle Skov.
Cidaria variata, Schiff.
Alm. ved Sveiback den
1901.
-

IG

Cidaria hastata, L. Alm. vcd Veilsa.
Emmelesia flavof asciata, Thb. Alm. i Balle.

I

En lang Svalesnmmer. Den 22. April 1901 saa jeg
Svalen Hirundo urbica i Omegnen af Esbferg, dog kun
er enkelt Eksemplar.
Svalerne holdt usafdvanlig lasnge ud i
dette Aar, ialt Paid ved Esbierg, hvor en storre Flok langt
hen i Oktober Manned kunde ses jage hen over Byen eller
dennes Anlzeg Temperaturen var forholdsvis hoj og Veiret
smukt f Slutningen af Oktober.
For den 26. Oktbr. har jeg
saaledes noteret: »!\/Iildt, stille Solskinsvejr (Middag
ro 0 R.
De folgende
i Skyggen). med mange flyvende Insektem.
Dage beholdt den samme Middagstemperatur.
Den 29. Oktober saa ieg Svaleme som saedvanlig.
Himlen var overtrukken, Vinden svag, vestlig.
Middagst. Io 0 R.
Aftenen
blev klaz' og kmlig, og om Natten frws det.
Naste Dag var
Svalerne borte. De folgende Dage var kwlige med Frost om
Natten Havde det milde Vejr holdr sig nogle Uage endnu,
vilde Svalerne rimeligvis have forkenget Opholdet til ind i
November. Svalernes Ophold strakte sig altsaa over godt og
vel et halvt Aar.
A. O. Jensen-Haarup.
lsfuglen (Alcedo ispida) er sikkert,
naar maaske undrages Ellekragen, den af Danmarks Fugle, der er udstyret
med de mest iojnefaldende og pragtfulde Farver; desveerre
er den io riilige en af de sfaeldnere.
Ved Silkeborg ses den
dog ret almindelig, navnlig langs Gudenaaen fra dennes Udlol) af Brassn, til den naar Byen.
Her kan man om Sommeren se den sidde paa Grene, der rager ud over Vander,
eller ogsaa se den som en Pil fare langs Aaen een eller
halvanden Alen 0ver Vandfladen. Dens Skrig er let kendelig,
og dens hurtige, svirrende Flugr, der altid foregaar i konstant Hojde over Vandet, ligesaa.
At denne Fugl langrfra
nil enhver Tid er frygtsom, viser fralgende lille lagttagelse.

'Q
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En raaget Morgan den 14. December [902 saa jeg en
lsfugl sidde paa en knaikket Rarstsnngel lidt ude i Gudenaa,
lige hvor denne label' ud i Langsta, mvppe zo Alen fra Viborgvejen. Skant jeg, der stod paa Ve]en, altsaa var f meget
stor Nmhed af den, afficerede der te den ikke i ringeste
Maade, den sad 110k saa flegmatisk og stirrede i det nedenfor Inbende Vand.
Heiler ikke, da jeg udstndte Raab, eller
da jeg lod en Iiile Stem falde i Vander Iige foran den, bekvemmede den sig til at forlade sin - sikkerr udmwkede Fiskeplads, den drejede blot Hovedet lidt paa skraa og kiggede paa mig, som om den vilde spnrge, om mine Trusler
var alvorlig mente.
En i min Fuglesznnling vwrende lsfugl har en lille Historie. En Vintereftermiddag sad den i sin sazdvanlige Dont
pan en Gren taut ved Svejbzek Fwrgested
En grisk Musvaage s108 ned paa den og med sit Neeb knaekkede dens
Hals, men i samme Nu faldr et Skud, Rnveren laa paa Jorden, og
nu er begge opsrillede i min Fuglesamfing.
Esben Petersen.
Nye danske Biller. Dels under Trykningen af Hr. Chr,
Engelhar ts fortrinlige Tillagg til Fortegnelsen over de i
Danmark levende Coleoptera i »Entomologiske lVIeddelelser<<,
og dels efter at Fortegnelsen er udkommen, er den
danske Billefauna
bleven foroget med enkelte Arter.
Saaledes fandr jeg para en l£l<sl<ursion sammen med Mr. B.
G Rye til Varde for er Par Aar siden en ny Rovbille i
Arnbjerg Plamage ved Varde, nemlig Tachinus bipustulatus, der forekom i berydeligt Antal ved Foden af en af
Cossus ligniperda stzerkt angrebet Poppel.
Senere har
Hr. L. Andersen, lladerslev, i et Brev til mig meddelt, at
Hr. Bogbinder E Jdrgensen i Kolding for Here Aar siden
har taget nogle Sikr. af dette Dyr, ligeledes i Popler.
Hr.
Andersens Son, Johannes Andersen, der er en ung og
rneget lovende Coieopterolog, har endelig i foregaaende Aar
taget en lwngere Raekke af denne ny Taehinus i Popler
i Horsensegnen.
Faunaen er ogsaa bleven foroget med en ny, stor Pterostichus~Art, nemlig Pr. ma d i d us, somHr. L. Andersen
i Haderslev i 1880 har taget i enkelte Stkr. ved Halk Strand,
et Par Mil fra Haderslev. Denne Pterostiehus, der forekommer i Tyskland og er alrnindelig i England, er omtrent
af Storrelse og Udseende som vor almindelige Prmelanarius, men kendes bl, a. let paa Thorax' afrundede Baghjorner; den vil lormentlig kunne findes enkelte Steder i
ldstjylland og paa lOerne.
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Den 27..Juli 1899 har Esben Petersen paa Nordfalster
taget en ny Ophonus-Art, nemlig Oph, rupicola St.subcordata De j. For at vwe absolut sikker paa Bestemmelsens Rigtighed er Dyret blevet sammenlignet med Eksemplarer fra Ungarn og England.
Endelig kunde noteres, at ieg i I-Ir. L. Andersens Samling har set en Aphodius, der vistnok er ny for Faunaen.
A. C. Jensen-Haarup.
En mmrkelig Radspatte, en Varieret af Pleuronectes
platessa, blev i Mai Maaned 1902 fanget af en Fisker her
fra Korsrar. En Skoledreng blev opmwrksom paa den i
Faderens Damjolle og Ek Lov til at foraere mig Fisken. Den
var endnu Ievende, da han bragte mig den, men nfensynlig
Dnden naer. Den var nogef under Middelstnrrelse og havde
den sadvanlige Rndspmtteform ; men dens Farve paa liliesiden (den hejre) var kraftig og gul, og de rnde Pletter som
Fnlge heraf mindre fremtraedende end saedvanligt;
omtrent
midt paa Siden kunde man skimte en nnzarkladen Skjold som
en svag Skygge. .leg sendte den straks til »Zool. Muswum<<,
hvorfra Professor Jungersen velvilligst sendte mig en Skrivelse, hvis Hovedindhold ieg med Professnrens Billigelse tillader mig at anfnre :
»Det er aabenbart en sjzelden Varietet, Musmet har den
ikke i Forvefen (dog er her muligt et gammelt Eksemplar
fra 1851, det er nu helt ens hvidt paa begge Sider), og
Krayer omtaler den slet ikke i sit Fiskevaerk.
Den omtaies
derimod afL.il1}eborg, men heller ikke han har haft den, men
citerer Moebius & Heincke.
Dems Ejendommelighed befor
godt som mangler, medens det gule, som ellers for en sior
Del daekkes af det nwrke, er Nl Sredc i foreget Maalestok,
nemlig rimeligvis foruden i de selvstaendige gule Farveceller
tillige i alle de Celler (»Kromat0forer<<), som ellers indeholder det mnrke Stof.
Desvwrre bleger det gule Farvestof
med Aarene, selv i Forrnol;
kun i absolut I'/lnrke er det
rnuligt at bevare det 1 Izengere Tid, Lignende »Guld6sk< har
jeg (Professor Jungersen) set af Aal, Suder, Skalle.<<
Senere paa Sommeren blev her fanger en »LaaddenHva1're<<, Zeugopterus punctatus, hvilken Fisk nmppe
vides tidlfgere at vaere funden saa sydligt i vore Farvande.
Korsnr, d. 11.. -1.--1903,
H, T, Baden,
Kommunelaerer.
Fra Sydvestjylland.
1 det sydvesrlige Jylland forekommer sikkert adskillige simldne Sornmerfugle, og jeg tror at
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turde love de Lepidopterologer, som vi! paatage sig at afs8g8 Egnen, et godt Udbytte, den sydvestjyske Sommerfuglefauna er kun daarlig undersmgt.
Selv har jeg ikke samlet
Sommerfugle, men paa mine Billeekskursioner har jeg leilighedsvis taget en og anden Sommerfugl i Esbjerg- og Vardeegnen. Jeg naevner fcalgendez I Begyndelsen af Oktober
1899 bragte en Dreng mig et smukt levende Ekspl. af Dodningehovedet, Acherontia atropos, som var taget i en
>>Lysl<asse<< i Esbjerg, af Euchelia jacobwse tug jeg et
Stk. ved Nwrholm Skov 1900, vistnok farst i Juni, 25. Aug.
1901 tog jeg 1 Stk. af Colias edusa paa Srranden mellem Esbjerg og Sefdding Fyr; Eksemplaret var meget frisk ;
af Sesia ichneumoniformis tog min zeldste San Istk.,
der havde sat sig paa hans Pod, i Klitterne paa Fana 23.
Juli 1899, Eksemplaret blev siden afgivet tii Zool. Muswum i
K¢21benhavn.
./1 C. Jensen-Haarup.
Fra Hjarringegnen Hr. Th. Thomsen, Hjwrring, meddeler en lille Liste over nogle Sommerfugle, som han i
Aarene [go1 og 1902 har set eller taget i Hicarring eller
Omegn. Eksempelvis kan nmvnes, at Svalehalen (Papiiio
Nlachaon L.) er taget i 2 Stk.
Af andre Sommerfugle nasvnes Af tenpaafugleeet og det redo Ordensbaand.
Ddontaeus mobilicornis F., en af Danmarks siaeldneste og
ejendommeligste Scaraba2-After, er i Fjor den 21. Juli taget
ved Fredensborg, Hillered, af Fru M. l.. I-lauschild.
Dyret
svaermede sent om Altenen sammen med Serica brunnea.
8. G; R.
Naturhistorisk Literatur.
»Flora
og Fauna~
har
modtaget fvalgende Skrifter;
1. »Iagt1age1ser overSyds§:ellands Fugle med swriigt
Hensyn til Vordingborg og Omegn, ved Kristen Barfod,
Pra2st°= ; Adolf Jacobsens Forlag, Viborg. Disse )> Iagttagelsera
danner et Led af de Beskrivelser over de enkelte Egnes
Fuglefauna, som er bleven publicerede i de sidste Aartier,
og indeholder mange Notizser af Interesse for Fuglekendere.
Sammen med de Fortegnelser, som >>Fiora og Faunzw har
bragt, danner de udgivne Arbejder et god: Grundlag for en
samlet Bearbejdelse af den danske Fuglefauna. Medens vore
Nabolande er »up to dare<< med Hensyn til Vwrker over de
respektive Landes Fuglefauna, maa vi herhjemme endnu soge
tilbage til Kiarbollings ganske vist fortri1i1'ge, men selvfolgelig nu foraldede Va:rI<.
Pastor Barfods »lagttagelser<< koster I Kr.

r
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2. )>Botaniska Notiser f6r A°r 1902,
utgifne af
C. F. O. Nordstedw, C. W. K. Gleerups Férlagsbokhandel,
Lund. Dette Tidsskrift, der udgaar i 6 aarlige Haeftet zi 1
Kr., indeholder naturligvis fmst og fremmest Bidrag til Oplysning af Sveriges Flora, men bringer ogsaa Afhandlinger
o.m andre Landes Planteverden og saaledes ikke faa Oplysninger og Artikler om den danske Flora; 3 den foreliggendc
Aargang findcs saaledes cn Afhandiing af L. M. Neuman,
betitlet >>Anreckningar till Miiens flora<<.
I en Ar tikel af
Gunnar Andersson gives der Meddelelse om >>Tvenne f6r
Sverige nya vaxtartem,
nerniig Equisetum
maximum,
som er funden paa Hveen, og Nymphzea terragona,
Qeorgi (E) fra Halsimgland. Den sidstnrevnte er en inreressant
smaabladet Form, hvis Bestemmelse endnu ikke er helt sikker.
>>Botaniska Notiser<< er illustreret.
3. »Naturen.
Illustreret Maanedsskrift for popul&r
Naturvidenskab, udg. af Bergens Museum. Reda[<t@r: Dr. J,
8runcllorst
Delte norske naturvidenskabelige Tidsskrift
holdt i Fjor 25-Aars Jubilmum og har fra en beskeden Begyndelse arbejdet sig op :il et velanset l\'Iaar.edsskrift, som
ogsaa har mange Laesere i Danmark.
Prisen er 5 Kr. pr.
Aargang. >>Naturen¢ spaender over alle Grene af Naturvidenskaben, og fnlgelig faar Zoologien og Botaniken kun en forholdsvis Plads, men alligevel finder Naturhistorikeren meget
deri af speciel Ititeresse; saaledes findes der i Aargang 1902
et Biilede at det i Afrika nyopdagede Pattedyr,
>>Okapien
kaldet , samt Afhandiinger om alpine Blomsterplanter i Lavlander, Ringduen, Riadvingen (Turdus iliacus, L.), Maagerne, Biller, der lever i Havet (af en af »Flora og Faunas
Udgivere) nsv. Af ganske saerlig lnteresse er en oversat Artikel af Karl Sajo om Bekarmpning af landbrugsskadelige
Insekter ved Hiaelp af deres naturlige Fiender,
Der bliver
heri bl. a. giort Rede for, hvorledes systematisk [ndsamiing
af auslralske i\/larielwns og disses Udfarsel til Kalifornien for
en stor Del har befrier kaliforniske Planrageejere for Skjoldiusplagen i Plantager, Vacksthuse, Drivhuse, Orangerier osv.
Muligvis vil >>F1ora og Fauna¢ i en naer Fremtid bringe et
Farstehaands-Bidrag om denne Sag.
Sommerfugle. Som det vil ses af en Annonce paa Omslaget tilbyder Entomologen Hr. H. P. Duurloo, Kobenhavn-Valby, et stort Udvalg af prmparerede Sommerfugle.
Jeg har haft Leilighed til at se et Udvalg af Hr. Duurloos
Sommerfugle og maa erkende, at smukkere Preeparater ikke
kan tmnkes. Desuden blnr det tilfmjes, at Priserne er saerdeles

32

\

moderate, saa det kun kan tilruades Samlere, der Qnsker at
kebe Sommerfugle, at henvende sig til Hr. Duurloo i Stedet
for at gaa til Udlandet.
Med det samme gmres opmmksom
paa, at Hr. Duurloo i Henhold til en anden Annonce Qnsker
at tilbytte sig en Hakke Insekter mod prwparerede Sommerfugle.
J.-H.
Topmejsen. Lophophanes cristata, Kaup.)Topmeisen, der
jo her i Landet maa regnes til
de sjeldent forekommende
Fugle, er i de senere Aar nu og da bemmrket i Silkeborgegnen. Den farste Gang, den iagttoges her, var d. 16/7 95,
da en Flok paa ca. ro Stkr_
sammen med andre Meisearter
og Fuglekonger saas i Silkeborg Vesterskov_
For Konstateringens Skyld blev et Stk.
drmbr, det var en ganske ung
Han. Siden den Tid er - som nxvnt -- Artem set
nu og
da og nasten
til enhver Aarstid, saaledes d. 15/9, 71/111 23/1,
"/3 etc,
Desvarre kan jeg ikke angive noget sikkert om,
hvorvidt den yngler her,
da Reden ikke er fundet.
Topmejsen, som leg selv et Par Gauge har haft Leilighed til at
studere nejere, er som alle andre Mejser en urolig og vwver
lille Fugl,
llvem den heje Top giver et nwsten
komisk,
»nisseagtigt= Udseende. Stemmen ligner en Del Halemeisens,
men er ikke saa pibende som dennes, og vanskelig at gengive. ll/laaske er det paa Grund af Stemmens indbyrdes Lighed, . at den szerlig synes at finde Behag i Halemejsens
Selskab.
Da Toprneisen udelukkende holder sig til Naaleskove, og
da disse som bekendt stadig Qges herhjemme, kan vi maaske
gere os Haab om at beholde den interessante og taekkeiige
lille Fugl.
Magnus Clzristiansen.

Fortsaeltelse at Listen over Naturhistnrikere
(der vil blive fortsat, efterhaanden som Here Iillader Uffentliggarelse
af deres Navne).

Kommunelarer H. T. Baden, Korsmr.
FiskeIze.
Seminarieforstander M. Kristensen, Gjedved, Horsens.
Seminarieeiev Asger Kristensen, Gjedved, Horsens, Insekfer.
Otto Jensen, Skovvejen 81, Aarhus.
Blomsterlose Planter ogCrwsser.
Stud. vetr. Magnus Christiansen, Ahiefeldts8ade 31, 4. S., Kbhvn.

Biller.
Laerer L. Andersen, Vesiergude 559, Haderslev.
I

Bi!/er,
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Et Par nye Snmm
ertuglearter.
Den 29. Juli 1901 tog min Sehster i et Vindue her paa
Gaarden et Eksemplar af en stor og preegtig Dagsommerfugleart, der viste sig at vmre ny for den danske Fauna.
Lidt senere paa Aaret, nemlig sidsl i Hmsten. tog jeg endvidere selv et Par temmelig defekte Stykker af samme Art;
det ene af disse sidste er bleven bor te for mig, og det andet,
som jeg forsagte at overvintre, dmde for mig tidlig paa Foraaret.
Ved fwrste Qjekast amog jeg Dyret for at vaere en Varietet af Vanessa 0olyehioros, L, (Kirsebar-Takvinge),
dog tydede de flre store, hvide Kantpletter og Manglen af de
blaa Snmmaaner paa, at det maatte vare en seivst&ndig Art
hvilken Ek jeg fnrst at vide for nylig, da jeg manglede
Vazrker til at bestemme efter.
Da jeg i sidste Hmstferie fik
Besng af min gode Ven, Léerer Jensen, Hnjelse, blev Dyret
noje undersngt, og Hr. J. 19k en nmjagtig Beskrivelse med af
det, da nan fra mig rejste til Hovedstaden.
Ved i Knbenhavn dels ar studere Zoologisk Museums Samlinger og dels
de praegtige kolorerede Somrnerfuglevarker, der tjndes paa
vore otfentlige Bibliotheker, kom Hr. Jensen snart til det
Resultat, at cien omhandlede Art var Vanessa W-album,
W. V. (Havridse-Takvinge), der er en meget sjaelden Art, idet
den aldrig fer er tagen i Nordevropa og kun paa faa Steder
i Tyskland, nemlig i Schlesien, Sachsen og Rhinegnene, desuden er den funden i Qstrig og Schweitz.
Imago Hyver i
Juli. Larven [ever paa Havtorn eller Strandtidse (Hippophae rhamnoides), der enkelte Steder her paa Egnen, saaledes iswr naar Stranden, er meget almindelig; sj&Idnere
trzeffes den paa Asp, Pii eller Elm. -.- i afvigte Sommer har
jeg ikke taget denne Art, vel naermest paa Grund af den
usaedvanlig megen Kuide, vi har haft, og som nasten helt
har gjort det af med vore Sommerfugle.
Hvert Aar i September og Oktober Maaned traelfer jeg
her paa Egnen, i Skove og Krat, Larven til en anden Sommerfugleart i stort Antal paa Blomster og umodne Frn af
Angelica silvestris, og denne Arr, der er en af vore
mindste Storsommerfugle, er Eupithecia rrisignaria, H.
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S., der ligeledes er ny for den danske Fauna.
Imago, der
viser sig i Juli, ligner meget E. castigata.
Larven, der
er let kendelig, skal jeg give en kort Beskrivelse af.
Laengmm., og Farven er hvidlig- eller snavset grran,
den er 13
med

mrarkere gmn

Ryg- og Sidelinie. den sidste

bredest.

Over Fedderne gaar en hvid, udflydende Lzengdelinje,
Hovedet er hos den yngre Larve sort, men hos den voksne
lysebrunt. Endeklappen har en sort Plet.
Forpupningen
sker i et tyndt Spind mellem Mos, og Puppen er gram, med
2 stumpede Endespidser. - Denne lille, let kendelige Larve
ta aler udmaerket Kulde. Sknnt vi allerede har haft temmelig
betydelig Nattefrost flere Gange i Aar, fandt ies dog Larven
i stort Antal i bedste Velgaaende for nogle Dage siden
i
Frederil<sgave Skove....- l Aurivillius: »Nordens I~`§3rilar<
angives denne Art som tagen i Upland i Sverige af Lampa,
og paa Fyn her i Lander af afdnde Overlarer Stream. Som
bekendt har Strnm i sin udmaerkede Bog »Danm3rks storre
Sommerfuglev ikke noget om, at han har fundet denne Art.
I 2. Hefte af »Aarbogen- for 1902 angiver Laerer Scan d e ru p,
Lemvig, at han har taget Eupithecia pimpinellata, Hb.
i Vestiylland,
Samme Art, der ogsaa er ny her i landet,
har jeg fundet i et enkelt Stykke her ved Byen den 1
1.
Juli 1898. - Foruden ovennaevnte 3 nye Arter af Storsommerfugle har feg i min Samling flere for den danske Fauna
nye After af Srnaasommerfugle, som jeg imidlertid ikke skal
komme naermere ind paa her, da saa faa Samlere giver sig
af med disse Dyr.>1:)
Slzanderby, den

17. September 1902.
P. Jergensen.

FerskvandspolyppenHydra.
Af H. Ussing, Uhrmager, Randers.
Som en efter min Opfattelse meget interessant Rmkke
af Metazoernes Riga indtager Colleuteraterne en mwgtfg fremskudt Plads i Dyreriget.
Navnet Cawleuterater antyder straks
Simpelheden i deres Bygning, som i Korthed kan detineres
saaledesa Radiare Dyr med szekformet Legeme, der inde*) Vi haaber dog, at Hr. j. senere vil give ,,Flora og Fau11a" Underretning om denne Fowlgelse af Faunaen.
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siutter en Tarmhule, inter Gat, ingen Krophule, og de @vrige Organsysremer, som ellers findes hos Metazoerne, er i
Reglen ikke adskilte indbyrdcs eller kun til Stede som rudimentare Organer. Rmkken deles atter i 3 Klasserz Gopler,
Koraldyr og Ribbegopler, og som et Anhang naevnes
Svampene eiler Spongierne.
Det er med den ferste
af disse Klasser, vi i na:t'v&rende Afhandling skulde besk@ftige
os. Lige saa stor Formrigdom Goplerne (Hydrozoerne) udwiser i Havet, Iigesaa fanige er de reprwsenterede i det ferske
Vand. Vi har her hiemme kun én Art af denne Klasse zilhwrende Smaagoplernes (Hydromedusa:W Orden,
og det er
Ferskvandspolyppen Hydra.
Den opdagedes f@rst af Hollxnderen Leeuwenhock (Mikroskopets Opfinder).
Aar 1632
fmdtes i Delft denne Mand, hvis Navn er udmdelig indskrever
i Videnskabens Annaler, endda han slet ikke var nogen faglaerr
Videnskabsmand,
men hams store Interesse og lhaerdighed
for Narurstudierne afladte som sagt Mikroskopets Opfindelse,
og med dette blev en hel my Dyreverden, som vi ikke for
havde kendr noget
til, g1ort
tilgwngelig for manga frem~
ragende Forskeres Studier.
Men fra der te lille Sidespring
maa vi atter tilbage til Hydraen, og jeg beder mine Lasere
falge mig paa en lille Ekskursion til en Sm eller lndbugrning
fra en Aa,
helst hvor Vandet er roligt og bedaekket med
Aakander.
Betragter vi Undersiden af Aakandebladene,
ser
vi som Regal en Vrimmel af lgler, Smaasnegle, Fladorme
m. m., men ved nwjere Eftersyn opdages en lille brun Slimklump, som ubevzegelig Iigger op til Bladet.
Med en Kniv
skazres det paagaeldende Bladstykke med Slimen ud og seettes i et Reagensglas med Vand. Nu fremtrasder der efter min
Mening et interessant Skue, som maa henrykke enhver Naturven. Klumpen bliver levende, antager Polypfacon, straekker
sig i Lwngden og udfolder paa Forenden en Krans af Tentaider, medens den med den bageste Ende sidder fasthaeftet
til Blader. Hele Dyrers Laengde i udstrakt Stilling kan blive
ca. 2 cm.,
men da den er meget kontraktil,
lorandrer den
let Form og trxkkei' sig fuldsimndig sammen ved den svageste
Berering.
Naar Hydraen flytter sig,
hvilket er morsomt at
iagttage, laegger den Legemet om paa Siden, griber far med
Armene, lesner Sugeskiven og saa fremdeles.
Det sker fo
ogsaa, at man ved lfangst af Plankton (Svav) undertiden faar
en Hydra i Katseren,
hvilket beviser, at Polyppen ogsaa
driver frit om i Vander, indtil den formodentlig strander paa
et belejligt Sted og atter suger sig last.
Betragter man nu
itmrmere vor liile l*`ange i Glasset, viser dems Bygning sig at
vaete saaledesz Cylindrisk, ndgent Legeme, som i Forenden
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bwrer en Kreds af Fangarme lTentakler), hvis Antal er forskeliig efter Arterne for ikke at sige Variationerne, Armene
ligner for det blotte (Me lange fine Traade, som uafbrudt er
i Bevaegelse til alle Sider, de er ncmlig Hydraens fornemste
Organer, idet de indfanger og lammer Feden og praktiserer
denne gennem Mundaabningen ned i Tarmhulen. Ufordfajelige
Stoffer maa bort ad samme Vej, da alle Caleuterater mangler Gat. For bedre at forstaa den lammende Evne, som Hydraens Arme besidder, maa vi afskxre en Tentakei (hvad
man rolig kan gmre uden at anklage sig selv for Dyrplageri,
som man siden hen vil se) og undersmge den under Mikroskopet med en I*`orst@rrelse af 200 Gauge Vi ser da spredt
over hele Tentaklen en Mangde smaa, paereformede Organer,
som i deres Indre besidder en oprullet Traad; det er Naldekapselcellerne. Ved meget skarp Iagttagelse opdages, at
Kapslerne barer et meget fim fremsraaende lille Haar. Naar
nu et tilfzeldigt forbisvmmmende Dyr blandt de lVlikroorga~
nismer, hvoraf Vandet vrimler, bernrer deire Haar, springer
Kapslen op, og Traaden slynges ud og lammer detintet
anende Offer.
Samtidig udldses ved Bevwgelsen mange af
de andre Naeldekapsler, og Hydraens Arme laégger sig lig en
Kmmpeblaksprutie om det ulykkelige lille Dyr, der nu er
lammet og fuldstmndig hjaelpeldst forsvinder ned i Hydraens
Tarmhule. Da tilmed Polypperne er yderst graadige (jeg
har fundet Tarmhulen fyldt med en Maengde Organismer),
bliver de trods dares Lidenhed og temrneiig upaaagtede Tilvaerelse til rene Rovdyr indenfor deres Sfaere. Fdden bestaar
af stnaa Vanddyr, isaer Smaakmbs (Daphnier, Copepoder),
smaa Orme, Infusionsdyr m
m., og morsomt er det som
sagt at se Polyppen indfange de forskellige Organismer.
Hydraerne er Hermafroditer, d
v. s. }Eg og Seed udvikles i samme Individ, og Forplantningen foregaar fnrsr ved
Knopskydning, dernaest ad kniislig Ve] ved /Eg og Swd.
Knopskydiaingen kan vi let iagttage midi paa Sommeren,
idet mange af de Hydraer, vi da fanger,
danner Kolonier,
med andre Ord: foruden Moderdyret sidder 1 eller 2 smaa
Polypper fast paa Siden af det og bliver siddende der i
nogen Tid; ia de kan, inden de river sig las og begynder
Liver paa egen Haand, atter skyde et Par smaa Knopper ud.
.leg har netop i min Samling 3 enkeltsiddende og 2 l\/loderdyr med Ddtrepolyppen paa et Stvki<e Aakandeblad.
Det
voldte mig ikke ringe Besvwr at faa dem prwpareret, da de
ynder at rive sig les og trmkke sig sammen i det afgerendeQjeblik. Den kennede Forplantning, som skai sikre Artens
Bestaaen, er bunden til en bestemt Aarstid, nemlig fra Sep-
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tember til Januar.
De mandlige Ktansorganer udvikles af
smaa Knuder, som har deres Plads wet bag Tentakelkransen
paa den forreste Del af Legemet, hvilket man let kan se i
Mikroskoper med 50 Ganges Forstmrrelse. Eggestokkene ligger
derimod lmngere tilbuge i Krophulen.
Der udvikles kun t
Eg, som er haardskallet, og hvisSka1 efler nyere Angivelser
er forskelligt efter Arterne, Det swzdes ud af Polyppens Side,
og derved er dets Mission nxsten opfyldt. Artens Bestaaen er
sikret, og Egger, som kan taale den haardeste Vinter, synker ganske rolig til Bunds og bliver her til nmste Foraar,
til Moder Natur atter kalder, og det samme Kredsliab begynder forfra igen.
Forinden ieg gaar over til at omtale Arterne, maa feg
glare opmwksom paa endnu en Maerkelighed ved dette Dyr,
nemlig dets forunderlige Regenerationsevne.
Navnet Hydra
stammer sikkert herfra, thi saaledes kaldtes io den mythiske
Siatige, som var beremt for sin Genvmksr.
Jeg bemarkede
fer, at man udeit Sarnvittighedsnag kunde skaere en Arm af
for at se paa den i Mikroskopet, men man behmver end ikke
at nojes med det, men kan snnderdele hele Poiyppen, og af
hvert Stykke vil en ny Hydra vokse frem.
Ja, man har
endog skaaret hele Tarmhulen op og kranget den om, saaledes at det indte blev til det ydre, Hydraen lod sig ikke
afNcere heraf, men vendte efter kort Tid tilbage i sin gamle
Skikkelse. Det lyder utroligt, men det er tilooriadelig sandt,
og ieg har selv anstillet Forseg i den Retning 'ved Dissektion af forskeilige Dele af Polyppen.
Hv0rledes det i Grunden forholder sig med denne Regeneration, er vist ikke helt
opklaret, nogle Forskere mener, at det omkraenegede lndivids
Entodermceller, som derved kommer udvendig, af sig selv
igen kryder ind paa deres gamle Plads, men dette benafgteé
dog af andre.
Ferskvandspolypperne kendes i nogle Arter fra Evropa
og Amerika og i de senere Aar ogsaa fra Afrika. I Danmark,
og ogsaa i Tyskland, findes 3 bestemt adskilte Af ter, nemiig
den brune Hydra eller Pol;/p(Hydra vulgarisPaIlas eiler fusca L.) med 6 ét 8 Tentakler, som biiver meget
lzengere end Legemet,
Dyrets Langde ca. 2 cm y TentakIernes alene op til io cm , .
vnder mest langsomt flydende
Indvande og gaar. ogsaa op i storre Grofter. Den anden Art
er Hydra viridis L
eller den gronne Polyp med 6
a 12 Tentakler, som er kor tere end Legemet.
Laengde t é
1,5 cm., ynder helst storre roiige Vande, er livligere i sine
Bevzegelser, men er f. Eks. her ved Randers ikke saa aim.
som den brune. Jeg har kun taget 2 Ekspl. af viridis i
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Cudenaadalen her. Den tredje Art, den graa Polyp (H y~
dra grisea L.), har 7 8 12 Tentakler, der omtrent er af
Legemets Langde; bliver godt 2 cm ; angives at leve paa
starre Dybder i forskellige Szer, mpn rages dog ogsaa af og
til mellem den littorale Fauna.
Denne Art er mmrkelig ved
sin undertiden f ade Farve; men det er nu godtgiort, at denne
Farve stammer fra Ernaringen, idet man forsegsvis har fodret
graa Hydraer med rmde Diaptomus (en lille Gopleart),
hvorefrer de antog rfod Farve og atter fik den graa Kulnr,
efter at denne Nmring var fordniet.
Hermed turde det meste vxre sagt, som er nndvendigt
for at begynde Studiet af disse markelige Dyr, de »enesre
originalea Ferskvandsgoplepolypper, som enhver let selv kan
iagttage trods deres stille og ubemarkede Tilvaerelse, og idet
jeg haaber ikke at have sat Lmsernes Taalmodighed paa for
stor en Prnve, men derimod givet adskillige af »Flora og
Faunas Venner Lyst til ogsaa at studere de lavere Dyrs Liv,
er derrned min Hensigt opnaaet.
Februar 1903.

Bestemmelsestaheller over de danske Sivbukke

(Donaciini).
At A. c. Jensen-Haarup.
Sivbukkene og en Del hermed beslaegtede eksotiske Biller danner en smuk Overgang fra Trasbukkene til Blad- og
Guldbillerne, fra hvill<e de hovedsagentlig adskilles ved, at
deres forste Bagkropsring er ligcsaa lang som alle de falgende tiisammen. Medens Sivbukkene i det ydre har ikke
liden Lighed med Trmbukkene, afviger de meget fra disse
med Hensyn til Udviklingsforholdene; Udviklingen fra Eg
til lmago foregaar nemlig heh og holdent i Ferskvand, og
fuidt udviklede lnsekter cr ogsaa i lwiere eller mindre Grad
bundne til Vandet, da deres Naringsplanter er forskellige
Vandplanter, f. Eks. Vandaks (Potamogeton); de opholder sig
for en stor Del nede i Vander, sa=rlig paa Undersiden af
Bladene af Vanda1<s, Aakande osv. Deres Underside er meget Ent og tat korthaaret, saa at de er i Stand til at »skyde<<
Vandet, Enkelte Af ter flyver en Del omkring og kan derfor
tr&Hes langt bone fra Vand og Vandplanter.
Sivbukkene
samles bedst hen paa Forsommeren.
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Slasgterner
I a. Tredje Fodled meget lille, ékke tolappet, meget kortere
end andet Led, Kloleddet meget langt, lmngere end de
Qvrige Led tilsammen.
Bagfoden noger lwngere end
Skirrnebenet.
(Tangbukke) Hwmonia.
b. Tredie Fodled toiappet eller tofliget, som Regel lwngere
end andet Led,
Kloleddez af almindelig Starrelse. Bagfoden kortere (ofte meget kortere) end Skinnebenet.
(Sivbukke) Donacia.
Ar terne:
Haemonia. Latr.
I a, Forste (indersre) Fodled kortere end andet Led. Laarets
og Skinnebenets Spidse mark. Oversidens Farve variabel,
hyppigst overvejende gulagtig.
6--7 mm.
Kbhvn.
H. equiseti, F.
b. Fwrste Fodled saa langt som andet.
agtige.

Ben ensfarvet, gul-

2 a. Oversiden emen overveiende gulagtig eller Daekvingerne
i alt Fald med gule Linjer.
D&i<vingeme noget glinsende, med afvekslende ophmjede Mellemrum. 5-6 mm.
Enkelte Steder paa Potamogeton paa Siaell. og Falst.
H. Cur tisii, Lac.
b. Oversiden, E det hmjeste med Undtagelse af Yderrandene,
sort. Daekvingerne matte, uden tydelig ophfajede MelIemrum. 4-»5 mm. Hist og her pan Qerne ved Kysten,
paa Equisetum og Ruppia.
H. ruppiae, Germ.
Anm.
De to sidstnaevnte Arter betragtes af mange som
Varieteter af en og samme Art, der ben8evnes H. zosterae, F.
Donacia, F.
Ovefsigtstabel over
Arterne :
I. Ander og tredje Antenled omtrent af samme Langde.
G r u p p e A.
II. Andet Anlenled tydelig kortere end zredje Led.
G r u p p e B,
III. Andet Antenled kun halvt saa Iangt som Iredje Led.
Gruppe
G r u p p e A.
1 a. Fferde, femte og sjelte An1enied af samme Laengde.
D. le m n 8.
b. Fjerde Antenied kortere end femte Led.

2.
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2 a. Baglaaret uden Tand paa Indersiden.

Daekv. uden Nedtryk.
D. semicuprea.

b. Baglaaret oftest med en lille spids Tand paa Indersiden. Dmkv.
.
med Nedtryk paa Ryggen.
D. imp ressa.
G r u p p e B.
3 a. Bagfoden kun omtrent halvt saa langt som Skinnebenet. Tredje
Anlenled meget kortere end fjerde Led: dette saa langt som femte.
D. b i d e n s.
b, Bagfoden mere end halvt saa Iangt som Bagskinnebenet.

4.

4 a. Oversiden fmt og kort behaaret.
D. hydrochoeridis.
b. Oversiden n@gen_
5.
5 a. Bagfoden betydelig kortere end Bagskinnebenet; andet, tredje,
fjerde og femte Antenled af tiltagende Laengde.
6.
b. Bagfoden ikke meget kortere end Bagskinnebeuet.

7.

6 a. Baglaaret paa Indérsiden med en spids Tand.
D, sagittariae.
b. Baglaaret uden Tand.

D. typhae,

7 a. De to inderste Fodled brede, naslen saa brede som lange
eller, navnlig andet Led, bredere end lange.
D. m l c a n s.
b. De to inderste Fodled slanke, alrid tydelig laengere end brede. 8.
8 a. Baglaarel med en spids Tand.
samrne Langde.
b. Baglaaret uden Tand.
Led.

Fjerde og femte Antenled af
D. th alassin a.

Fjerde Antenled lidr kortere end femte
D. lineafis.

G r u p p e C.
9 a. Bagfoden ubetydelig korre end Skinnebenet.

10.

b. Bagfoden nogei kortere end, eller endog kun halvt saa langt
som Bagskinnebenet.

15.

10 a. De ro inderste Fodied brede, naesten saa brede som lange eller
(navniig andet Led) endog bredere end lange.
I I.
b. De to inderste Fodlcd slanke, altid Iydelig laengere end brede. 14.
1 1 a. Tredje, fjerde og femte Antenled af tiitagende Langde.
D. s e r 3 c e a.
b. Tredje og fjerde Antenled af samme Lacngde.
12 a. Fjerde Antenled lidt kortere end femte Led.

I 2.

D. n i g ra.

b. Fjerde og femte Antenled af samme Lmhgde;
Il a. Ben kfart redliggule.

13.
D. a ffi n i s.
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b. Ben dunkelt rmdlige eller delvist mwke.
D. d i s c o 1 o r.
14 a. Baglaaret med en (undertiden uiydeligl Tand.
D. brevicornis.
b. Baglaarel uden Tand.

D. m e n y a rx t h i d is.

15 a. Baglaaret hos Hannen med to Taender.
saa lang som Bagskinnebenet.

Bagfoden l<un halvt
16.

b. Baglaaret med kun én Tand.

18.

16. a. Ben ensanet errsfarvede, ikke rbdlige.
D. sparganii.
b. Ben cielvist mdlige eller remdliggule.

17.

17 a. Tredje Amenled rigelig dobbelt saa langt som andet Led.
Thorax utydelig punkteret.
D. c r a s s i p e s.
b. Tredje Antenled knapl dobbelt saa langt som andet Led.
Thorax tydelig punkteret.
D. d e n t a ta.
18 a. Hvert Vingedxkke med en purpurfarvet Laengdestribe.
D. <3 e n 1 i p e s.
b. Dwkvingerne ensfarvede.
I.

D. obs cu ra.

Hovedtabel over Ar terne.
Hannens Baglaar med to Twnder, dems Bagskinneben
paa lndersiden med smaa Knuder eller Twnder.
Hos
Hunnen er Baglaaret tandet eller uden Taender, og Bagskinnebenets Inderside uden Uimvnheden
Bagfmdderne
meget kortere end Skinnebenene.
I. Gruppe.

ll. Hannens Baglaar l<un
med en Tand
(hos Hunnen er
Tandem ofre utydelig}.
Bagskinnebenene hos begge Ken
uden Taender eller Knuder paa ItIdersiden.
2. Gruppe.
Ill.

I a.

Baglaarene hos begge Klan uden Tand og Bagskinnebenene uden Tander eller Knuder.
3. Gruppe.
I. Gruppe.
Thorax utydelig punkteret, betydeiig bredere end langt,
fortil paa hver Side med
en temmelig fremtraedende
Knude.
Antennernes tredje
Led rigelig dobbelr saa
langt som andet.
Baglaarets Spidse rager betydeligt
ud over Daekvingernes Spidse.
De to Tzender paa Indersiden af Hannens Baglaar betydelig adskilte. Billens
Overside metallisk, ofte broncefarvet, med gronligt Anstreg. Stor Art, ca. lo mm. Pazl Aakande, ikke s]a:1den_
Hunnens Baglaar kun med en mindre Tand.
D. crassipes, F.
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b. Thorax tydeiig punkterer eller rynket, omtrent saa langt
som bredt eller lidt kortere, undertiden Iidt leengere
end bredt. Twnderne paa Indersiden af Hannens BagIaar stillede tact ved hinanden.
2.
2 a. Tredie Antenled kun lidt laengere end
andet Led.
Thorax mindst saa Iangt som bredt.
Baglaarers Spidse
naar omtrem til Daekvingernes Spidse. Thorax temmelig
spredt punkteret.
Billens Overside gronlig metallisk,
med Kobberglans. 7-8 mm.
Paa Potamogeton
etc.; ikke sjmlden.
Tandem paa Hunnens Baglaar ofte utydelig.
D. bidens, Oliv.
b. Tredje Amenled omtrent dobbelt saa langt som andet. 3.
3 a. Antenner og Ben dels er tsfarvet morke, dels gulagtige.
Thorax' Sider E Midten med en temmelig skarp Indsnoring. Dakvingerne plumpe og brede, jaevne (uden
tydelige Nedtryk), kraftig og regelm&ssig punktstribede.
Tredie Antenled ikke fuldr dobbelt saa langt som andet
Led. Baglaarets Spidse naar som Hegel knapt Dwkvingernes Spidse. Thorax temmelig ta.-it rynkebpunkteret.
Billens Overside farvet som hos foregaaende.
8-9 mm.
Nogenlunde hyppig, paa forskellige Vand~
planter.
D. dentata, Hoppe.
b. Antenner og Ben ensartet ertsfarvede.
Thorax uden
skarp lndsnoring Over Midten.
Dmkvingerne temmelig
slanke, langs Sommen med 2 a 3 Par tydelige Nedtryk,
mindre groft og regelmaessig punktstribede. Tredie Antenled fuldt :lobbelt saa langt som andet Led.
Baglaarenes Spidse naar ikke Dakvingernes Spidse.
Thorax
.temmeli,<z fint og rm rynket-punkteret, dets l\/lidtlinie
betydelig svagere end hos de foregaaende Arter.
Billens Overside klarere gronlig eller messingfarvet metaliisk silkeglinsende.
Ca. 8 mm.
Paa Pindsvineknop,
Brudelys, Carex etc.; ikke alm.
D. sparganii, Ahr.
2. Gruppe.
1 a. Dwkvingerne flade paa Ryggen, med flere mer eller
mindre tydelige, grubeagtige Nedtryk.

2.

b. DEkvingerne mer eller mindre hvwlvede, uden tydelige
Nedtryk (Underslaegt Plateumaris, Thoms.).
8.
za. Baglaarenes Spidse naar nxsten Daekvingernes Spidse.
Tredie Antenled omtrent dobbelt saa langt som andet
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Led. Ogsaa Hunnens Baglaar med en (svagere) Tand.
Dakvingerne guldgrmnne, hvert med
er, undertiden
mindre tydeligt, purpurrmdt Laengdebaand, kun fortil
med grubeagtige Nedtryk, der nu og da er noget utydelige. Ben ensartet metalliske.
rum. Paa for7-9
skellige Vandplanrer; temmelig alm.
D. dentipes, F.
b. Baglaarenes Spidse naar paa langt mar ikke Dakvingernes spidse.

3.

3 a. Tredje Antenled ikke eller ikke meget Ixngere end
ander Led.
4.
b. Tredje Antenled betydelig laengere end eller dobbelt
saa langt som andet Led.
Hannens Baglaar med en
krafrig, spids Tand, der ogsaa, men lidt mindre udviklet,
genNndes hos Hunnen.
7.
43. Baglaarene hos Hannen med en kraftig, spids Tand.
Andet Antenled som Regel tydelig kortere end tredie
Led, dette betydelig kor tere end fjerde Led.
Thorax
saa langt som bredt, med fremspringende Forhjnrner.
Ca. 8 mm
Paa Scirpus og Carex; ikke sjwlden.
D. thalassina, Germ.
b. Baglaarets Tand lille og stump, ofte utydelig hos Hun~
nerne.
5ia. Thorax' Forhjnrner knapt fremspringende, dets Sider i
Midten og foran Bagranden dybt indsnnrede, dets lvIidt»
linje svag. Tredie Antenled knapt laengere end andet
Led. Daekvingerne noget udvidede fra Roden ri] Midten, herfra hurtig tilsmalnede mod Spidsen. Ca. 9 mm.
Paa Typha (Dunhammer), siznlden.
D. brevlcornis, Ahr.
b, Thorax' Forhjarner mere eller mindre fremspringende;
dets Sider omtrent
retre, uden eller kun med svage
lndsnlaringer.

6.

(ua. Tredfe Amenled ubetydelig l&ngere end andet Led;
fjerde Led omtrent saa langt som femte.
Thorax med
svag Midtlinre, dets Forhjerner svagere fremspringende.
Daekvingernes Punktstriber noget forvirrede eller blandede
ved Roden, derpaa temmelig kraftige og regelmassige,
men svage og forsvindende mod Spidsen. Dakvingerne
som Regel med en merk purpurred Laengdestribe ud
mod Sideranden og med en ligefarvet Plet ved Roden.
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8-11
mm.
slaelden.

Paa Sparganium

og Carex,
D. lemnae,F`.

ikke

b. Tredje Antenied ikke langere end andet Led, fferde
Led kor tere end femte Led.
Thorax med en kraftig
Midtlinje, der begynder svagt og ender i en ret stzerk
Fordybning remmelig langt fra Bagranden.
Thorax'
Forhjmrner skarpt fremspringende.
Dmkvingeme forholdsvis fint punkteret-stribede,
den inderste Punktstribe tildels starkt fordybet, med langagtige Punkter.
7-9 mm.
Paa Carex, ikke sjzelden.
D. impresssa, Payk.
7a. Oversiden guldgrnn.
Thorax' Forhierner kun svagt
fremspringende. Thorax ikke smallere bagtil.
Daekvingernes Nedtryk adskilte.
9-Io mm.
Paa forskeilige Vandplanter; ikke meget almindelig.
D. sagittarim, F.
b. Overside broncebrun. Thorax' Forhjorner skarpt fremspringende. Thorax bagtil tydelig tilsmalnet.
Daekvingernes Nedtryk forbundne til tydelige Langdefordybninger.
9-Io mm.
Pea forskellige Vandplanter,
ret
sjafden.
D. obscura, Gyll.
8 a. Ben og Antenner overvejende morke, meralliske. Thorax
med en skarp Midtlinie,
nogen.
Daekvingerne med
svage Antydninger til Nedtryk.
Oversidens Farve klar,
men smrdeles variabel.
9.
b. Ben og Antenner aldeles overvejende rodliggule. Thorax
med svag eller utydelig Midtlinje, overvejende Tint og
kort behaaret. Dwkvingerne uden Antydning af Nedtryk. Oversidens Farve mark, som Regel med mindre
klar Bronceglans. Ben krafrige.
Io.
9a. Tredje Antenled naesten dobbelt saa langt som andet
Led. Thorax lidt laengere end bredt, forril udvidet,
med temmelig skarpe Forhjorner, mat silkeglinsende.
7--9 mm.
Paa forskellige
Vandplanter; temrnelig
sjxlden.
D, sericea, L.
h. Tredie Antenled ikke naer dobbelt saa langt som andet
Led. Thorax omtrenr saa langt som bredt, mindre udvidet fortil og uden skarpt fremspringende Forhjorner,
uden Silkeglans, men dog ikke staerkt glinsende.
7-9
mm. Paa Carex, Eriophorum og Calamus; temmelig sjaelden, (Maaske en Varietet af foregaaende).
D. micans, Ahr.
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lo a. Dxkvingerne staerkt tvaerrynkede, saa Punktstriberne ikke
lydeligt skmlnes. Thorax fortil paa hver Side med en
stump, ophajer Knude, Forhiarnerne ikke fremspringende.
Oversiden dunkel, med blaalig eller violet
Glans.
(Thorax ofre mere gronligr),
Ben dunkelrode, meget
kraftige. 9-{I mm.
Paa Phragmites, sjmlden.
.
D. nigra, F.
b. Dakvingerne svagere tvafrrynkede, Punkrsriberne meget
fremtraedende og tydelige.
I l.
II a. Thorax" Forhjorner skarpt fremspringende.
Ben dunkelt rodlige, ofte med nasten helt morke Laar. Tredje
Antenled mere end dobbelt saa langt som andet Led.
6-8 mm.
Paa Carex, i Jylland.
D. discolor, Hoppe.
b. Thorax' Forhjorner afrundede, oftest med en kort, skaev,
ophoiet Linje.
Tredfe Antenled ikke fuldt dobbelt saa
langt som andet Led,
Ben klart rndliggule. 5
8 mm.
Paa Carex, temrnelig alm.
D. affinis, KsW.
3~ Gruppe.
I a. Tredje Antenled meget lmngere end ander Led,
BagIaarets Spidse naar nxsten Dwkvingernes Spidse. Vingedaskkernes Spidse enkeltvis afrundede.
Daekv. kraftig
punktererstribede. Oversiden guld- eller grnnlig glinsende. 7 Iz mm.
Paa Here Vandplanter, hyppig.
D. menyanthidis, F.
b. Tredje Antenled saa langt som eller i alt Fald ikke
meget lmngere end andet Led.
Baglaarets Spidse naar
paa langt naar ikke Dmkvingernes Spidse.
Vingedakkernes Spidse lige afskaaren.
2.
2 a. Thorax og Daekvingerne Nm og taet silkehaarede.
Tredje Antenled noget laengere end andet Led.
Daekv.
fint punkteret-stribede, omrrent dobbelt saa lange som
tilsarnmen brede. Ben og Antenner delvist gule. 7-Io
mm. Paa forskellige Vandplanrer, temrnelig sjwlden.
D. hydrochoeridis, F.
b. Thorax og Dsekvinger ubehaarede.

3.

3 a. Tredje Antenled ikke langere end andet Led.
Oversiden som Regel ternmelig glinsende, idetTvmrrynkMngen paa Daskvingerne er noget grov, og der kan und~
ragelsesvis fmdes Rynker .imellem Thorax' temmelig
krafrige og taerte Punktering.
Dakv. hyppigsr guld-

1
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grmnne, med Kobberfarve paa Ryggen. 5-9 mm. Vor
mesr foranderlige og almindelige Art; saerlig paa Glyceria spectabilis, ogsaa paa Carcx.
D, semicuprea, Pz.
b. Tredie Antenled tydelig lwngere end andet Led. Oversiden mat, idet baade Thorax og Daekvingerne er swfdeles fmt tvarridsede mellem Punktstriberne.
44 a. Dxkvingernes Punkrstriber paa Ryggen heh regelmwssige. Thorax mindst saa langt som bredt. Dazkv. oftest
metalgrmnne, med en mer eller mindre tydelig kobberfarvet Stribe langs med Semmen, deres Spidse noget
skaevt Mdbuet-afskaaret. 6 9 mm.
Paa forskelllige
Vandplamer, hyppig.
D. typhae, Ahr.
b. Daekvingernes Punktstriber som Regel noget uregelmaessige. Thorax heist saa langr som bredt.
Daekv. meget
variabelt, men ahid ensartet farvede,
deres Spidse
stumpt og lige afskaaret
7-9 mm.
Paa Glyceria,
Carex ogTypha; hyppig.
D. linearis, Hoppe.

Danmarks Krybdyr.
Ved J. Jeppesen.
'Q

Ved nogie Ar tikler i »Naturen og Menneskeu !894-95
Sarauw givet Anledning til I at visse Feilhar Georg F. L.
lagelser med Hensyn Ui den danske Krybdyrfauna er blevet
rettede. Det blev konstateret, at de 3 eneste Eksempiarér
og som gemmes i zoologisk Muszfum i K@benhavn, i Her~
lufshohns og i Skaarup Seminariums Samlinger, slet ikke var
Hasselsnoge, men /Eskulapslanger. Eksemplaret i Skaarup er
fra t863, det i Herlufsholm fra
[851, det tredje endnu
aldre. - Omtalen af disse Forhold bevirkede atter, at det
oplystes, at et Par Skoledisciple fra Hjearring 1887 paa
Strandbredden ved Hirtshals havde fundet et dwdt Eksemplar
af den xgte Hasselsnog. Det er det eneste Individ, der hidtil er taget her til Lands, og man har twnkt sig den for
ovrigt fjerne Mulighed, at det siet ikke har lever her, men
blot med ituslaaet Hovedskal er skyllet i Land.

l
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I naevnte Tidsskrift blev tillige fremsat Formodning om,
as Crmnzlglen (Smaragdflrbenet) mulig kunde fmdes i den
sydligere Del af Lander Hidtil har man dog ikke vxret saa
heldig.
For at give >>Flora og Faunas Holdere Midler til at
skelne disse Krybdyrarter fra de almindeligt forekommende,
skal jeg her fremhmve de vxsentligste ydre Kendetegn for
de forskeliige Arter 05 henstille til dem, der bor i Egne,
som kan vaere passende Opholdssreder for disse Dyr, at
have Opmwrksomheden henvendt ogsaa paa derte Emne
under almindelige Ekskursioner.
Lacerta viritiis Gessner (Grdnagle, SmaragdNrben). Den
har Tander paa Ganen. Umiddelbart bag hvert Nafsebor ligger to smaa Plader, den ene lige over den anden, tilsammen af samme Hejde som den bagved iiggende; denne
er igen Nabo til en stcarre, der nasten naar Qier. __ Rygcg Sideskasllene er nassten lige store; alle har en sl<arp
Kant langs Nlfdten, herfra skraaner Fladerne jafvnt til begge
Sider (Skaellenes Qverste Fiade viser ved et Tvafrsnil
en
slump Vinkel, der kan variere fra 900 - paa Ryggen .__- til
n&sten 1800 - ned mod de brede Bugskal). Hannen er
paa Ryggen og Siderne saedvanlig praegrigt grnn eller blaa~
lig, Hunnen grnnbrun med sorte Pletter paa Rlfggen. Begge
Kmn har guiagtig, uplettet 8ug. Men Farven er l det hele
meger varierende, Dyret er betydelig stnrre end vore to
almindelige Arter og kan naa en Lanngde af 40 crn,
Halen
dobbelr saa lang som Hoved -1- Krop, dens yderste Halvdel
graa eller brun.
Opholder sig isaer i Krat. Enge med stnrre Sren, Skovlysninger, varme Skranler.
Den er vanskelig at farige, da
den er meget opmmrksom og behaendig.
Den har hjemme i det sydlige og sydasllige Europa,
Nndes hist og her i Tyskland, f. Eks. i Mecklenburg, paa
Rligen, paa Kalkbierge ved Berlin.
Lacerta agilis (L) Wolf
(Sandagle, alm. eller aeglaggende Firben). Tander paa Ganen. lmellem Nseseboret og
den stnrre Plade lidr foran Qfet findes 3 naesten lige store
Plader, af hvilke den averste ligger ind over begge de andre.
Langs Ryggen har den 10-12 Raekker smalle Skal, hvert
med en skarp fremstaaende Midtlinie lsamme Bygning som
alle Grannglens Ryg- og Sideskml), mens Sideskaeliene er
betydelig bredere og saa godt som alle har en ganske plan
Overflade. Foden er ikke lzengere end Hovedet.
Oversiden
grenlig-graabrun med et brunt
Baand Iangs Ryggen.
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Denne og Sideme har store mwrke
Pletter med en hvid
Plet i Midten.
Undersiden gullig eller gwinlig med sorte
Prikker.
Lmngden sadvanlig I;-16, undertiden
indtil 21
cm. Halen, naar den er fuldstazndig,
[1/2 Gange saa lang
som Hoved
- Krop. Almindelig her i Lander.
Lacerta vivipara
Iacq. (Skovogle, levendefmdende Firben).
Ingen Tander paa Ganen. Imellem N&seborct og den stmrre
Piade foran Qjet findes kun 2 smaa Plader.
Langs Ryggen
er der kun 1-2 undertiden
hist og her afbrudte
Rakker
smalle Skael, der afviger kendeligt fra de bredere Sideskal,
men Forskellen er mirzdre end hos forrige Art. Fod sadvanlig laengere end Hovedet.
Oversiden merkere eller lysere
brun eller grenlig, ofte med en sort Streg eller en Raekke
sorte Smaapletler langs Midten af Ryggen; Siderne har gerne
some Pletter med lysere Prikker.
Undersiden hos Hannen
gulred, mdvanlig med sorte Punkter,
hos Hunnen
lysere,
ensfarvet.
Men Farven er her som hos de (avrige Af ter ret
varierende.
Lzengden omtrent som foregaaendes,
den er
maaske gennetnsnitlig lidt kortere og spinklere.
Forholdet
mellem Halens og Kroppens L&ngde er meget varierende.
.
Navnet Skovngle er ikke betegnende, da denne
Almindelig
Art é alt Fald i visse skovlnse Hedeegne er hyppigere end
den foregaaende.
Anguis fragilis L
(Staalorm).
Da dette Dyr er saa almindelig kendt og ikke her har naere Slaegtninge, det kan
forveksles med, er en naermere Beskrlvelse overflndig i denne
Oversigr.
Trupidonotus natrix Boie
(Smog). Hovedets Overside er
dzekket af 9 Plader, ordnede i 4 Tvaerrmkker med 2, 2, 3,
2 Plader i hver Rzekke.
Pladerne er sterre, io langere tilbage de ligger. Rwkken med 3 Plader iigger mellem ldjnene,
den midterste at de 3 kaldes Pandepiaden. Den er lortil kun
lidt udvidet,
altsaa kun svagt aftagende
i Bredde bagtil.
Snudepladen, den forreste pau Overmundens Rand, er meget
bredere end hei, den bageste Rand izevnt afrundet.
1 Plade
begranser Qiet fortil, 3 bagtil.
Alie Skéellene er ktalede (de
har en oph@§et Linie langs Midten), paa Ryggen mindre end
paa Siderne; de er over Midten ordnede i 19 Laengdemkker.
Pupil rundagtig.
De bageste Overkabetaznder er laengere end
de forreste.
Lmngde 94-125 Ctm. - Oversiden askegraaskiferblaa eller olivcnfarvet med tlere Raekker sorte Pletter;
paa hver Side af Baghovedet en hvid eller gulagtig Pler, bagtil sort begreenset.
Langs hver Side af Bugen er der gerne
en Raekke hvidlige Fletrer. - Den er langt hyppigere paa

49
'@erne end i JylEand, dog er den nu ikke nmr saa aimindelig f. Eks. Sydsizeiland, som den var for 30-4o Aal' siden.
Cnrnnella austriaca Laur
(C. laevis Merr.) (Hasselsnog).
Hovedets Overfladebeklxdning i det vmsemlige som hos Snogen. Dog er Pandepladen fortil mere udvidet. Snudepladen
saa lang som
bred og kiler sig med en skarp Vinkel op
mellem den forreste Tvarrsekkes 2 Plader.
I Plade begrwnser Qiet fortil,
2 bagtil.
Alle Skmllene er glatte (ingen
k@lformig Midtlinie);
19 Lxngderaekker.
Pupil rundagtig.
De bageste Overkaebetwnder er de lmngste.
Lwngde 65-80
Ctm.
Oversiden rndliggraa, ofte spillende i det brune eller
grnnlige; saedvanlig med en dobbelt Lxngderxkke af marke
Pletter; paa Nakken saedvanlig en mark, bagtil udrandet Piet,
en mmrk Stribe gaar fra Naseboret gennem Qiet ti] Mundvigen.
Undersiden gulgraa eller rddlig, ensfarvet eller m@rk~
agtig plettet. -- Almindelig i Tyskland, temmelig aim. i
Sverrig til Upsala, i Norge til Trondhiem.
Sjzelden i England.
Coluber Aesculapii Sturm
(8skulapslange). Pandepladen
fortil meget bredere end bagtil og naar :ned forreste Yderhierne naesten
altid Qvre Ende af den forreste Wieplade.
Snudeskjold ovalr,
bredere end
heir.
1 Plade begraenser
Wet fortil, 2 bagtil.
Skmllene er glatte eller undertiden
meget svagr kelede paa den bageste Halvdel af Kroppen;
21 23 Langderaekker. Overkaebetaznderne lige lange. Leengde
125 ]90 Ctm., altsaa langt stcarre end foregaaende.
Oversiden graagul, olivenfarvet eller sortagtig, enkelte Sideskael
kan have hvide Rande.
Hoved og Hals ofte straagule, ved
Mundvigen en gulagtig Plet.
Undersiden ensfarvet svovlgul
eller hvidgul. - De 1 fernavnte Eksemplarer er fra Skovene
Siaelden i Tvskland,
.
hvor den
kun naar
i Sydsjwliand.
Schlangenbad og Ems.
Den hrarer saerlig hjemme i
Sydevropa.
Vipera herus L
lPelias berus Merr.) lHugorm).
Lige
over hvert @]e ligger en stor Plade; mellem disse ro evre
@ieplader, men adskilt fra dem ved srnaa Plader, flndes den
store Pandeplade og umiddelbart bag denne 2 store Plader.
Den wvrige Del af Hovedet er daekket af Smaaplader. Meliern
Qier og den Pladerxkke, som ligger langs Overlwbens Rand,
er der indskudt en Rakke Smaaplader.
Hos de foregaaende
Slangearter stmder @iet umiddelbart op til deevre Lwbeplader. Alle Skzellene er kelede som hos Snogen.
21 Lmngde~
rmkker over l\/lidten.
Lodret Pupil.
Lmngde 60-75 Crm.,
Hunnen laengere end Hannen, men dens Hale er forholdsvis
l<ortere, orntrent
1/8, mens Hannens er 117 af
hele Dyrers
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Lmngde. Det bekendte Siksakbaand langs Ryggen er paa
hver Side ledsaget af en R&kke mmrke Pletter. Baade Baand
og Pletter er dog ganske udviskede hos de mmrke Varieteter.
Hovedets Overside sazdvanlig med marke, ofte sammenflydende Pletter. Hunnen er i det hele mtarkere end Hannen.
Almindelig i de jydske Hedeegne;
langt siaeldnere de
fleste Steder paa Qerne, hvor den slet ikke forekommer i
mange Egne.
Foruden af Spritpraparater i Ranum Seminariums Samling har ieg betfent mig afLeunis: Synopsis der Thierkunde, Martin: Illustrirre Narurgeschichte der Thiere, Brehms
Dyreliv samt Artikler i Salmonsens Konversalionsleksikon og
i »Naturen og Mennesket<<.

Bestemmelsestabeller
OVC

r

danske Solnmerfugle.
Af L. p. Jensen.
.4

;

(Fortsat).

Natsummerfugle
(Heterocera).
Natsommerfuglenes systematiske Inddeling frembyder adskillige Vanskeligheder. En stor Del, vaasentlig af de mindste Former, plejer man at udsondre under Navnet Sm
aasommerfugl e, idet de Qvrige da forenes med Dagsommerfuglene under Fallesbetegnelsen Storsommerfugle.
Blandt de til Storsommerfuglene henferte Natsommerfugle er
atter nogle Familier bleven udskiite under Navnet Damringssommerfugie.
Denne Inddeling er
imfdlertid
nwppe fuldtud naturlig; flere Familier, som man plejer at
henregne fi] Storsommerfuglene, er sikkerr nwrmere i Slagt
med visse Afdelinger af Smaasommerfugle.
Af praktiske
Grunde har jeg dog foretrukket at stille disse Familier paa
deres swdvanlige Plads i Spidsen for de store Natsommerfugle og forenet dem med de egentlige Dmmringssommerfugle
(Svarmere) under efterffalgende faelles Betegnelse.
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Farste Aideling: Atvigende Natsnmmerfugle.
Da denne Afdeling indbefatter Sommerfugle af meget forskellig Bygning og Udseende, lader der sig vanskelig opstille
Kendemarker, som er faelles for dem alle.
De fleste har en
kraftig bygget Krop, lange, Qmalle Forvinger og korte Bagvinger, hvis Hjarne Bagkroppen naar langt udenfor. Vingerne
er i Hvile tagstillede eller vandret sidestillede.
Hos mange
er Midtcellen delt paa langs ved en Delingsri bbe, der
undertiden skiller sig i 2 Grene udad mod Tvargrenen,
lndskudscelle.
hvorved .der fremkommer en sa8kaldet
Sjaeldnere flndes ved Spidsen af Forvingernes Midtcelle endnu
e11 lille Celle, Tillaegscellen, som er dannerved en kort
Bindegren mellem 5te Forgren og Forribbens Stamme.
Fra de Qvrige Natsommerfugle kan de skelnes ved et
eller Here af fwlgende Kendemwrker :
1. Fmlehornene tykke, spoleformede eller lralleformede.
2. Bagvingerne glasklare uden egentlig Kantribbe.
3. Bagvingerne med 3 og Forvingerne med 2 Randribber.
l
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For- og Bagvinge af Almindelig Traeborel' (Cossus 1igniperda}
2 Gauge forswrre
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4.

Bagvingerne med
6 Forgrene og Folehornene naeppe
langere end Hovedet.
5. Palperne mangler.
Fra visse Grupper af Smaasomrnerfugle adskilles de (saavelsom de ovrige Storsommerfugle) desuden ved, at Bagvingernes Frynser altid er kortere end Vingens
halve Bredde,
at Ribbenettet er fuldstaendigt med alle vaasentlige Hovedribber, og at der i det hajeste kun findes I Pal' Palper, idet
K&bepalperne aldrig er udviklede.
1 a. Folehornene tykke, ugrenede, spoleformede, i Tvaersnit
trekantede;
Bagvingerne med
2, Forvingerne med
Randribbe;
Bagvingerne med 2 Forgrene; Forvingernes
Midtcelle af Vingens halve Lmngde eller derunder.

1

I. Svaermerne.
b. Folehornene trinde, grenede eller ugrenede, Bagvingerne
med 3 eller 2 Randribber, i sidste Tilfmlde er deres
Forribbe enten ugrenet eller med 6 Grene.

2.

2 a. Vingerne meget smalle, Forvingarne mindst 4 Gange saa
lange som brede og med 1 Randribbe; Midtcellen udelt,
Bagvingerne glasklare med ugrenet Forribbe; Kroppen
sort med gule eller gulrlnde Tegninger.
III. Glasvingerne.
b. Vingerne med delt Midtcelle, taettere eller tyndere skaslklaedte, sjzeldnere haarkladte.

3.

3.3. Midtcellen delr i 2 Dele ved en enkelt Delingsribbe. 4.
b. Midtcellen delt i 3 Dele ved en tvegrenet Delingsribbe,
der i Forening med Tvmrgrenen omslutter en trekantet
5.
Indskudscelle.
43. Folehornene
temmelig tylcke, spoleformede eller kelleformede;
Forvjngerne
smalle, omtreut
3 Gauge saa
lange som brede; Bagvingerne korte.
Krop og F`orvin~
ger med Metalglans; Sugesnabelen oflest vel udviklet.
Dagflyvere.
ll. Metalvingerne.
b. Felehornene rraadformede; Snabelen uudviklet; Vingerne
temmelig brede.
6.
5 a. Bagvingerne med 3 Randribber og 2 Forgrene; Forvingerne med
2 Randribber;
Bagvingerne meget mindre
end Forvingerne; Indskudscellen under 1/3 af Midtcellens
Lmngde; Tiilmgscelle findes.
IV. Traehorerne.
b. Bagvingerne er omtrent
af samme Form og Sterrelse
som Forvingerne og har 2 Randribber og 6 Forgrene,
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Indskudscellen over Halvdelen af Midtcellens Lmngde,
F@Iehornene ikke eller kun lfdet lasngere end Hovedet
v. Jordhorerne.
63. Forvingerne med 2 Randribber; Bagvingernes Kantribbe
udgaar fra Forribben, begge Kem vingede.
VI. Sneglef adderne.
b. Forvingerne med I, ofte tvegrenet Randribbe; Palperne
mangler; Hannens Felehorn fferformede, Hunnen vingellas
VII. Smkharerne.
I. Svarmarne (Sphingidae).
1 a. Sugesnabelen vel udviklet, hornagtig, Forvingernes Sam
i8Vl1; Bagkroppen sialdent ensfarvet.
.
2
b. Forvingerne med starkt fremspringende Hiorne, deres
S@m rakket eller med stwre Fremspring, Bagkroppen
ensfarvet.
5
2 a. Snabeleu lang, lxngere end Bryststykker.

3

b. Snabelen kort og tyk, af Hovedets Lfngdeg Fwlehornenes Laengde omtrent 1/4 af Forvingens; Bagvinger og
Bagkrop brandgule med sorte Tvmrbaand.
4,
DudllilI§Bsv8l'|Tlol`3 a. Bagkroppen kort og flad med store Side- og Endeduske,
Felehornene mindst af Forvingens halve Laengde, blaa
sorte, staerkt forrykkede udenfor Midten.
Dagflyvere.
I. Dagsvmrmer.
b. Bagkroppen tilspidset, uden
Haarduske, Felehornene
under Forvingens halve Langde.
4
43. Vingerne i Hvile vandret sidestillede, halvt udbredte,
Grundfarven gulgren eller olivenfarvet.
2. Daemringssvmrmer.
b. Vingerne i Hvile tagstillede, Bagkroppen med et graat,
oftest af en sort Midtlinie delt Laengdebaand paa Ryg
gen, og med afvekslende lyse og mnrke Tvaerbaand i
Siderne af de 5 ferste Ringe.
3. Aftensvwrmer.
5 a. Sugesnabelen vel udvikler, synlig mellem Palperne, Forvingerne staarkt, Bagvingerne svagere takkede, med starkt
fremspringende Hiorne; begge Vingepars Sem med Frem
spring paa 3die Baggren.
5. Takvingesvaermer.
b. Snabelen kort og bled, si<]ult af Palperne.
6.

Natsvwrmer.
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a.

ll. Metalvingerne (Zygaenidae).
Fmlehornene ugrenede, Kroppen haaret, Farven sort med
rwde Pletter paa Forvingerne, Bagvingeme r@de med
sort Smmbaand.
7. Kallesvingar.

b, Fmlehornene hos Hannen med 2 Raekker Grene, Kroppen skaelklxdr; VIngerne uden Tegning.
8. Metalvinge.
(Sesidw).
Ili. Giasvingerne
1 a. Forvingerne med 6 Forgrene, F@lehornene med en Haarpensel i Spicisen. Dagflyvere.
2.
b. Forvingerne med 4 Forgrene, Fralehornene uden Haarpensel; Bagkroppen med stor Endedusk og en lille Rygdusk paa gdie Led.
11. Rudevinge.
2 a. Snaheien vel udviklet; Bagkroppen med stor Haardusk i
Spidsen. Forvingerne med et Sembaand ol; en sror Plet
paa Tvargrenen skmlklwdre, sarnt med 3 glasklare Felter, et i Semcellerne mellem Tvazrpletten og Selmbaandet,
et Midtcellen og et i anden Randcelle.
.
IO. Glasvinge.
b Snabelen uudviklet; Bagkroppen hos Hannen med en
kort Endedusk, hos Hunnen uden Dusk; Forvingerne
gl8skiare uden Tvzerplet og Sombaand.
9. Hvepsekonge.
lv. Trmhurerne
(Cossidm).
Bagskinnebenene med 2 Par Sporer, Bagvingernes Kantribbe er ikke forbunden med Forribben.
Hlajst Halvdelen af Bagkroppen naar udenfor Bagvingehjmnet.
12. Trahorer.
b. Bagskinnebenene med 1 Par Sporer; Bagvfngernes Kantribbe er forbunden med Forribben ved en Bindegren.
Nasten hele Bagkroppen naar udenfor Bagvingehjwmet,
og den har hos Hunnen et Laeggerlar; Hannens F lehorn
a
fjerformede ved Roden.
1;. Grenborer.
v. lurdhorerne (Hepialidae).
Skinnebenene ud(=n Sporer; begge Vingepar lancetfbrmede; Bagvingerne uden Tegning.
14. Jordhorer.
VI. Sneglefudderne (Heterogenidm).
F@1ehornene ugrenede Bagkroppen naar ikke udenfor
Bagvingehjwnet.
15. Sneglefod.

v
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VII. Saakbaarerne
(Psychidw).
a. Forvingernes Randribbe med 2 Grene; Bagskinnebenene
» med 1 Par Sporer, Hunnen maddikeformet uden Ben
eller Fnlehorn, indesiuttet i Larvens Sak.
16. Smkhaerer.
b. Forvingernes Randribbe ugrenet, Bagskinnebenene med
2 Par Sporer; Hunnen med Ben og Felehom.
17. Hylsterhwrsr.

Artstaheller.
I

|. Dagsvarmer {Macroglossa).
a. Vingerne glasklare
med mmrkt, skalkladt Srnmbaand,
Kroppen haaret, graagrmn med mwkt Tvwrbwlte over
Midten af Bagkroppen og gule Sideduske. (19).
2.
b Vingerne si<wlkl&dte; Farven graa; Forvingerne med 2
sorte Tvazrlinier, Bagvingerne okkergule;
Bagkroppen
foroven skaelklaedt, dens Sideduske some og hvide. (21).
T. alm., Aug.
Kolibri-Dagsvaermer (M. stellatarum L.)

2 a.

Forvingernes Midtcelle delt paa langs ved en Delingsribbe, Vingernes brede Smmbaand og Bagkroppens Tvaerbake redbrune, - T. si., Maj 2.
Bred5emmet Dagsvmrmer (M. bombyiiformis O).

b. Forvingernes Midtcelle udelt; Vingernes smalle Sanmbaand
og Bugkroppens Tvarbaelte sorte, de to fmlgende Bag~
kropsringe brandgule.
T. alm,, Ma] 2.
Smalsqammet Dagsvxrmer (M. fuciformis L).
2. Dwmringssvwrmer
(Deilephilal.
I a. Gulgrwn med rosenrdde Tegninger, begge Vingepar med
bredt, mdk Szambaand, Kroppens Underside rosenrdd. 2.
b. Olivenfarvet; Forvingeme med gult eller hvidligt Skraabaand fra Spidsen til den inderste Del af Randen, Bagvingerne lyserede med !-2 sorte Tvmbaand; Hovedets
Sider hvide.

3.

2 a. Forvingernes Srambaand og et Par store Pletter
ved
Kamen rosenrede; Bagvingerne gulgrmnne med sortagtig
Rod og rosenradt Sdmbaand. (20). -- Alm., Juni.
Lille Daemringssvxrmer (D. Porcellus L).
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b. Forvingerne med
violetrmdt Swmbaand og rosenrode
Skraastriber, Bagvingernes indre Halvdel sort, den ydre
rosenwzrd, Bagkroppen med rosenrmd Rygstribe og en
sort Plet paa hver Side ved Grunden (28). - Aim. paa
fugtige Steder. iuni.
Dueur t-Dxmringssv&rmer (D. Elpenor L)
3 a. Bagvingerne rode ved Roden og med some Ribber, For
vingemes Skraastribe smal, svungen, glinsende; Bagkroppen med dobbelt, lys Ryglinie og seivglinsende Streger
i Siderne (33). - En Gang taget i Esbferg.
Selvstribel Dmmringssvmrmer (D. Celerio L)
b. Bagvingerne er sorte ved Roden og har en hvid Plet
ved Hiemet, deres Ribber af Grundens Farve; Forvingeme med graat Sembaand, de to ferste Bagkropsringe
med afvekslende sorte og hvide Tvarbaand i Siderne,
de evrige hvidrandede.
4,
4 a. Felehornene sortebrune med hvid Spids, Bagkroppen med
en -Rwkke smaa, hvide Rygpletter.
Forvingernes gule
Skraabaand er ikke bredere end det olivenfarvede Felt
mellem dette og Kamen.
5
b. Felehornene hvide, Bagkroppen uden Rygpletter.
Forvingernes Skraabaand er bredere end det olivenfarvede
Kantfeh og udflydende i detre (30). _._ M. Si-; Sydsiael
land. Knbenhavn.
Juni.
Vor temaelk-Darnringssvmrmer(D.euphorbiaL)
5 a. Skulderdakkerne hvidrandede baade ind- og udad, For
vingernes gule Skraabaand skarpt og Iige begraenset,
deres Ribber hvidlige (37). - En Gang taget i Nord
siwlland. Juni.
Hvidribbet Dazmringssvarmer (D, Iivornica Esp.)
b. Skulderdmkkerne er kun hvidrandede udad; Forvingernes
Skraabaand mod Kamen takket, deres Ribber af Grun
dems Farve (gl). - T. alm. i terre Egne.
Juni.
Snerre-Dwmringssvxrrner (D. galii Rott.)

l

3. Aftensvwrmer (Sphinx).
a. Graa, Bagvingerne uden Tegning;
Bagkroppens Sider
med afvekslendu sorte og hvide Tvmrbaand (40).
T
sj, i Naaleskove. Juni 2.
Fyrre-Af tensvaermer (S. pinastri L)
b. Bagvingerne med 3-4 marke Tvmrbaand, Bagkroppens
Sider med afvekslende sorte og rrade Tvaerbaand.
2.

D
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2 a. Lys rmdliggraa med sortebrunt Bryststykke og sor tebrun
Skraaskygge over Forvingerne,
Bagvingerne
Iysermde
med sorte Tvaerbaand (48)..-- Alm.
Juni.
Liguster-Af tensvmrmer (S. Ligustri L).
b. Graa med dunkle, mmrkere Tegninger, Bagvingerne graa
med mrarkere Tvaerbaand, Bagkroppens some Tvaerbaand
bagtii hvidrandede (52). ; Sept.
Snerle-Af teIusv$rmer (S. convolvuli L).

s5.

4~ Dadningesvmrmer (Acherontia).
Sortegraa; Forvingerne med 2 gule bugtede Tvaerlinier,
Bagvingerne gule med 2 sorte Tvaerbaand; Bryststykket
bagtil i Midten okkergult med et Par sorfe Pletter (51).
- 81~; Sept.
Evropaisk D. (A. Atropos L).
5. Takvingesvwrmar (Pterogon).
Blaaliggraa med gran
Skulderdakkerne
olivengmnne, Forvingerne med olivengrenne Skygger
langs Sfommen og med er morkt olivengront, lyst indfartet
Tvmrbalte over Midten, Bagvingerne okkergule med sort,
ved Hiwnet olivengrmnligt Swmbaand (19).
En Gang
taget i Nordsjwlland.
Juni.
Natlys-T. (P. Proserpina Pall).
6. Natsvmrmer {Smerinthus).
1 a. Bagvingerne med fremspringende Hjdrne, Sdmmen indbugtet mellem dette og zden Baggren, fordvrigt ]&vn,.
Forvingernes Som mere eller mi_ndre indbuet og med
Fremspring paa zden Baggren.
2.
b. Begge Vingepars Sem dybt og uiavnt tandet; Bagskinnebenene med I Par Sporer.
Graa, Vingerne med
merkere, bdlgede Baand og Tvmrlinier, Bagvingerne ved
Roden rladbrune (36). - Alm., Mai 2.
Popppel-Natsvaermer (S. populi L).
2 a. Forvingernes Sem belget, indbuet mellem Spidsen og
zden Baggren; Farveu lys vioietgraa, Forvingerne med
brune Skygger og Tvwrlinier, Bagvingerne med en stor
blaa, sort indfattet Qieplet ved Hiernet, deres indre
Halvdel rosenrfzsd; Bagskinneben med 1 Par Sporer (34).
Alm., Ma] 2. (Me-Natsvarmer (S. ocellata L).
b. Forviugernes Sem med Fremspring paa ferste Forgren
og starkt indbuet i Midtcellerne.
Farven lys, gullig
eller grenlig med merkt, otre afbrudt Baand over Midten
af Forvingerne; Bagvingerne uden Qjeplet, Bagskinne-
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ben med 2 Par Sporer (31). -- T. sj. i Sydsjwlland og
paa Loliand-Falster.
Maj 2.
Linde-Natsvaermer (S. tilia L.

)

7. Kullesvinger (Zygxna).
1 a. Forvingerne med 5-6 rmde Pletter. 1 i Kantcellen ved
Roden, 1 midt i Midtcellen, 1 paa Tvzergrenen, 2 i de
Qverste Randceller, af hvilke den yderste omtrent udfor
Midtcellepletten, og undertiden 1 i Bagcellerne.
Bagskinnebenene med 2 Par Sporer.
2.
b. Forvingerne med rdde Langdebaand: 1 lang Plet i Kantcellen ved Roden, 1 Baand fra midt i Midtcellen til et
Stykke ud over Tvaergrenen og 1 i de Qverste Bagceller
fra Roden til Vingernes Nlidte eller derover.
Vingerne
tyndt skxlklmdte, halvt gennemsigrige.
5.
2 3. Vingerne raer skaelklmdte, med stmrk Metalglans; Bagviw
gernes Kantribbe forbunden med Forribben ved en kort
Bindegren.
3.
b. Vingerne tyndere skaelklwdre, halvt gennemsigtige, Bagvingernes Kantribbe bermrer i Midten Forribben (12).
T. s1., Nordsjaelland og Qst1yll8nd.
Juni.
Lille Kezllesvinger (Z meliloti Esp.)
3 a. Forvingerne med 6 Plerter (16). - Alm.
Seksplettet Kellesvinger (Z, Hlipendulae L).

Juli.

. b. Forvingerne uden Plet i Bagcellerne.

4.

43. De 5 Pletter er altid adskilte; Undersiden uden red
Bestevning i Midtcellen mellem Plelteme (17) - Alm.;
Juli. Femplettet K@llesvinge1'(Z.lonicerae Esp.)
b. Pletten i Midtcellcn er oftest forbunden med den yderste
i Randeelleme, sjaeldnere tillige med Tvwrgrenspletten,
som paa Undersiden omgives af red Besteivning (15),
T. alm. paa Skovenge.
Juni 2.
Kliaver-Krallesvinger (Z. trifolii Esp.)
5 a. Felehornenes Kelle kort og tyk, afrundet, Bagskinnebenene med 2 Par Sporer.
Det midterste Lmngdebaand
er udenfor Tvargrenen staerkt udvidet nedefter, og saavel
dette som det nederste Baand er lige afskaaret udad (15).
T. si.; Sialland, Meen, Sydfyn.
Juli.
Qkseplettet Kdliesvinger (Z. purpuralis Brunn.)
b. Falehornenes Kelle smal og langt tilspidset; Bagskinne.
benene med 1 Par Sporer, det midterste og nederste

n
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Laengdebaand udad afrundede (13)..-- T. si.: Sydfyn.
Juni 2.
Langplet[et Klallesvinger (Z. scabios& Esp.)

J

8. Nletalvinge (lno).
.a. FWehornene i Spidsen tykke, Snabelen hornagtig, saa
lang som Brystez; Krop og Forvinger meralgranne (12).
Alm, Juli.
.
Almindelig Metalvinge (I. statices L
Falehornene langt tilspidsede, Snabelen bl@d og kort.
Sortegraa med metalgrwn Bestovning paa Bryst og Forvinger (Io). - T. alm. i Qstiylland paa Heder.
Juni.
Hede-Metalvinge (I. pruni Schiff).
9. Hvepsakonge lTrochilium).
Hovedet, Skulderdaekkerne og Bagkroppens gdje, 5te og
fczllgende Ringe gule (18). - Alm.
Juni 2.
Almindelig H. (T. apiforme L.
)
10. Glasvinge (Sesia).
:r a. Det glasklare Felt i Forvingernes Randceile naar til
.
Tvaerpletten eller langere og skiller denne fra Randen_ 2.
b. Det glasklare Randfelt naar ikke til Tvaerplmten eller er
helt forsvundet.
2 a. Paa Bagkroppens Overside har 1
Bagrand.
b. Hele fferde Bagkropsring gulred.

7.

4 af Ringene en gul

2 a. Det glasklare R8ndfelt paa Forvingerne naar udenfor
Tvaerpletten. zden eller tillige 4de Bagkropsring med
gul Bagrand.

36.

4-

b. Det giasklare Randfelr naar til TvaerpletreN, ikke ud
over xste Baggren. Paa Bagsiden har zden, 4de og 6te,
hos Hannen tillige 7de Bagkropsring gul Bagrand.
5.
43. Panden med hvidiig Linie langs ®jnenes Inderrand; 4de
Bagkropsring paa Rygsiden med gul Bagrand, paa Bugsiden helt hvidgul; Endedusken brandgul.
Forvingernes
Tvaerplet bred med en Spids ind i Nlidtcellen (13).
T. alm. i Nordsjzelland.
Juli.
.
Birke-Glasvinge (S. scoliiformis Bkh.)
b, Panden ensfarvet blaasort; 4de Bagkropsring har kun
paa Bugsiden smal, hvidgul Bagrand, Flalehornenes ydre

(no
Del hvid med sort Spids.
Forvingernes Tvaerplet srna1'
(12). - Sj.
Juni.
Elle-Glasvinge (S. spheciformis F.)
5 a. Forvingernes glasklare Felt
i Sdmcellerne er meget
bredere end det sorte Sdmbaand ; Twrplerten udad redgul (9). - M. sl; ll/lidtjylland, Sydfyn.
Juni 2,
Ege-Glasvinge (S. asiliformis Rott.)
b. Forvingernes glasklare Felt i Semcellerne er meget smallere end Sembaandet, som er rodgult mellem Ribberne
(8). T. alm. Juni.
Ribs-Glasvinge (S. tipuliformis L).
63, Det glasklare Felt i Semcellerne er dobbelt saa bredt
som Sembaandet, Brystet med rcadgule Sider (9).
sj.Juni 2,
Rddbaltet Glasvinge (S. culiciformis L).

T,

b. Det glasklare Felt i Semcellerne er smallere end Sembaandet; Brystets Sider sorte eller med en lille, gul Plet
(8). -.- Si., Nords1mlland, Horsens.
Juni.
Pile-Glasvinge (S. formiciformis Esp).
7 . Forvingerne med gul Rand, Tvaerplerten udad gulkantet,
alle Bagkropsringe med gul Bagrand (8)..__ M. sj.;.
Jylland. Juli.
.
Seksringet Glasvinge (S. ichneumonifermis F.)

\

b. Brystet med 3 gule Langdestriber; zden, 4de og 6te
Bagkropsring med hvid Bagrand.
Forvingernes glasklare
Randfelt er meget lille hos Hannen og mangler hos
Juni 2,
Hunnen (8) - M. s].:
. vSilkeborg.
Engelskgrws-Glasvinge (S. muscaeformis View.)
i

1 1. Rudevinge (Bembecia).
Forvingerne med 3 glasklare Partier, i Midtcellen, Randcellen, og Samcellerne, Brystet med 2 gule Striber;
Bagkroppens 4de og fmlgende Ringe med gul Bagrand
(II). - T. alm. Juli 2.
Hindbwr-R. IB. hylaiformis Lasp).
12. Traeborer (Cossus).
Graa; Vingerne med talrige. fine, sorte, bmlgende Tvaerlinier; Haiskraven lys graagul;
Bagkropsringene me&
lyse Rande (318), - Aim.
Juni.
Aimindelig T. (C, Iigniperda L).

61
13. Grenhorer (Zeuzera).
Hvid med talrige, blaasorte Platter (29). -- Si.
Juli.
Plettet G. (Z. aesculi L}.
14. lordborer (Hepialus).
l a. Fallehornene ugrenede; Forvingerne med 1 Randribbe. 2.
b. F@leh0rnene med en Rakke korte Grene, Forvingerne
har 2 Randribber og er tegnede med 2 hvide Baand,
der fra den yderste Del af Randen gaar til Roden og
mod Spidsen, dannende omtrent en ret Vinkel med hinanden Hannen radbrun; Hunnen rmdgraa (Han 15, Hun
19). - T. alm.
Aug.
Krvdstegnet .Iordborer (H. silvinus L).
2 a. Hannen hvid uden Tegning; dens Bagskinneben med en
stor Haardusk. Hutmen lys okkergul med melrkere Bagvinger og et teglraldt Skraabaand fra Forvingespidsen
gennem Smmcelierne, indenfor dette nogie teglrmde Pleiter {Han 221 Hun 29).
Alm. Juni 2.
Stor Jordborer (H. humuli L).
b. Grundfarven graa, rwdbrun eller gulbrun med lyse Plerter og Baand, hvoraf 1 Baand eller Pletraekke fra Spidsen
skraat gennem Samcellerne til naar Randen.
3.
3 a. Forvingerne med lyst Srrrag eller Laengdebaand i Rand~
cellerne.
4b. Forvingerne med lyst Skraabaand gennem Midtcellen og
zden Randcelle midt imellem Roden og det ydre Baand
og parallel med dette.
Hannen brungul med blarelormede, fodlese Bagskinneben; Hunnen graabrun (14).
T. alm. Juni 2.
Blmrefodet Jordborer (H. Hecta L).
4a. Forvin.gernes Baand hvide, velbegrwnsede; indenfor dem
kun en utydelig Plet (Han ro, Hun 14 .-T. si.
> Juni 2.
Lille Jordborer (H. lupulinus L)
b. Forvingernes Baand ujrevnt begransede, indvendig med
hvidlige Pletter; den ovrige Del af ForvMgen uregelmmssig lysplettet (16). - Sj. Nordsjaelland, Nord- og
Midt1ylland. Juni 2,
B regn e~Jord b o rer (H. fusconebulosus De Geer).
15. Sneglefod (Heterogenea).
a. Bagskinnebenene med 2 Par Sporer.
Farven okkergul,
Forvingerne med 2 mmrkebrune Tvzerlinier, der mod

1.
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Randen fierner sig staerkt fra hinanden; mellem dem en
tredje, ufuldstwndig Tvarlinie, parallel med den indre.
Hannens Bagvinger sortebrune (Han Io, Hun 13).
T. si. i Egeskove.
Juni 2.
Ege-Sneglefod (H. limacodes Hfn.)
b, Bagskinnebenene med | Par Sporer.
Uden Tegning;
Hannen graabrun, Hunnen okkergul (8).
Sj.; Nordsjalland, Falster, Fyn.
Juni 2.
Bage-Sneglefod (H. Asella Schiff).
16. Swkbmrer (Psyche).
I a. Forvingerne med 5 Forgrene;
Bagvingernes Forribbe
ugrenet. Hunnens Sak beklaedt paa langs med Bladeller Stwngelstykker.
2.
b. Forvingerne med 6, Bagvirxgerne med 2 Forgrene; Vingerne meget tyndt haarklaedre, sortagtige, Bagkroppen
langhaaret, ismr bagtil.
Hunnens Saek beklaedt paa tvwrs
med Staengelstykker og tildels overspunden med Silke
(Han 9). - T. alm. paa Heder i Nordvestfyliand.
Juni.
Lyng-Salkbaerer (Ps. Graslineila Bd.)
2 a. Vingerne skmlklaedte, uigennemsigtige, sortagtige.
Hannens Krop slank, Hunnens Saek bagtil smal, skaelformig
klaedt med Blad- og Graesstumper (Han 13). - M. sj.,
Fyn, Lolland.
Juni 2,
Skailvinget Smkbmrer (Ps. unicolor Hfn.)
b. Vingeme haarkladte, Hannens Krop piumpere.

3.

3 a. Hannen rzdgraa; Hunsaelcken omtrent cylindrisk, klaedt
med ret tykke Grenstykker (Han 12).
Si.; Nordjyllands Heder. Juli.
Radgraa Saekbaerer (Ps. villosella O).
b. Hannen sortegraa ,
Forvingerne med starkt afrundet
Spids. Hunsmkken bagtil smal, skmlformig klazdt med
Blad- og Grmsstykker blandet med Sandskorn (Han 7).
T. sj. ; Sydfyn, Nordsjaelland.
Maj 2.
Sor tegraa
Saekbarer (Ps. opacella H. S.)
17. Hylsterhwrer (Fumea),
/ a, Forvingerne 1 1/2 Gang saa lang som brede med staerkt
afrundet Spids, graabrune; Hunnen radbrun eller markebrun.
2.
b. Forvingerne dobbe!t saa lange som brede med tydelig
Spids, glinsende graa, Fwlehornene med korte, vinkeiret
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udstaaende Grene; Hunnen
hvidgul, foruven brunlig.
(Han 6). - 8i.; Nordsialland.
Juli. 2.
Lav-Hylsterb&rer (F. sepium Spey.)
2 a. Fvalehornene med ca. x6 lange Grene; Hunnen med gulgraa Uldhaar paa Bagkropspidsen (Han 6). -Alm. Juni.
Graes-Hylsterbaerer (F. intermediella Bruand).
b. Fmlehornene med ca. 18 korte Grene, Hunnen med hvid>
Bagkropsuid (Han 6). - Si.; Bornholm.
Juli.
Mos-Hylsterbwrer (F. betulina Z).
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3)

:J

J)

Q Linie 15 F. n.: laengcre, l.: kor tere.
13
,,
1
5, 2 ,,8jne", l.: 1-~-2 ,,®jne".
17
,,
12
,,
Forvingepletten, l.: Forvingespidsen.
19
,,
17
.,
Bagvingeme, I.: Bagvingernes.
20
,,
I
,,
tilfajes efrer ,,Bagcelier" : ,,og undertiden
i Zdcn Randcelle"
22
Underriden, l.: Undersideu.

,, 17
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Fortegnelse
over

de i Dann1atk~fundue Plantearter.
llforrsscttelse.)

Potamogetonacem.
Desvwrre er Slgten Potamogeton (Vand8ks) blevet be~
handlet noget skmdesllast i forrige Aargang, idet dels tre utvivlsomme Bastarder er blevet opfarte som Arter, og dels de
wvrige her i Landetfundne Bastardererudeladte. Slaegten er, netop
paa Grund af den rigelige Bastarddannelse, temmelig vanskelig, og de enkelte Formers Forekomst her i Landet kun lidet
kendt, hvorfor folgende Liste ikke gm Krav paa at vwre
fuldstandig. I Steder for Nr. 58-8i indsaettes da :

64
61.

Potamogeton natans L. {Sv@mmende Vandaks.)
»
natans L. x alpinus Balb.
natans L. >< gramineus L.
natans L. >< lucens L.
poiygonifolius Poir (Aflangbladet V.)
alpinus Balb. (Rustfarvet V.)
alpinus Bakb. >< lucens L.
alpinus Balb. >< crispus L.
coloratus Hornem. (Vejbredbladet V.)
gramineus L. Graesbladet
V.)
(
gramineus L. x perfoliatus L.
Zizii M. et K.
<Langstilket V.)
lucens L. (Glinsende V.)
lucens L >< prwlongus Wulf.
lucens L. >< perfoliatus L.
-- praelongus Wulf. (Langstrakt V.)
prwlongus Wulf. >< perfoliatus L.
prxlongus Wulf. >< crispus L.
perfoliatus L. (Hl&rtebladet V.)
crispus L. (Kruset V.)
densus L. (Taerbladet V.)
compressus L. (Bzendelbladet V.)
acutifolius Link. (Spidsbladet V.)
obrusifolius l\/I et K (8utbladet V.)
Friesii Rupr. (Braadbladet V.)
rutilus Wolfg (Radiig V.)
pusillus L. (Liden V.)
trichoides Cham. et Schlecht. (Haarfln V.)
juncifolius Kemer. (I)/Iangegrerlet V.)
filiformis Pers. (Traadformet V.)
filiformis Pers. >< pectinatus L.
pectinatus L. (Bwstebladet V.)
»

»

2

7)

64.
65.

»

a

w

66.
67.

»

>»

»

,-

68.

7)

»

>>

»

69,
7o.
.71.
72.
7374.
73.
76.
7778.
79.
80.

n

>>

»

2)

>>

»

»

»

)

»

>>

))

»

81.

198.
199.
zoo.
201.
202.
203.
204.
205.
206.

>>

/
2. Orden. Glumiflore. Avnehlomstrede.)
\
3. Familie.
Gramineaz.
(Graesserne)
Leerzia oryzoides (L.) Sw. (Vand-Risgra¢<).
Zea Mays L. (Akmindelig Mais.)
Cynosurus cristatus L. (Almindelig Kamgrazs).
»
echinatus L. (Pindsvine-K.)
Dactyiis glomerata L. (Hvas Hundegr&s.)
>»
lobata (Drej.) Ostf. (Skov~H.)
Bromus asper Murr. (Tidlig Heire.)
»
ramosus Huds. (Sildig H.)
»
erectus Huds. (Opret H,)

65
207. Bromus inermis Leyss. (Staklns H.)
208.
».
tectorum L (Tag-H)
>> sterilis L. (Gold H.)
209.
»
unioioides (Willd.) H. B. K. (Amerikansk H.)
210.
211.
»
secalinus L. (Korn-H.)
»
patulus M. et K. (Udsparret H.)
212>>
21 3.
squarrosus L. {Storakset H.)
»
arvensis I.. (Ager~H.)
214.
>> commutatus Schreb. (Mangeblomstret H.)
215.
»
racemosus L. (Klaseblomstret H.)
216.
>>
217.
mollis L. (Bled H)
218. Festuca ovina L (Faare-Svingel.)
>>
rubra L. (rad S.)
219.
»
heterophylla Lam. (Forskelligbladet S.)
220.
221.
»
elatior L. (Eng-S )
>
arundinacea Schreb. (Strand~S.)
222.
»
silvatica (Poll) Vill. (Skov-S.)
223.
>> gigantea (L) Vili. (Kwnpe-S.)
224.
225.
>> sciuroides Roth. Waeselhale-S.)
»
Pseudomyurus (Soy) Willem.(Si<edeblomstr.S.)
226
»
elatior L. >< Lolium perenne L.
227. Poa annua L. (Enaarig Rapgraes.)
» nemoralis L. (Lund-R.)
228.
» palustris L. (Stortoppet R.)
229.
230.
» bulbosa L. (Lwgbaerende R.)
» trivéalis L. (Almindelig R.)
23 |.
» Chaixf Vill. (5uderisl4 R.>
2;2.
23 3.
'n pratensis L (Eng-R.)
» compressa L (Fladstraaet R )
23423 5. Briza media L (Almindelig Hjer tegraes.)
236. Glyceria maritima (Huds) M. ez K (Andel-S@dgra:s).
»
distans (L.) Wahlbg. (Udsparret S.)
227.
»
aquatica IL.) Wahibg. (HQ) S)
238.
»
piicata Fr. (Butblomstret S)
239.
>> fluitans (L) R. Br. (Mauna-S.)
240.
241. Catabrosa aquatica (L.) Beauv. (Dynd-Tazppegrxs.)
242. Koeleria eristata Pers. (Randhaaret Silkedusk).
»
glauca (Schkuhr) DC. (Blaagran S.)
243.
244. Triodia decumbens (L.) Beauv. (Nediiggende Tandbaelg.)
245. Melina uniflora Retz (Enbiomstret Flitteraks.)
»
mutans L. (Nikkende F.)
246.
>» ciliata L. (Randhaaret F.)
247.
248. Hierochloa odorata (L.) Wahlbg. (Vellugtende Festgrxs.)
249. Molinia coerulea (L) Moench. Almindelfg.BIaatop.)
250. Phragmites communis Trin. (Aimindelig Tagrar.)
I

66.
251
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.

267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
2/5,

276.
277.
278.
279.

280.
281.
282.
283.
284.
285.
280.
287.
288.
289.
290.

Brachypodium

silvaticum (Huds.) R. et

S. (Skov~
Stilkaks).
»
pinnatum (L) P. B. (Bakke-S.)
Avena fatua L. (Flvve~Havre.)
» hybrida Peterm. (Tater~H )
» sativa L, (Almindelig H.)
» strigosa Schreb (Pur-H
» orientalis Schreb. (Svmrd-H.)
» pratensis L (Eng-H I/
» pubescens L, <DunetH.)
>> elatior I.. (Drap- .)H
Trisetum flavescens (L) Beauv. (Glinsende Guldtop.)
Airopsis caryophyllea (L.> Fr flldspmret Mukgraes.)
»
praecox (L) Fr. (Tidlig M.)
Weingértneria canescens (L) Bernh. (Graa Sandskacg.)
Aira caespitosa L. Mose-Bunke.
(
)
>> discolor Thuill. (Sump-BA
»
Holcus mollis L. (Krybende Flwielsgraes.)
> Ianarus L. (Uldbladet F.)
Phleum pratense L (Eng-Rottehale)
>> Boehmeri Wib. (Glat R. )
>> arenarium L. (Sand~R)
'
Alopecurus aristulatus Michx. (Gul Raevehale )
»
geniculatus L. (Kn&3b@jet R.)
»
agrestis L. (Ager-R.)
»
ventricosus Pers. (Sortagrig R.)
»
pratensis L. (Eng-R. )
Milicum effusum L. (Udspredt Mafgraes).
Polypogon monspeliensis (L) Desf. (Duskblomstret
Ledstilk.)
Agrostis Spica venti L. (Lokes Hvene.)
»
canina L (HundeH.)
»
vulgaris With. (Aimindelig H
»
alba L. (Krybende H.)
Calamagrostis Epigeios (L. Roth.
(Bjerg-Rlargrms.)
)
>>
purpurea Trin. (Rladlig R.)
»
lanceolata Roth. (Eng-R.)
»
neglecta (Ehrh.) Fr. (Stivtoppet R.)
>>
arundinacea (L) Roth. (Skov-R.)
>>
Epigeios (L,) Roth. >< Psamma arenaria (L.) R. et S.
Psamma arenaria (L.) R. et S. (Almindelig Klittag.)
Phalaris canariensis L. (Glansfraet Kanariegras.)
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291. Baldingera arundinacea (L) Dumor t. (Rwragtig BaandgT8S-)
292. Anthoxanthum odoratum L. (Vellugtende Gulaks.)
»
aristarum Boiss. (Langstakket G.)
293.
294. Setaria viridis (L) Beauv. (Gran Skwrmaks.)
»
italica (L) Beauv. (Kolbe-S.)
295.
296.
»
glauca (L) Beauv. (Blaagraa S.)
»
verticillata (L) Beauv. (Kransblomstret S.)
297.
298. Panicum miliaceum L. (Almindelig Hirse,)
>> capillare L . (Haartin H.)
299.
»
Crus galli (L. > R. er S. 4Hanse-H.>
3oo.
301.
»
lineare Krocker (Finger-H.)
>> sangvinale L. (Blod-H.)
302.
303. Lolium perenne L. (Almindelig Raigrxs.)
»
multiflorum Lam. (Italiensk R. )
304~
»
remotum Schrank. ( mr-R
)
H
303.
306.
=> temulentum L. (Svingel-R.)
3O7. Secale cereale L. (Almindelig Rug.)
308. Triticum vulgare Vill. (Almindelig Hvede.)
»
turgidum L (Engelsk H.)
209310. Agropyrutn caninum (L ) R. et S. (Hunde-Kvii<.)
»
repens (Lf) Beauv. (Almindelig K.)
311.
»
funceum (L. ) Beauv. X repens(L.) Beauv.
312.
»
junceum (L.. Beauv. (Sivbladet K.)
junceum (L) Beauv.XElymus arenarius L.
» .
313. Elymus arenar'us L. (Sand-Marehalm. )
Hordeum secalinum Schreb. X Agropyrum repens L.) (
>> europaum (L) All. (Skov-Byg.)
314
»
jubatum L. (I8.gernhale~B.)
315,
316.
»
murinum L. (Muse-B.)
»
secalinum
Schreb. (Eng-B.)
3i7~
318.
>> sativum .lessen (Almiudeiig B.)
319. Nardus strictus L. (Stiv Katteskwg.)
Spidshale.)
320. Lepturus filiformis Trin. Traadst@nglet
(
3. 0rden.

Spadici11orae. (K0Ihehl0mstrede.)

1. Familie.
Palmm.
(Palmerne.)
Phoenix dactylifera L. (Daddelpaimej

X
2.
321.
122.

Familie.
Typhacea.
(Dunhammerf amj
Typha Iatifolia L. (Bredbladet Dunhammer.)
»
latifolia L. >< angustifolia L.
>
angustifolia L. (Smalbladet D.)

I

l
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2. Familie. Sparganiaceaz. (Pindsvineknopf am)
323. Sparganium affine Schnitzl. (Smalblader Pindsvineknop.)
324.
»
minimum Fr. (Speed P.)
325.
»
simplex Huds. (Enkelt P.)
326.
»
neglectum Beeby Egfrugtet
P.)
<
327.
microcarpum (Neum.) Celak. (Smaafr. P.)
328.
ramosum lHuds.) Beeby. (Grenet P.)
))

»

4. Familie.
Aracea.
(Myssef am
329. Acorus Calamus L. (Almindelig Kalmus.)
330. Calla palustris L. (Kaer-ll/lysse.)
331. Arurn maculatum L. (Bredbladet Heksebxr.)

332.
333.
334
335.

5. Familie.
Lemnacea.
Andemadf am.)
Lemma trisulca L. (Korsbladet Audemad.)
>> polyrrhiza L. (Stor A. )
»
minor L. (Liden A. )
»
gibba L. (Tykbladet A. >

4. Orden, Liliiilorae. (Liljeblomstrede.)
I. Familie.
Colchicaceae.
(Tid10sf arn.)
Colchicum
autumnale
L.
(H@st-TidlQs)
336
337 Narthecium ossifragum (L) Huds. (Svaerdbl. Benbr&k.)
338
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349
350.
351.
352.
353.

2. Familie.
Liliaceae.
I Liijefam.}
Tulipa silvestris L (Skov~Tulipan.)
Fritillaria Meleagris L. (Vibeaeg»Keiserkrone.)
Lilium bulbiferum L. (LQgb2erende Lilje.)
»
Martagon L (Kransbladet L)
Muscari botryoides (L.) DC. (Kiasseblomstret Sukkertop.)
comosum (L) Mill. (Smalbladet 5)
Endymion non scriptus (L
Garcke (Nikkende Klokkehyasint.)
Scilla italica L. (ltaliensk Blaadrue.)
» amoena L. (Smuk B.)
Ornithogalum mutans L. (Nikkende Fuglemaelk.)
»

»

umbellatum L. (Kostblomstret FA

Gagea spathacea (Hayne.) Salisb. (HyIsterb1ad& Gulr

>)

»

»

arvensis (Pars) Schuh. (Ager-G.)
minima (L
Schult. (Liden G.)
pratensis (Pers.) Schult. (Eng-G.)
Iutea L)
< Schult. (Almindelig G.)
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354- Allium ursinum L. (Rams-L@g.)
Scorodoprasum L. (Skov-L.
355vineale L. (Strand-L.)
356.
»
0leraceum
L. (Vild L.)
357.
398.
>> carinatum L. (Klalet L.)
359- Anthericum ramosum L. (Grenet Edderkopurty
360.
»
Liliago L. (Ugrenet E.)
>>

»

3. Familie.
Convallariaceze(Konvalf am.}
361. Convallaria maialis L (Lilje-Konval.)
362. Polygonatum verticillatum (L.)
Moench, (Kransbladet
Salomonssegl.)
363.
»
multiflorum [L.) Moench. (Stor S.)
364.
»
anceps Moench. (Kantet S.)
365. Maianthemum bifolium (L.) DC. (Tobladet Majblomst.)
366. Paris quadrifolia L. (Almindelig Fireblad.)
367. Asparagus officinalis L. (Almindelig Aspars.)
4. Familie.
Amaryllidacea.
(Vintergaekf amj
368. Galanthus nivalis L.. (Almindelig Vintergmk.)
369. Leucojum aestivum L. (Sommer-Hvidblomme.)
370.
>>
vemum L. (Vaar-H.)
371. Narcissus poéticus L. (Pinse-Narsis.]
»
Pseudonarcissus L. (Paaske-N.)
372.

373.
374.
375.
376.

5. Famlie
Iridacew.
(Fl&gf am.)
Iris Pseudacorus L. (Gul Flag.)
>> spuria L. (Blaa F.)
Crocus vernus I, (Vaar-Safran.)
Sisyrinchium anceps L. (Grasbladet Blaaoje.)
5. Orden.

I.
377.
378.

379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.

Gynandra.

(Hunhoplanter.)

Familie.
Orchidacem.
(Gogeur tf am.)
Cypripedium Calceolus L. (Stor Fruesko.)
Aceras pyramidalis (L) Rchb. fil. (Pyrarnideakset Horndrager.)
Orchis purpureus Huds. (Stor Gageurt.)
»
ustulatus L. (Rulwbet G,)
»
Morio L (Salep-G I
>
masculus L. (Tyndakset G)
>> sambucinus L. (Hylde G.)
»
latifolius L. (Mai-G.)
incarnatus L. (Kwdfarvet G.)
9
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380.
387.
388.
389.
390.
39 I .
392.
393.
394395.
396.
397398.
399.
400.
401.
402.
403,
404.
405.
406.
407.
408.

Orchis inf arnatus L. >< macularus L.
»
maculatus L. (Plettet G.).
,
Gymnadenia conopea (L.) R. Br. (Langakset Traadspore.)
»
albida (L) Rich. (Hvfd T.)
Platanthera bifolia (L.) Rchb. (Vellugtende Fladknap.)
»
chlorantha (Custor) Rchb. (Grwnlig F.)
Coeloglossum viride (L) Hartm. (Grmn F'osel&be.)
Herminium Monorchis (L) R, Br. (Gram Pukkellaebe.)
Ophrys muscifera Huds. (Brunlabet Flueblomst)
Listera ovata L( ~>R. Br. (/Egbiadet Fliglaebe.)
»
cordata (L.) R. Br.
(Hfaertebladet F.)
Spiranthes spiralis (L) K. Koch. (H@st-Skrueaks.)
Goodyera repens (L.) R. Br. (Krybende Knzerod.)
Liparis Loeselii (L.) Rich. (Trekamet Mygblomst.)
Malaxis paludosa (L.) Sw. (Sump-Hjxrtelmbe.)
Cephalanthera rubra '(1..) Rich.
( Rfzad F`aarebraeger
»
grandifEora (Scop) Gray Hvidgul
F.)
(
>>
longifolia. (L.) Fritsch. (Svaerdbladet F.)
Epipactis polustris (L) Crantz. (Sump-Hullaebe.)
»
latifolia (L-) All. (Bredbladet H.>
»
rubiginosa (Crantz) Gaud. (RWblomstret H.)
Epipogon aphyllus (Schm) SW. (Biadlws Knalazbe. )
Corallorhiza innata R. Br. (Faablomstret Koralrod.)
Neottia Nidus avis
(L) Rich. (Gulbrun Fuglerede.

Bemmrkninger til nvenstaaende Fortegnelse.
Potomogeton natans L. >< alpinus Balb. J.:
Skjawum Aa (C. H. Ostenfeld).
P. natans L.
gramineusl.. = P.f1uitans Roth.
f. rivularis Lge.
P. natans L. >< luceus L. = P. fluitans Roth.
63. P. alpinus Baib. = P. rufesceus Schrad.
P. alpinus Ba1b.><IucensL.=P.f1uitans Roth.
f. subluceus: J.: Gudenaa (Baag@e).
P. alpinus Balb. >< crispus L.: Si.: Vigersdal
Aa (C. Raunkiasr).
P. gramineus L. >< perfoliatus L. = P. nitens
Web.
B. Iucens L.><pr&longusWu1f.
= P. decipiens
Nolte pro parte: J.: Gudenaa. Si.: Susaaen (Baagae).

|
I
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i

P. lucens L. >< perfoliatus L. = P. decipiens
Nolte pro parte.: J.
Gudenaa, Si.: Susaa og Ringsted
Aa (Baagrae).
P. prwlongus Wulf. >< perfoliatus L.:
J.:
Ribe (C. Nl. Poulsen).
P. praelongus Wulf. >< crispus L.
-P. unduIatus Wo1fg.: J.: Voer Aa (Ove Paulsen). Gudenaa
ved Randers (Baagae).
P. filiformis Pers. x pecrinatus L. Af denne
Bastard kendes endnu intet Eksemplar her fra Landet,
men da den af Neumann angives at forekomme hist
og her i Sverrig, findes den sikkert ogsaa her i Lander.
202--zog. I Fwlge C. H. Ostenfeld's Iagttagelser er Dactylis lobata
en fra D. glomerata vel adskilt Arr.
Kendetegnene er felgende :
|. Qvre Yderavne paa Kelen ru, hele Planten friskgrnn,
Bladene slappe, hangende, Toppen aaben under Blomstringen, med lange Topgrene, nasten uden opsvulmede
Basalled. - Almindelfg f Bngeskove.
D. lobata (Dre].) Ostf.
2. @vre Yderavne stivhaaret, paa Kelen randhaaret, Daek~
blade ru, paa Kalen randhaaret _-. stivhaarede, Topgrenene med opsvulmede Basalled.
D. glomerata L,
Varierer:
a. Hele Planten graagrnn, Biadene ret stive,
Toppen
oftest sammenkneben.
Paa Marker, ved Gmrder
0. s. v., meget alm.
f. typica.
b. Planten graagrnn, Bladene
stive, Toppen stmkt
sarnmenkneben med korte Crene, saa der fremkommer en lappet Dusk. - Paa tnrre Bakker, temmelig
almindelig.
f. abbreviata {Brnh.) Drej.
c. Planten friskgren, Bladene slappe, Toppen aaben.
Ligner habituelt D. lobata. - I Skove, temmelig alm.
f, pendula Dum.
204-217. Nagle til de danske B ro mus-Arter. (Efter C. H.
Ostenfeld).
1 a. Daekbladene sammentrykre med Kel paa Ryggen.
b. Dakbladene hvaeivede nden Kel; Yderavner 3__5- og
7-9-nervede. En- eller toaarige.
2 a. Yderavnerne I, og 2-nervede (Schedonorus Fr.)

2.
8.
3.

i
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b. Yderavnerne ;--5- og 7-9-nervede, Toppens nedre
Grene meget lange; Smaaaksene stwrkt sammentrykte,
4-10-blomstrede;
Dxkbladene ru,
uden eller med
en meget kort Stak. - Paa Ruderarpladser, meget
siaelden.
B. unioloides (Willd.) H. B. K.
3 a. Fleraarige, Forbladets Klale korthaarede af blade Haar;
Smaaaksene afsmalnede mod Spidsen.
4.
b. En- eller toaarige,
Forbladets Kale kamformet
stivhaarede; Smaaaksene bredest med Spidsen, Top~
pen tilsidst noget nikkende.
7.
4 a. Toppen aaben, langgrenet, mere eller mindre nikkende,
Bladene flade, brede; Stakken nasten af Lwngde med.
Dxkbladet.
5.
b. Toppen wer, kortgrenet, Stakken halvt saa lang som
Daekbladet eller kortere.

6.

5 a. Qvre Bladskeder glatte, nedre haarede; nedre Topgrene 2-5 sammen, hver med 1-5 Smaaaks. _ IZ
Skove, ikke sjzelden. (B. Benekeni).
B. asper Murr.
b. Alle Bladskeder haarede; nedre Topgrene 2 sammen,
hver med 5-9 Smaaaks. - I Skove, temmelig alm..
(B. serotinus).
B. ramosus Huds.
6 a. Uden Udlebere;
Blade og Bladskeder haarede
ai
spredte, udstaaende Haar; Bladene paa de golde Skud.
smalle, ofte sammenrullede, paa de blomstrende Skud
flade; Stakken omtrent halvt saa lang som Dmkbladet.
Ved Veje og Randen af Marker, temmelig simlden.
B. erectus Huds.
b. Med Udlebere; Blade og Bladskeder glatte; Bladene
flade, brede; Stakken meget kort eller mangler. --_
Paa Ruderatpladser, ikke sieelden, omkring Kobenhavnalmindelig.
B. tectorum L.
Herunder var. glabrescens Anderss. med
glatte
Smaaaks.
Siaelden.
b. Stanglen glat, Toppen alsidig, friskgren; Topgrenene
ru; Stakken meget lwngere end det starkt nervede
Daekblad. - Paa Ruderatpladser, ved Gaarde o. s. v.,
temmelig alm.
B. sterilis L.
8 a. Bladskederne glatte, Dmkbladene pressede fra binanden
ved Modenheden; Stakken kortere end Dwkbladet.
Ukrudr i Vinrersxd, hist og her; desuden alm. paa
Ruderatpladser i mange Former.
B. secalinus L.
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b. Bladskederne, i alt Fald de nedre. haarede;
D&kbladene, i der mindste forneden i Smaaakset, ogsaa
ved Modenhed taglagte.
9.
9 a. Dmkbladene ved Modenheden kun taglagte i den nedre
Del af Smaaakset, i den Qwre Del pressede ud fra hverandre; Darkbladets Siderande danner over Midten en
stump Vinkel.
lo.
b. Dmkbiadene ogsaa ved Modenhed alle taglagte, Dakbladet laengere end Forbladet; Stak opret.
12.
10 a. Toppen efter Blomstringen noget sammenknebet, ellsidig hwngende; Dakbladet noget lmngere end Forbladet; Stakken ved Modenheden dreiet ved Grunden
og oftest braiet tilbage nedenfor Midten; Stevknap I4 Gange saa lang som bred.
ll.
b. Toppen efter Blomstringen aaben, alsfdig hwngende
Dakbladet Iige saa langt som Forbladet; Stakken ved
Modenheden opret eller udadbejet, ikke dreiet, Stavknap ca. 8 Gauge saa lang som bred. - Paa Marker
og ved Veje, temmelig alm.
B. arvensis L.
H a. 6-12 Blomster i Smaaakset, Smaaaks elliptisk -lan-cetformet, Topgrene ret lange, med flere Smaaaks.
Paa Ruderatpladser, meget simlden.
B. patulus M. et K.
b. 10-25 Blomsrer i Smaaakset, Smaaaks store, langstrakt aegformede, Topgrene korte, med iaa Smaaaks.
Paa Ruderatpladser, meget siaelden.
B. squarrosus L.
12 a. Topgrene ru, Smaaaks glatte, de Qvre Bladskeder korthaarede eller glatte.
13.
b. Toppen efter Blomstringen sammenkneben; Topgrene,
Smaaaks og Bladskeder blodhaarede; Dakbladet danner over Midten en stump Vinkel, Stevknap 3-4
Gange saa lang som bred..-... Paa Grmsmarker og
Enge, ved Veje, paa Ruderatpladser, meget alm.
B. mollis L.
Herunder var. liostachys M. et K. med glatte
Smaaaks .-.. hist og her med Hovedarten -~ og var.
hordeacea (L) med tueformede, nedliggende, lave
Staengler, wer sammenkneben Top og glatte Smaaaks
paa Strandenge og sandige Overdrev ved Stranded,
temmelig alm.
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J; a, Toppen efter Blomstringen aaben; Smaaaks med 6-~»I2
Blomster, smalt lancetformede, Daekbladets Sider danuer
ovenfor Midten en stump Vinkel; Forblad linfedannet
aflangt, Stavknap ;-4 Gauge saa lang som bred.
Paa torre Marker, ved Gwder, temmelig aim.
B. commutatus Schrad.
b. Toppen efter Biomstringen sammenkneben; Smaaaks
med 5-8 Blomster, smalt zsgformet; Dakbladets Sider
danner en Bue, Forbladet smalt omvendt-aegformet,
Stevknap ca. 8 Gange saa lang som bred. - Paa
Enge, ikke sjalden i Landets frugtbare Egne.
.
B.racemosus L.
(Anm. Arterne af den sidste Afdeling [fra 8 a] er vanskelig at adskille og maa underseges ved Modenheden.
Af de fleste After, saaledes hyppigst af B. mollis, kan
man paa mager .Iord traefte Dvzergformer med en enkeh eller et Par Blomster i Smaaaksene, til disse er
der ikke taget Hensyn i Neglen).
22 I .
Festuca elatior L. =: F. pratensis Huds.
222.
Festuca
arundinacea
Schreb. ._ F. litzorea
Wahlbg.
229.
Festuca sciuroides Roth.
Vulpia s. Gmel.
226_
Festuea Pseudomyurus (Soy) Willem. 2 Vulpia Myurus Poli)
4 Gmei
Festuca eiatiorl
>< Loliumperenneb
Festuca elongata Ehrh.
229. Poa palustris L. ; P. fertiiis Hort.
232. Poa Chaixi Viii. = P. sudetica Héinke.
(233) Poa prateusis L. Herunder var. eostata {Schum.)
Hartm.
138. Giyceria aquatica QL.) Wahibg. L: G. spectabilis
M. et K.
247. Melica ciliata L Tueformet; Skedehinden lang,
Skederne ru, Toppen klaseformig sammentnengt, Smaaaksene 2-3 blomsrrede, den nedre Biomst tvekennet,
de wvrige golde; Yderavnerne
ulige lange, spidse;
Inderavnerne lange, hvidt-randhaarede.
Bornhoim:
Sandflugten N. f. Renne (Hiorth.)
iVIoench.=Enodium coeru24<>. Molinia coeruiea L
ieum <L.) Gaud.
A. fatua L. var. gla254. Avena hydria Pererm.
brescens Coss.
264. Weingé r tneria canescens(L.) Bernh.=Corvnephorus c. (L.) Beauv.
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266 Aira discolor Thuili. :z A. uliginosa Whe.
273. Alopecurus aristulatus Michx.;A. fulvusSm.
276. Alopecurus ventricosus Pers. var. exerens
Griseb. = A, nigricans Homem.
279. Polypogon-Skegten staar naar ved Agrostis; men
Smaaaksene er enblomstrede, Smaaaksstilkene leddede,
og Blomstersranden en Dusk, Yderavnerne er nasten
lige Iange, he3e eller med et Hak i Spidsen og forsynede med en Stak, der udgaar fra Hakket eller
neden for Spidsen. Hos P. monspeliensis er Yderavnerne hele, ru,
dunhaarede paa Ryggen, og har
nedenfor Spidsen en Hn Stak, der er tre Gauge saa
lang som Avnen. J. Aarhus (Otto Meller), Horsens IK.
Wiinstedt).
284. Calamagrostis purpurea Trin. Z C
pl1rag~
mitoides Hartm. : C. Langsdorfii Fl. Dan. et Lge.
non Trin.
287. Calamagrostis neglecta lEkrh.) Fr. = C. stricta
Timm.
CalamogrostisEpigeioslh) Roth. x Psatnma
arenaria
(L.) R. et S. : Psamma baltica (Fliigge)
R. et S.
291. Baldingera arundinacea (L.) Dumort. ; Digmphis a. (L) Trim.
A. Puelii
293 Anthoxanthum arisratum Boiss.
Lee. et Lam.
295. Setarf a italica L.) Beauv.
< Ligner viridis, men er
meget sterre og kraftigere, Dusken rigblomstret, lappet og ofte nikkende, Smaaaksene oftest gremne, Berstene guilige eller sorte. Anden Yderavne noget kortere
end tredie. - Paa Huderatpladser, sielden.
Setaria viridis (L) Beauv. f. major Gaud. kan
forveksles med S.
italica, idet den har den samme
krafrige Vaekst, men den adskilles ved, at de Qvre
Yderavner er lige lange. - Paa Ruderatpladser 0. l.,
sjaelden.
299. Panicum capillare (L.) Slutter sig nxrmest til
P. miliaceum. Bladskeder og Bladplader haarede' af
lange, udstaaende Haar. Topgrenene tynde, ved Frugtmodningen aabent udstaaende, meget talrige ng rigt
forgrenede; Smaaaksene enblomstrede uden Rudimenter af en anden Biomst. - Ruderatpladser, sjelden.
300. Panicum Crus galli(L.) R. et S. ; Echinochloa
C. g. Beauv.
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301. Pa n i c u m lin e a r e Krocker = Digitaria
:
glabra (Gaud.),
R. et S.
302. Panicum
sanguinale
Digitaria s. L.)
L.
(
Scop.
305. Lolium Temotum Schrank. = L. Linicola Sond.
,Agropyrum junceum (L.) Beanv. X repens(L.
Beauv. 'z A. acutum DC., A obtusiusculum Lge. og
A. pungens R er S,
Agropyrum
`|unceum (L.) Beauv. x
Elymus
arenarius L = Agropyrum strictum Deth.
Hordeum secaiinum Schreb. = Agropyrum repens (L.) Beauv. = Agropyrum pratensi >< repens Lge.
314. Hordeum
CLIYOPHILIUT
(L> All. = H. silvaticurn
Huds.
316. Hordeum secalinum Schreb.
i H. pratense Huds.
317. Hordeum sativum .lessen 1
H. poiystichum Doell.
og H. distichum L.
x Phoenix dactylifera L. Kimplanter af Dadde
lpalmen trw3er man hyppigt i stor Mwngde paa Ruderatpladser. De naar imidlertid aldrig at faa mere end'
2 Blade og der altid bort om Vinteren.
Typha latifolia L. >< angustifolia L.': Sj.:Mul»
lerup Mose J.( M. Marhiasen).
322~-327. Nagle til de danske Sparganium Arter.
(De angivne Kendetegn paa Frugterne gmlder kun ved Modenheden, saa at de ramfznse Arter maa undersages sent
om Efreraaret).
1

a.

Planten opret med kelede Blade; Arret liniedannet,
mindst 5_6 Gauge saa langt som bredt.

b. Planten opstigende elier svemmende,
Kel.

2.

Bladene uden
5.

2 a. Blomsterstanden ugrenet; Griflen meget lang og ved~
blivende, I&ngere end den modne, smalt wgformet eliptiske Frugt. - I Slaer, Kwr og Bakke, alm.
S. simplex Huds.
b. Blomsterstanden grenet, Griflens ovre Del delvis affaldende ved Frugtmodningen.

3.

3 a. Bladene friskgrmnne, jzevnt og Iangt afsmalnende mod
Spidsen, Frugten aegdarlnet med lidet udviklede, butte
Kanter forneden, dens Qvre og nedre Halvdel uden
Qkarpe Gr&nser mod hinanden.
I Moser, ved Bmkke
og Aaer, i Nordsjwlla nd hist og her, i@vrigt funden paa Loiland (Maller-Hoist, uden Voksested) og
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i J. ved Randers
( R. Sandl
og ved Lwnstrup (E.
Warming).
Herunder var oocarpa Celak. med faa kugleformetagformede Frugter og meget forlxngede Hanblomsterstandsakser. Kun fundet i J.
1 Bygholm ved Horsens
(E. Wifnstedt), Ribe (E. Bmggild), Varde (C. Raunkixr).
b. Bladene mmrkere og mere blaalig grenne, kort og
pludselig afsmalnende i den afrundede Spids. Frugten
med skarpe Kanter forneden, dems Qvre og nedre Del
4.
skarpt afsatte mod hinanden.
4 a. Frugtens Qvre Del kegleformet , jazvnt gaaende over i
Naebbet; Frugten saavel som hele Pianten mindre end
fvzlgende. -- I Grwfter og ved Damme, alm.
.
S. microcarpum (Neum) Celak.
b Frugtens Qvre Del lavt-pyramideformet, pludselig gaaende over i Naebbet; Frugten stor, heie Planten stor
og kraftig. --- I Damme og dybe Grave, temmelig aim.
S. ramosum (Huds) Beeby.
5 a. Bladene flade i hele deres Lxngde; Arret aegdannet,
hmist 3 Gauge saa langt som bredt, Frugten aegformet
elliptisk med meget kort Griffel..-- 1 Twrvemoser, hi9t
og her.
.
minimum Fr.
b. Bladene forneden rundet-trekantede,
halvtrinde eiler
flade med hvalvet
Underside, mod Spidsen flade,
Arret linjedannet.
6.
6 a. Bladene meget lange, swmmende, 4-lomm. brede,
forneden fladt trekantede; Staenglen svag og flydende;
Frugten som hos S. simplex. - I Aalfab, me8etsj&lden.
S. simplex Huds. var. longissima Fr.
b. Bladene smalle, 3-4 mm. brede, oftest meget lange,
halvtrinde eller flade med hvmlvet Underside, Stzenglen typisk opstigende og flydende; Frugten elliptisk
med Indsnering paa eller lidt nedenfor Midten; Nabbet ikke lwngere end Frugten. - l Hedeseer, meget
slwlden. J.: Raabierg Mile-Soerne, Grnft mellem Bunken og Aalbaek: Lmsm i flere Sewer (C. H. Ostenfeld).
S. affine Schnitzl.
Varierer paa udwlrret Bund med
opret, ret kort Stxngel og ret lange, oprette Blade:
f. deminuta Neum.
;42. Muscari comosum (L.
) Mill. Bladene Iinjeformede,
i Reglen tandede. De nedre Blomster f1aerntsiddende,
vandret-udstaaende, de Qvre taetsiddende, klanslese. De
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342. nedre Blomster ved Grunden og i Spidsen gulgnanne,
paa Midten olivenbrune, de Qvre Blomster lyst ametystfarvede.
Fundet forvildet et Par Steder.
343. Endymion non scriptus (L) Garcke : E. mutans
Dumort.
344--345. Slwgten Scilla udm&rker sig ved fmlgende Kendetegn Llag; Blosterdaekket kronbladagtigt fribladet
affaldende, uden Honninggemmer; Blomsterne i Klase
uden fmlles Hylster; Blomsterstiiken uleddet; Frugten
en toklappet Kapsel; Stmvdragerne rygfaestede.
a. Bladene oprerte, bredt-linjeformede,
i Spidsen kappeformede; Skafret kanter; Dwkbladene korte, i Spidsen
afskaarne eller randede.
Blomsterne blaa, storre end
hos flalgende, Klasen meget aaben. - Forvildet nogle
Steder.
S. amoena L.
b. Bladene linjeformede,
Kiasen sammentrmngt, kegleformet; Ellomsterne oprette,
stjwrneformig udbredte;
Blomsterstilkene kortere end Daekbladene.
Forvildet
et Par Steder.
S. italica L.
351. Gagea pratensis (Para) Schult. f; G. stenopetala
Rchb.
3 5. Alli um vinea le L. Herunder f. Kochii (Lge)Aschers
Gretbn. ;: A. Kochii Lge.
361 Polygonatum multiflorum (L) Moench. Z Convallaria v. L.
362. Polygonatum ver ticillatum(L.) Moench. = Convallaria m. L.
3.63. Poiygonatum anceps Moench.; Convallaria Polygonatum L.
373 Sisyrinchium anceps L. Rodstokken kort, Stasnglen tovinget, Bladene linjeformede, grwsagtige, Blomsterne i
en faablomstrer Klase,
stottet af to ulige
lange Hziblade, temmelig smaa, blaa.
De seks Kronblade er lige store,
Stavdragerne forenede til over
Midten , Kapslen torummet,
med f3ere sorte, nzesten
kuglerunde Fr@ i hvert Rum.
- Indfw fra Amerika
og forvildet adskillige Steder hos os.
Aceras pyramidalis (L.) Rehb. til.
Anacamptis
p. (L. )Rich.
383. Orchis latifolius L. = O. maialis Rchb.
Orchis incarnatus L. x maculatus L.: Si.:
Eng
paa Hornsherreds Vestside (Chr. Lundbye).
Rchb. : P. solstitialis
388. Platanthera bifolia (L
Boenn.
:

J
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392.
395.

397.
40).
403.
r

Ophrys muscifera Huds. '; O. Myodes Jacq.
Spiranthes spiralis (L) K.
Koch. = S. autumnalis Rich.
Sturmia L. (L.) Rchb.
Liparis Loeselii (L) Rich.;
Cephalanthera longifolia
(L.) Fritsch. = C.
ensifolia (L. fll.) Rich.
Epipactis latifolia (L) Ali. var. viridans Crrz.
= E latifolia Lge.
Epipactis latifolia (L.
All. var. varians Crtz.
__ E. viridiflora (HoH"m.) Rchb.

Fortegnelse
OVQY

Apioner, indsamlede 1900 og 1901,
af Lazrer L. Andersen,

Haderslev.

I Aaret 1900 udsattes der en Prisopgave af Entomologisk Forening i Krabenhavn for den bedste sysrematiske Bearbejdelse af wore
Apioner. Denne Opgave gav Anledning til, at jeg tug fai paa lndsamling af Apionerne, da man for at Ease Opgaverl maatte have saa
storm et Materiale som muligr, .leg fik ngsaa i Lebet at' 2 Aar et
godt Materiale samlet; men min Tid var imidlerxid saa optagen, at
jeg ikke blev faerdig med den sysremaxiske Bearbejdelse 111 den lastsatte Tid, den 31. December 1901.
lmidlertid var jeg glad ved
Udbyttet, og da jeg nu har faaet all bestemt, vii jeg her meddele
en Fortegnelse over samme, da jeg haaber, at det vi! interessere Aarbogens Laesere at se, hvad man ved ihardig Fiid kan udrette.
Apion pomonae. Fabr. Meget almindelig paa Larhyrus silvestris og
Vicia sepium.
>>
craccae. Linn, Meget udbredt, Forekommer paa Vicia cracca og Lathyrus silvestris. Varieteten (A. ru6corne Kirby)
med helr rode Falehorn er sjalden.
>)
opeticum. Bach. Denne for vol Fauna nye Art har belt sorte
Folehorn. Den forekomrner paa Vicia cracca sammen med
de to foregaaende Arrer, men mere enkelt.
>>
subulatum. Kbg. Ikke sjaelden paa Lathyrus pratensis.

I
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Apion carduorum, Kirby.
Meget almindelig paa Tidsler.
penetrans. Germ. Nogle faa Stykker af denne Art har jeg
kaetset paa Tidsler ved Husum.
>:
onopordi. Kirb. Kaetset paa Onopordon Acamhium ved
Husum og Eisbal ved Haderslev.
.
stolidum. Germ. Nogle faa Stykker af denne Art har jeg
kaetset i Skovbunden af Skovene ved Viuf mellem Ko!ding
og Vejle.
.>)
confluens Kirb. Langs med Stranden ved Assens paa Chenopodium rubrum.
vicinum, Kirb.
Kmtset i Skovbunden i Skoven ved Uifslyst
ved Haderslev.
atomarium. Kirb.
Paa Thymus Chamaedrys og serpyllum ved
Beftoft Plantage.
difficile. Herbst. Taget paa Genista og Cyrisus ved Viuf og
Haderslev, dog ikke meget hyppig.
>>
fuscirostre. Fabr. Meget hyppig overall paa Sarothamnus
scoparius.
paliipes. Kirb. I Strandby paa Fyn og paa Als meget almin
delig paa Mercuriaiis perennis.
vcrnale, Fabr. Meget udbredt. .leg har taget den paa Here
Steder her ved Byen, paa Fyxl og ved Viuf, men altid paa
Nmlder.
»
aeneum. Fabr. Altnindelig paa Malva-Arter.
radiolus. Kirb.
I Selskab med foregaaende.
>>
astragali. Payk. Meget almindelig paa Astragalus glycyphylios.
>>
dispar. Germ. l\/ieget sjaelden. Jag har kun kaetset I Stk.
»
af denne Ar t paa en Eng ved Eisbla!.
szriatum. Marsh. I Hedeegne meget almindelig, isar paa
9
Sarothamnus scoparius.
immune. Kirb. I Selskab med foregaaende, men ikke saa hyppig.
»
»
pubescens. Kirb. Paa Heden ved Frmslev.
simile. Kirb.
Meget sparsom i Skoven ved Turning.
)>
rutirostre. Fabr. Almindelig paa Malva-Arter.
>>
senieulum. Kirb. Ikke sjaelden paa Origanum vulgare.
)>
>>
viciae. Payk. Almindelig paa Melilotus
offlcinalis, Vicia
cracca og Ervum hirsutum.
)>
varipes. Germ. Meget hyppig paa alle Klover-After.
>>
apricans. Herbst. (fagl Kirb.)
Ligesom foregaaende.
.
»

>>

»

>>

»

>>

>>

)>

assimilis. Krb. Sammen med de to foregaaende og ligesaa
hyppig.
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Apion aestivum. Germ. (trifolii Linn.)
Overalt paa Klmver.
>>
Havipes. Fabr. En af de hyppigsle Apioner paa Klmver.
>>
nigritarse, Krb, Meget hyppi8 paa Trifoiium repens og procumbens.
»
ebeninum. Krb. Ikke almindelig. .leg har kaetset den paa
Lotus corniculatus i Swnderskoven ved AIs.
lenue. Krby.
Er enkelt Stykke paa samme Sted som foregaaende.
»
puncligerum. Payk. Paa Vicia
sepium
almindeiig
og meget
udbredt.
$>
vircns. Hbst. Forekommer overalt paa Klnver, navnlig paa
Trifolium pratense.
GyMenha]ii. Krby. Jug har funden denne Art ved Swnderby
pan Fyn ved Assens. Den forekommer paa Vicia Cracca.
ervi Krby.
Meget 8lmindelig paa Lathyrus pratensis.
ononis. Krby. Hyppig paa Ononis spinosa.
minimum. Hbst. Ikke s§a@Iden vcd Haik Strand og pan Als
paa Salix repens.
7)
aethiops. Hbst. Almindeiig paa rErter og Vikker.
)>
sorbi, Hbst. Megel sjaelden. ,leg har kaetset 3 Stykker af
denne Arl paa Anthemis Cotula paa Bngehoved her ved Byen.
Hookcri. Krby.
Af dennc Art tog jeg to Srykker ved Assens 8
men jeg kan lkke sige paa hvilken Plante, da jeg fmrst ved
min H1ernkomst opdagede, at det var A. Hookeri.
angustatum. Krby. lkke sjaelden paa Lotus corniculatus; den
yngler nernlig i Baelgene af denne Plante.
columbinum. Germ. Temmelig sjaelden. .leg har kwtset den
pea Lznhyrus silvesmris.
>>
Spencei. Krby. (intrusum. Gvllhfl
lkke almindelig. .leg har
fagcr den ved Eisbel og paa A19 paa Vicia Cracca.
pisi. Fabr. (Sundevalli i den gamle Fortegnelse.)
l\/leger almindeiig.
vorax. Hbst. Paa /Erter og Vikl<et,her ved Haderslev siaelden.
miniatum. Germ. Nleget almindelig paa Rumcx-Arter.
cruentatum. Wah. Ved Husum og Eisbnl paa Rumex»Arter.
frutnentarium. Linn,
Paa Rumex Acetosella.
rubens. Steph. Den er ikke sjaelden i Hedeegne og pan Overdrev, hvor den traefles paa samme Planter som foregaaende.
P)
sanguineum. De Geer. Den Nndes sammen med de to fore8.

»

>>

ze

9

>>

>>

5)

>>

9/

>>

gaaeude, men mere sparsomt.
ved Eisbel, Gram og Vojens.

leg har taget den

enkeltvis
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Apion brevirostre. Hbst.
Meget sjaelden. Den er ny for vor Fauna,
men let at adskille fra sedi og humile, da dens Thorax er
bredere end Iangt, meget staerkt punkteret og uden Midtlinie.
.Et enkelt Slykke af denne nye Art har jeg taget ved Senderborg.
violaceum. Krby. Meget hyppig paa Rumex-Ar ter.
marchicum. Hbst. Hyppig paa samme Planter som foregaaende.
affinis. Krb. Et enkelt Slykke sammen med to foregaaende
Arter har jeg samlet ved Eisbol.
>> hydrolapalhi. Marsh. Ikke sjaelden paa Rumex hydrolapathum.
humile. Germ. Mage! almindeiig paa Rumex-Arter.
Ialt 50 Amer.
»

»

»

>>

Den store Fiagspzette (Pinus major) som Eggeruver.
Af Magnus Christiansen.
Niedens man tidligere ansaa Spaetterue for eminent nyttige Fugle,
er der som bekendz i de senere Anr fra Here Sider gjort gaeldende,
at deres Virksomhed ingenlunde altid falder sammen med vore Begreber om »Nytte<< saaledes skal de paa sine Steder have den
slemme Uvane - som det synes alene for >>Tidsfordrivc< - at edeIagge Traevmrk ved at hakke i det (gaelder isar Grmnspaemellj, og
den Maade, hvorpaa de undersnger Skovtrmerne for Insekter, er ejheller altid efter den moderne Forstmands Qnske.
At de skulde
efterstraebe Hvirveldyr er ogsaa iagttagen et Par Gangs (Brahms
Thierleben), og at i det mindste den store Flagspaette kan vise sig
ret roverisk i saa Henseende, har jeg faaet Vished om gennem felgende Iagttageiser:
I Silkeborg Vesterskov blev der for flere Aar siden udhzengt
en Del Mejsekasser, der slraks naeste Aar toges i Brug af flere Mejseaf ter
isaer Graa- og Sortmejsen, men allerede samme Sommer
fandtes et Par Kasser at vaere ituhakkede omkring Indgangsaabningen og deres [ndhold udwmt.
Detle gentog sig Here Aar i Trxk
med Here Kasser, uden at det var muligt at opdage Rmveren.
I
Ferstningen antog jeg, at det var en Maar, der havde vaeret paa
Spil og kradset Kasserne itu, indlil jeg i Fioz' Sommer kom til bedre
Erkendelse. En Dag i Maj Maaned kom jeg nemlig haendelsesvis forbi
en Mejsekasse og saa da allerede paa Afstand en Flagspmtte sidde
)
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paa Kassen og bearbejde den af fuld Magt, tydelig nok med det Formaal
at ville indholdet til Livs..leg blev staaende og saa til. Efter nogen
Tids ihaerdigm Arbejde syntes Huflet at vare sum nok; Spmllen Hoj
op E et narstaaende Trae og sad lidf. der; derpaa Hai den igen ned
paa Kassen og gik ind i denne; et Qjeblik efter kom den ud og Hai
hen bag en narliggende Granholm, hvor den forsvandt; om den
havde noget med ud af Kassen (der senere viste sig at indeholde 5
Graamejsexg), kunde jeg paa Grund af Afstanden ikke se. - Sknnt
§egblev laenge paa Stedet, kom Spaetten dog ikke igen; men naeste
Dag var der 2 af /Eggene borte, og to Dage efter var Kassen tom,
uden at det dog var lykkedes mig at opdage, hvor Eggene blev af;
men selv er jeg ikke i Tvivi om, at Spwtren har taget dem. Nogle af de ndelagte Kasser var udborede i eet Slykke Trae og
havde en Vaeg af ca. "f Tommers Tykkelse og var ganske friske.
Nogle Kasser, som Foreningen >>Svalen<< har ladet udhaenge, og som
jeg har haft Lejlighed til at se, er i Virkelighed alt for tynde (kun
nogle faa Linjer).
Slige Kasser gnr selvsagt meget mere Skade
end Gavn.
AL Spaetten ikke alene angriber Kasser fremgaar af fnlgende :
I et Hui, der var opstaaet ved, ai to (lrene var voksede sammen,
havde en Rndstjert bygget Rede; nogle Dage eller var Indgangshullet behandlet som paa Kasserne, og Reden var tom.
Sknnt jeg ikke direkte har set Spaeuen bemaegtige sig /Eggene,
er jeg dog ikke i Tvivl om, at det i Virkeligheden sker, det kunde
jo tankes, at den havde i Sinde kun at udvide Aabningen og selv
bruge Kassen til Redeplads (og saa et eller andel Rovdyr kunde
tage Indhoidet), men herimod taler den Maade, hvorpaa Hullet var
udhakket; det dannede nemlig en lang, nedadgaaende Spalteg hvis
Spxtten vilde benyue Kassen, vilde den have Huliet cirkelrundI, ug
man har heller ingen Eksempler paa, at Spatter virkelig har benyrtet Kasser til Redeplads.

Bliver vort Lands Fauna formimlsket?
Vi kan vel alle, baade Zoologer og Botani1<e1*e og spe~
cielt »Flora og Fauna<<s Laesere, vwre enige om, atDanmarks
Dyreliv bliver mere og mere fortraengt.
Det er en Kendsgerning, som kan forfmlges fra Istiden og til Nytiden, idet vi
i de forskellige Lag Ender Rester af de Dyr, der i fordums
Tider har fristet Livet her. Den fremadskridende Kultur har
selvf@lgelig giort sit til, at manga Former er fortrmngte og
forsvundne, og det kan der in ikke siges noget til; men i
vor Tid er der dul<l<et en ny og varre Fare op for de Hester,
vi har tilbage, og som vi i Stedet for at udryddc burde
frede om og skaffe Livsviliwar, saa godt vi kunde.
.leg sigter her nwrmest til d'Hrr. Jaegere og da specielt til den
Klasse Jaegere, for hvem Jagten iklce er den Hne Sport, men
kun en Aarsag til sammen
med Friluftsliver a .t faa deres
Nlordlyst styret..legerne deler nemlig Vildtet i z Klasser:
Nyttigt Vildt, eller det, der kan spises, og skadeligt Vildt,
det, der ikke kan spises eller rnenes at kunne fortaére det
nyttige Vildt.
Fnlgerne af denne logiske Inddeling bliver
altsaa, at det skadelige Viidt ska] skydes bort, og i Sand
hed der bliver i den Reming giort, hvad der kan gwres, og
derved lider vor Fauna et tCileligt Tab,
Nu om Stunder
hnrer det til Sjmldenhederne at se en smuk rnaiestxtisk Rovfugl pan Vingerne selv i stnrre iyske Skove, og hvad er
smukkere og mere opheiet end ude i Naturen at fryde sig
over sligt.
Neil.det er et sergeligt Tidens Tegn med disse
Myrderier; til Eksempel skal jeg biot anfQ)re fnlgende Notits
af Dansk Jagttidende April 1903 Nr. 1.
Skadeligt Vildt nedlagt paa Ourupgaard (I. iVIarts 1902
_1903): 8 Rmve, 14 Grmviinger, 44 Vaesler, 90 Katte, 39
Hunde (jagende), 24 Pindsvin,
i Ravn, 2 Hensehnge,
I 31
Hiage & Falke,
169 Ugler & ll/lusevaager,
5 Kmrhrige, 1
Vandrefalk, 578 Kragefugle, 183 Blishnns.
Skadeligt Vildt nedlagt paa Lerchenborg (I. April 1902
31. Marts 1903):
32 Raeve, 18 Graevlinger, 3 Oddere, 11
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Maarer, 86 Katte & Lxkatte,
1 I H¢anseh@ge & Vandrefalke,
99 Hrage, 630 Kragefugle, lo Hejrer, 77 Blishwns, 14 Forskelligt.
Jeg henstiller til »FIora og Fauna<<s Laesere at txnke
lidt over dette Resultat fra disse to Egne; og saaledes gaar
det desvaerre paa de fleste store Jordegodser.
.leg kan ikke
mnke mig, at virkelig Kaerlighed til Naturen kan affade sligt;
thi man
kan saa meget godt vwre Samler og J&ger, naar
man blot forstaar at passe Maaden og ikke altid gaar paa
Jagt eller Ekskursion med det Formaal at faa Tasken fuld,
men meget mere at studere Dyrelivet paa Pladserne og iagt~
tage Dyrenes Faerden paa de forskellilge Lokaliteter.
Der falder mig
i dette Qjebiik nogle Ord ind,
som
Viccinspekwr Herluf Winge saa smukt har skrevet i >>Frem<<
om Danmarks Pattedyr og Fugle - nogle Ord
som enhver virkelig Naturelsker og Jager burde rage sig til Indtaegtz
En ny Slaegt er ifaerd med at vokse frem, der ser paa
Dyrene med andre Qjne, end man hidtil mest har gjort det.
Gid denne Slaegt i Tide maa kunne naa at virke.
H, Ussénq, Randers.

Ilanmarks to sjazldneste Springpadder.
Lwgfrmen (Pelobates fuscus Wagl.) er sikkert en af de
siasldneste Padder her i Danmark.
Den tilhmrer Familien
Bombinatorida en Mellemting mellem Tudser og Fmer. Den
bliver 6,5 ctm., og dems Larver opnaar en LzBngde af 8 ctm.,
inden Halen begynder at svinde ind, og Lungerne udvikles
Kaemperne
Man kan heller ikke undgaa at laégge Maerke til disse Haletudser, hvis man da icavrigt er saa heldig at trails paa dem ,
thi Lwgfmens Udvikling lager lwngere Tid end f. Eks. de
alm. Rana-Arters Efter nwjagtige Undersagelser, leg har anstillet over de af mig fundne Pelobates-Larver (Sommeren
1901) var Suarrelsen den 7/7 4 ctm. uden Spor til Lemmer.
Ved denne Tid har vore alrn. Frner allerede fuldendt deres
Forvandling og er hoppede paa Land som ailerkareste Smaaskabninger. Ja, det er maaske ikke alle, der deler min Me-
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ning i den Retning, men tag selv en
saadan lille Frm op i
Haanden og berragt dems kloge smaa Qjne, og De vil se, jeg
ikke bruger for stazrke Udtryk.
Naar man altsaa fmder Frmlarver i Juli Maaned af ovenn8vnte Stwrelse, kan man vaqre sikker paa, at det ikke er
alm. Haietudser, man har iagttaget.
Dette vil ogsaa vise sig
efter feigende Optegnelser: 717 L&ngde 4 cfm.._._ 18/7 Laengde
5*/2 ctm., svage Spor til Baglemmer
- 26/7 Laengde 6 ctm.,
tydelige Baglemmer
7/8 Laengde 71/2 ctm., temmelig svwre
Baglemmer -..... '*'/S ca. 7 crm., endnu fntet Spor tii Forlemmer
8/9 Laengde 71/2 il 8 ctrn., meget svaere i Kroppen,
Forlemmer skimtes under Huden, Her blev mine Iagttagelser
afbrudte paa en mig uforklarlig Maade, idet Eksemplarerne
blev siaeidnere og sjmldnere, og jeg ved med Bestemthed, at
jeg ikke har udryddet dem, da jeg Run tog ca. 8 Stk. ialt
paa forskellige Stadier; jeg talte i Begyndelsen mere end 40
Stk., og der har sikkert vaeret flere endnu. At andre Zoologer
skulde have fisket efter Larverne, kan ieg nasppe fro, da der
for det fmrste er meget faa af den Klasse Mennesker her i
Randers, og for det andet ligger Mosehullet, hvor Larverne
fandtes, temmelig afsides og bliver nappe bemzerket af fremmede. Der staar endnu en Mulighed Lilbage, og leg er naermest rilbnielig til at aniage den, nemlig Udryddelse i Kampen for Tilvaarelsen af Dytiscus marginalis (Vandkalv),
hvoraf der var mange paa samme Lokalitet. Jeg sendte Mu~
seet nogle Larver, og Meningen der var ligeledes, at en Udryddelse maatte have fundet Sted. Jeg opnaaede altsaa ikke
at se Forvandlingen fuidflart, og den voksne Pelobates ser
man saa godr som aldrig, da den graver sig ned i Jorden,
hvor den lever et rent Muldvarpeliv og kun kommer frem
om Natten for at iage efter Agersnegle og Insekter.
Dens
Tegning er broget, Ryggen
er lyseblaa og spiller lidt f gulbrunt med mange morkebrune uregelmazssige Pletter, som
snart flyder sarnmen, snart staar enkelrvis.
Deus Forekomst
er bedst kjendt fra Nordsfaelland og Lolland og altsaa
nu
ogsaa fra Randers.
Det er ievrigt ikke fwrste Gang, at jeg
har opdaget Pelobates her iOmegnen;
allerede som Barn,
for ca. 15 Aar siden, fandt jeg disse store Larver i en Mose
vest for Randers.
var,
Den Gang vidste jeg ikke, hvad det
men fiskede dog nogle Stk. og holdt dem hiemme i et lille
Akvarium. De dede trods omhyggelig Pasning paa 2 nzer,
hvoraf den ene var fuldvoksen Larve med 4 svaertudviklede
Lemmer og Laengde 8'/
ctm., og den anden fik jeg udviklet
tll fardig Fra,
naar undtages en lille Halestump.
Begge
Eksemplarer opbevares i min Spiritussamling.
Jeg har imid,2

87
lertid aldrig senere kunnet finde Frmerne paa denne Lokalitet,
men Mosen er nu ogsaa groet meget til og forsvinder mere
og mere.
Den anden sjeeldne Padde, vi kan rose os af at besidde,
er Springfnaen (Rana agilis Thomas), naer i Sizfgt med
den alm. brune Fra (Rana temporaria Linn), hvilken den
meget ligner i Farve,
men afviger fra ved sine enorme,
lange Baglemmer, der er mere end dobbelt saa lange som
selve Kroppen, og sin i det Hele taget slankere Legemsbygning. Som Navnet amyder, er den meget livlig og vanskelig
at fange, den ynder mest ikke for lavtliggende Engparrier
med Sol og tilstrakkelig Fugtighed.
Saa vidt jeg mindes,
blev den fnrste Gang paavist i Danmark 1892 paa den lille
@ Faeno og senere funden paa Fyn og Lolland samt 1 den
sydlige Del af Falster, hvorfra mit Eksemplar stammer (taget
7/1001 af Museumsinspekwr C. H. Ostenfeld).
Den er dog
stadig overordentlig sfaelden hvor den forekommer, og maa
for Tiden betragtes som vor sfaldneste danske Padde.
I
Tyskland forekommer den ogsaa sjyeldent og blev der fnrste
Gang paavist i Elsass.
Der findes endnu et sikkert Adsliillelsestegn mellem Tudsefrnrer og alm. Frner,
idet de fnrste
har lodret Pupil (d. v. s. Aabningen i Regnbuehinden er aflang) og de sidste har rund Pupil (Aabningen i Regnbuehinden fund).
Ganske vist er Springfreen en Sjaldenhed her i Danmark, men man kan 10 fristes til at sige, at den maaske
bliver overset mange Steder paa Grund af dens Lighed med
de brune Froer..leg har allerede anfort de vigtigste Skelnemaerker, men dertil maa
J et Par Bemazrkfeg endnu knvtte
ninger, Dens Bug er altid hvid uden Pletter, og Svemmehuden mellem Bagtaeerne tynd og ufuldkommen; Ryggens
Hovedfarve er gulgraa eller radliggraa med faa matdunkle
Platter. Larngden 5 8 8 ctm, Hannen mangler Strubepose.
Samtidig maa jeg bemarke, at den grnnne Fra (Rana
esculenta L ) er temmelig sjaelden i Jyiland, hvorimod det
modsatte er Tilfaeldet paa @erne; det er endnu aldrig lykkedes rnig at faa fat paa den, og skulde nogen af >>Flora og
Fauna<<s Amphibie-Samlere vide bedre Besked, bedes man
oplyse mig derom eller eventuelt tilsende rnig et Stykke af
denne Frm.
Med Hensyn til Praparation af Krybdyr, Padder og
Fiske vil jeg geme anbefale en Formoloplnsning paa 5
0/0,
som let faaes paa ethvert Apothek, og som er meget billigere

.,~,»\~r4~.m~~
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end Spiritus og samridig besidder den store Fordel ikke at
afblege Farverne saa hurtigt.
For dem, der muligvis ikke
kender Formol, skal jeg til Sfut oplyse, at den eneste Ubehagelighed ved dette Fludium er en let, men ufarlig Irritation
af Nzesens Slimhinder, naar man slaar bcajet for rneget over
det under Prmparationen,
Randers, i Mai 1903.
H. Ussing, Uhrmager.

Mindre Meddelelser.
Ornithnlogiske ideddeleiser.. Den 24. Decbr. 1899 iagttog
jeg en temmelig stor Fiok Viber, der, tiltrods for det ikke
ringe Snelag paa Jorden havde formaaet at opholde Livet
paa den langt fremskredne Aarstid. Omend Viben ikke rejser
tidlig bort, hfalrer det dog vist til Undtagelserne at traeffe
den saa langt hen paa Vinteren.*)
Samme Vinter, i fmrste Halvdel af Januar, bemawkedes
en stor Flok Stare, Hyvende om mellem en Gruppe Treser
i Brlzmderslev By.
Skrzmt Sraeren ikke fuldt ud kan regnes
for Tr&kfugl, da der vist aarlig overvintrer en Del hos os,
hmer det dog til Undtagelser at tra*tYe den i store Flokke
paa denne Aarstid, tilmed da VMreren ikke kunde siges at
were smrlig blid.
Tidlig paa Foraaret 1901 blev en Harpop (Upupa
epops) set af en Husmand her paa Egnen. Den lQ>b ornkring
paa bans Madding, optaget af Madstrab,
medens Eieren
lmnge stod og glasdede sig over dems smukke Farvetegning
og klaedelige Top.
Det fortfener at bemarkes ...-. til Efrerfoigelse - at Husmanden, der er en baade dygtig og ivrig
Jager, ikke naennede at skyde den, skent det havde vxret
en let Sag for ham; han fandt det urigtigt at bortskyde en
saa sjaelden Fugl. Desvmrre er det kun faa, der saaledes lzegger Baand paa sig selv. De aller fleste Jaegere. hvem en saadan Fugl kom inden for Skudvidde, vilde vist skynde sig at
faa den draebt. En saadan Uskik hos Sttarstedelen afjmgerne
er til stor Skade for vore si&ldnere Fugle. Gid de Haste var
af samme ll/Iening som ovennaevnte Jaegersmandl Vi vilde da
*) Er for tidlig Ankomst i detre Tilfaeldc udelukket?

Red
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vist oftere her i Danmark kunne glade os over Skuet af den
smukke Haerpop.
Da Skaden er en lidet selskabelig Fugl, der kun siee]~
dent ses flokkevis, fortjener det at bemaerkes, at jeg den Q.
Marts 1902 iagttog en Flok Skader paa en Snes Stykker. De
havde smgt Ly mod Snefoget i et lille Granhegn.
Thise pr. Bmnderslev.
Kristen Jensen,
Snedker.
Ravnen. Denne i saa mange Henseender interessante
Fugl er jo i de senere Tider aftaget betydelig i Antal
takket vmre den modbydelige Udryddelseskrig, der af allehaande Jxgere og >>Vildtfredere<< er flarte irnod den. Saa meget
mere vil det sikkert glaede dens Venner og Beundrere (in
casu alle Ornithologer) at erfare, at der i de sidste Aar er
fredet ivrigt om den i Statsskovene ved Siiiwborg, og det
glzedelige Resultat er da ogsaa blevet,
at Ravnen nu ses
javnlig der pea Egnen.
Ferrige Sommer saa jeg saaledes
paa én Gang 9 Stk. kredse over Skoven - sikker t et siaeldent Syn de fleste Steder i Landet.

Magnzls Christiansen.
Felge en0rnith0!0gisk Undersagelse af Fernando Po. I
Meddelelse z Times<< for 7. Febr. har Leitnzlnt B. Alexander, som er beskaeftiget med en Undersogelse af Fuglefaunaen i Vestafrika med nmliggende Qer, i afvigte December 1902 besegt Qen Fernando Po og har giort hoist interessante Opdagelser. Skfani Undersogeren kun kunde anvende
omtrent en Nlaaned paa dette Besog og havde store Vanskeligheder at kmmpe med paa den bjaergfulde og skovrige,
lidet opdyrkede Q, gforde han en Host af 4oo Eksemplarer
tilhorende 68 Fugiearter, og i dette Tal har der ved Undersegelse i det britiske naturhistoriske Museum i London vist
sig at vzere ikke faerre end 32 nye Af ter og 2 nye Slaegter.
Meget interessant er det, at de nye Arters naermeste Slzegtninge findes paa Kilimandiaro- og Elgon-Bjergene i @srafrika,
medens kun faa af de paa Fernando Po indsamlede Af ter er
identiske med de i Vestafrika forekommende, uagtet Qen kun
ligger ca. 6 danske Mil fra Fastlandet.
I det hele taget synes Fernando I-'o's Fauna at were
meget rig, ikke alene paa Fugle, og den har ligeiedes en
formrig Flora, bl. a. med talrige smukke Bregnearter i Biergene. Bjergene er heje; saaledes naaet* Clarence Peak ro,6oo
Fod ; Bestigningen af delte Bjerg :og 4 Dage, idet Lejmant
Alexander og hans portugisiske Medhiaelper maatte hugge sig
igennem taet Underskov hele Vejen.
>>
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Fernando Po, som tilhnrer Spanien, men hvis indfladte
Befolkning aldrig er bleven virkelig betvungen eller kristnet,
er godt 2,000 Kvadratkilometer sror og har z5,ooo Indbyggere. Den anses for meget usund, men Lejtnant Alexander,
som synes at have erhvervet sig Immunitet overfor tropiske
Febre, befandt sig fuldsiaendig vel under hele Opholdet.
(Mealrlelt aj J._f.)
Lidt om Kragen.
Paa en Grusbanke havde jeg i l&ngere Tid Iagt Mwrke til en Maengde Skaller af den almindeiige Dammusling, tildels knuste, uden at kunne forstaa, hvor
de var komne fra.
Men en Dag sidste Sommer fik jeg Lesning paa Gaaden.
,leg kom gaaende ad en Sri, der ferte hen over Banken,
og blev da opmaerksom paa en Krage, der Gang efrer bang
flnj op i Lulten med en Genstand i Kleerne for derefter at
lade den falde til Jorden. Hver Gang flej Kragen hnjere og
hejere op.
Selvfnlgelig blev jeg nysgerrig efter at vide, hvad det
var for en Genstand, og naermede mir; en Gang, Kragen
havde iadet den falde.
Jeg saa da, at det var en Dammusen nzerliggende
ling, som Kragen sikkcrt havde flskez sig ved
SQ). Den ene Skaihaelvte var knust, den havde ramt en Stem.
.leg forstod nu, hvor alle de mange Skailer var i<0mne
fra, jeg forsrod, hvorfor de neiop fandtes paa Grusbanken og
ikke andre Steder paa Marken, og jeg forstod Kragens Adfard. Selv kunde den ikke hugge Hul paa Skallen, men
den forstod at irjaelpe sig ved at flyve iii Vejrs over Crusbanken og iade Muslingen falde der for at knuses mod Stenene.
Siden har jeg ofte iagttaget Krager, der har vmet beskaeftigede paa lignende Maade.
M, Ert`chsert-Gulddai.

I

Mariehans og Bladlus. Fyrmester, Hr. Kapt. Wielandt,
' Under mit Ophold i NordTrekroner, meddeler frzdgende
sjmlland, hvor jeg i Begyndelsen al Firserne var ansat ved
Nakkehoved Fyr, iagttog jeg er Traek af Dyrelivet, som jeg
mener bw fremdrages. Fyret og Huset, hvor ieg boede, laa
paa en hej, tilgroet Fiyvesandsbakke; rundt om Boligen var
der Marehalm, og paa denne kunde man om Sommeren,
isar naar det blaeste fra SO, samle Insekter iTusindvis, idet
disse ofte sad i store Skarer paa Srraaene. Desvaerre forsrod
jeg den Gang ikke rigtig at samle.
Fra Fyret skraanede Terraenet mod SO, og der var ikke
mere end et Par hundrede Alen til den opdyrkede Jord, hvoraf
jeg havde en lille Lod, paa hvilken jeg holdt en Ko og
nogle Faar.
Til denne Besserning havde jeg hvert Aar et
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Par Skpr, Land med Rodfrugter, deraf et Aar ett Skp. Land
med Kaalrabi. Disse sidste voksede for triniig til, men blev
efrerhaanden i den Grad angrebne af Bladlus, at man bogstaveiig ralt ikke kunde pege paa et Stykke af Bladene, som
var fri for disse skadelige Dyr, og ieg var fuldsta>ndig forberedt paa, at Kaalrabierne gik til Grunde, da jeg intet Middel vidste, som kunde bekasmpe Ondet.
En Morgen tidiig, da jeg stod op, - saa vidt jeg erindrer, var det f Avgust - saa jeg til min Forbavselse, ar
hele Kaalrabistykket var iidrmdt, og ved nazrmere Eftersyn
viste det sig, at Kaalrabibladene var overdzekkede med Marieh@ns(den almindelig bekendte Coccinella septempunc
ata), der med stort Velbehag iortarede Bladlusene, Mariehcénsene var sfia graadige, at naar jeg holdt et Dyr i den
ene Haand og et Stykke Blad med Bladlus paa i den atiden,
lod Dyret sig slet ikke forstyrre i Maaltidet,
Hvorfra de er
komne saa pludseligt og i saa stork et Tal, forstaar jeg ikke,
thi de var til Stede i Millionvis.
l Ldber af 1 Dage havde
de for twrer hver eneste Bladlus, og saa forsvandt de 1ige saa
pludselig, som de var komne,
Men takket vare dem fik jeg
-en udmaerket Kaalrabiiiinst.
»NaturiagttageI8er<=. Under dette Navn har Hr. Laerer
M. J. Mathiassen, Mullerup pr. Slagelse, i I,a2rerf0renin8ens
Medlemsblad givet et Skema, som han energisk opfordrer
Laererne rundt om i Lander til at tage sig af.
Det kraiver
Tidsangivelse for en he] Del Naturfaenomeners aarlige lndtrzeden. f. Eks. naar visse almindelige Trwkfugle kommer;
naar Foraarssaeden spirer, naar Vintergaék, Hassel, Paaskelilie, Maelkebatte, Hedeiyng, Tagrlar 0. s. v. begynder deres
Blomsrring; desuden enkelre meteorologiske Notirser. Det er
._Meningen, at Barnene under Labrerens Kontrol ska]
arbejde paa Skemaets Udfyldning og derigennen vmnnes til
at~ gnre selvstandige lagtragelser, nves i at have @inene med
, Det er den pasdagogiske Side af Sagem. - Men kunde
sig.
der ad denne Vej skalfes paalidelige Oplysninger fra Landels forskellige Egne, vilde der kunne vaere af betydelig Interesse, naar Talen er om Sammenligning mellem disse torske1~
lige Egnes Naturforhold og Udredning af Aarsagerne til Forskellighederne. _ Alle naturhistorisk interesserede laegger jo
ved deres Vandringer og Ekskursioner Mmrke til alle disse
Ting; det er derfor et nemt Arbejde at notere Tallene paa
et trykt Skema.
De af >>Flora og Faunaas Holdere, som
ikke er ll/ledlemmer af Lasrerforeningen, men som af videnskabelige Hensyn l<unde have Lyst til at give et Bidrag i
I
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denne' Sag, kan faa Skemaet ved Henvendelse til ovennaevnte
Laerer Mazhiassen, til hvem det i saa vidt mulig udfyldt
Stand sendes inden lste Januar 1904.
l Jeppesen,
Ranum.
En Havsuie, (Sula bassanal. er omkring den
I. Febr.
d. A. bleven skudt af Fisker Sommer i Udbylwj.
Laerer
Jacobsen sammesteds kwbte Fuglen og lod den udstoppe.
For nogle Aar siden ska! en Havsule vwre bleven iagttaget, ligeledes i Randersegnen, og Provst Brix i Skjedstrup er i F.
>>Aa1°h. Stt.<< i Besiddelse af et udstoppet Ekspl. af en Hav~
sule, som nogle Fiskere i Kalavig fangede for en halv Sues.
Aar siden, Den havde vaaret ved at rmgte Fiskernes Torskekroge og havde slugt ikke mindre end 12 Kroge, hvorved
den blev haengende, indtil Fiskerne kom til og greb den.
Et »arktisk Hus<= i botaniske Haver.
I »Times< foreslaar John Munro, at ligesorn der i den botaniske Have i
Kew findes et Hus for tropiskc Planter, et tempereret Hus
og en Afdeling for Alpeplanter, bor der oprettes et »arktisk
Hus<<, hvor Dvwrgpilene og de andre karakteristiske Planter
fra Polaregnene kan ses
i Vaekst. De Afknlingsrnaskiner,
man kender i Nutiden, vil gore det muligt at indrette et
saadant Hus, og selv ved Sommertid kunde det vise interessante Sne- og Iseffel<ter_
.
l
f.
Islands Flora. Et nyudk0mmet engelsk Vaerk »Across
Icelanda, af W Bisiker (anrneldti >>Nature<= af Th. Thoroddsen) har beriget den islandske Flora med en ny Art,
nemlig Ophioglossum vulgatum (Slangetunge).
Denne
Bregne fandtes af Bisiker i Distrikter Kjalvegur i Islands
Indre, hvilken Egn den engelske Forfatter har oprnaalt og
kortlagt i Detail.
J.~»f.
»Symfilisme<. l »Bioiogisches Centralblatt
for 15. Jan.
begynder E. Wasmann en Skildring af Faenomenet »Symfilismer, d, v. s. af det Forhold, at adskillige lnsekter og
andre Leddyr opholder sig i Myrers og Termiters Reder i
fredeligt Samliv med Redernes Ejere.
Det rneddeles, at der
kendes over hundrede Leddyrarter, deriblandt 85-90 Billet,
som lever et saadant Samliv.
De kan alle, og ismr Billerne,
kendes paa bestemte Ejendommeligheder, saaledes har de
saerllge Udsondringsorganer (Gruber eller Porer) l Hudskeletret, i Reglen l Forbindelse med gule eller rodgule Borster ;
de fleste af disse Biller har desuden en l<aral<teristisk oljeagtig
rndgul eller rodbrun Farve, og de viser visse ModiNkationer
at Munddelene, lsw Laeben, og abnorm Udvikling al Fedt»
legemerne eller de seksuelle Kertler.
J-»~j.
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1y8k Forening for Naturvidenskah . Den 24. April d. A.
stiftedes der paa et talrigt bes@gr M@de i Kathedralskolen i
Aarhus en Forening af ovenstaaende Navn.
Foreningen, der
straks Bk betydeligTilgang af Medlemmer, vil smge at vwkke
Interesse for og Syslen med Naturvidenskaberne, eventuelt
fremkalde og fremme naturvidenskabelig Fotskning. Virksomhedsplane.n er ret omfattende, som meget vigtige Punkter
naevner vl stwrre og mindre Ekskursioner, Foredrag af Viden~
skabsmaend og Bistand ved Erhvervelse af Samlinger; ligeledes maa det siges at vare af meget stor Betydning, at der
s8885 oprettet en Ekskursions- og Forskningsf0nd , en saadan
, at der kommer Fart i
vil selvfmlgelig maegtigt bidrage til
Naturstudierne, Paa Mcadet biev Foreningens Love vedtagne,
og en Bestyrelse paa 9 Medlemmer blev valgt.
Det vil sikkert glaede enhver Naturven at erfare, at en
saadan Forening er stiftet, og forhaabentlig lykkes det den
at blive forgrenet over hele Jylland.
Interessen for Naturstudierne er i sta;-rl< Stigning i vore Dage.
Foreningen har
derter de bedste Betingelser for en kraftig Vackst, og vi udtaler det Haab, at den inden ret ieenge maa vaere bleven
saa kraftig, az et jysk Musseum og en iysk botanisk Have vil
kunne blive et Maal, der direkte straebes efter.
Fra Kageegnen. Redakwr F. Opffer, Kmge, meddeler, at
han i Slutningsn af Oktober 1900 daglig iagtlog 3 Svaler;
den 31. Oktober saa han dem sfdste Gang d. A. Ogsaa den
31. Oktober 1901 saa ban et Par Svaler kredse over Koge
Kirk@.
Mus og Insekter. I Aargang 1902 af »F`lora og Faunak
var der en lille Notits om Musenes Skadelighed for unge
Plantninger. I Sammenhaang hermed er der i sidste Vinter
og Foraar i Skovene omkring Ry og Silkeborg al Here gjort
en Raekke Iagttagelser, der' ryder paa, at Musenes Antal disse
Steder er i stadig Stigen, og det endda
i boi Grad, men
at samtidig overvintrende Insekter forsvinder. l Vinteren 1900
-ol var der rundt om i Skovene under l\/Iospuder paa
Stubbe, Sten, Treestammer og paa den bare Jord et Utal af
dvalesogende Insekter, navnlig store Lobebiller (CurabusArter), samt af Sommerfuglepupper.
Man kunde paa enkelte
Steder samle Pupper i baandfuldevis,
I Vinteren 19o1»-02
var Antallet meget stmrkt formindsket, og i sidste Vinter.og
Foraar var der saa godt som inter.
Vi har flere i Forenmg
undersogt hver Mostot og hvert Sted, hvor der kunde taenkes,
at Popper eller Biller kunde overvintre, paa mange Tdr. Lands
Omraade rundt om i Skovene, og af Pupper er vist naeppe
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fundet Io Stkr., og af store Caraber, som ellers er saerdeles
alrnindelige, kun nu og da et enkelt Stk., men hvad vi altid
fandt var Musehuiler og Musegange. Overalt var der undermineret af disse Dyr, og det er sikkert uden Tvivl, at de er
Aarsag tii den nwsten totale Udrydning af dvaleswgende og
overvintrende Insekter.
Vel ved ieg, at Snyltehvepse og
Svampe kan optraede paa lignende Vis; dog i saa Tilfmlde
vil der altid fmdes Rester af Biller eller Pupperne, men dette
var ikke Tilfaeldet her.
E. P.
Duhhelthwfte. Vi gfar opmzerksom paa, at »F~`lora og
Faunzw denne Gang udgaar som Dobbehhmfte, for at saa
meget som muligt af Aargangens Indhold kan benyttes ved
Sommerst ud ierne.
Med dette Haefte omdeles Hr. H. P. Duurloo's »Pris»
liste Nr. 3 over Insektsamlinger til Undervisningsbrug samt
enkelre Insekter til Supplering af Samlinger m. m.<<
Hr.
Duurloo's Przeparater har vundet saa megen Anerkendelse,
at en Anbefaling vil vare overf1@dig.
J.-Il.
>>Flora og Fauna< har modNaturhistorisk Literatur.
taget f@Iuende
Skrifter :
'o
1. Entomologisk Tidskrif t, utgifven af Entomologiska Féreningen iStockholm.
Dette praegrige
Tfdsskrift giver er godt Indblik i, hvor langt Svenskerne
egentlig er foran os paa Entomologiens Omraade. Hvert Blad
af det temmelig omfatlende Tidsskrift brer Vidnesbyrd herom,
og det fremgaar ogsaa af de talrige og forskelligartede Bidrag, der ofte oplyses af fortrinlige Illustrationer, at baade
de private og de offentlige entomologiske Samlinger i Sverige
ikke alene er talrigere, men ofte ogsaa mere righoldige end
de danske. Men det maa jo ogsaa indwsmmes, at Svenskerne
arbejder under storre Forhold paa Naturhistoriens Omraade
end vi danske levrigt har det svenske Tidsskrift jsevnlig Oplysninger om den danske Fauna.
2. Stavanger
Museum:
Aarsberetninger.
Hvert Aar udgiver Stavanger Museum en Aarsberetning, der
ofte indeholder vardifulde Oplysninger om Norges Planteog Dyreliv, og omtrent hvert Aar foreges Listen over den
norske Flora og Fauna ret betydeligt.
Nu og da beskrives
ogsaa norske Arter, der er ny for Videnskaben.
Det fremgaar tydeligt af disse Aarsheefter, at Normaendene ivrigt seger
»ar udforske deres vidtstrakte Land med Hensyn til Naturforholdene, specielt Dyre- og Planteverdenen. - Flere andre
norske Provinsmuseer udgiver lignende Aarsberetninger, hvad
om vi herhiemme kom ligesaa vidt?
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3. Ar thur Feddersen: Hundrede Dyr, en lille
Naturhistorie. Denne lille Bog er nu udkommet i 6. Oplag
med r 12 Billeder, Pris 60 Ore. Den er ganske fortrinlig ved
den fwrste Undervisning i Zoologi, hvor der fzrst og fremOIT] Livet, medens
mt-st maa lwgges Vaegt paa Opvsning
Formern e alias Systemet kommer i andem Rzekke.
Bogen
er udarbejdet omtrent efter samme Plan som Forfatterens
>>Hundrede Planter
4. Axel Blytt:
Haandbog i Norges Flora.
Alb.
Cammermeyers Forlag, Christiania.
For en halv Snes Aar
siden bestemte Prof. A. Blytt sig til at udgive en Flora, der
baade skulde tiene som Sicoleflora og som en saavidt rnuligt
fuldsramdig Haandbog i Norges Flora.
Han var dog ii<l<e
faerdig med Varket, da Doden bortrev ham (1898), og hans.
mangeaarige Assistant, Ove Uahl, fuldendte saa Arbeidet. der
i usaedvanlig Grad er vellykket og praktisk indrettet.
Dels
ved udstrakt Anvendelse af Petitsk1'itter og dels ved Udeladelse af Synonymraekkerne (kun de allernodvendigste Synonymer er medtagne) er det ikke alene lykkedes at gore Formatet saa lille, at Bogen let kan fnres med paa Ekskursioner,
men ogsaa at faa Plads til ikke mindre end ca. 6oo Tekstflgurer, der dels er originale dels laante af Garekes »Flora
von Deutschland
eksempelvis kan neevnes, at henved 40
Arter Star (Carex} er afbildede.
Disse Illustrationer letter i
he] Grad den hur tige og sikre
Bestemmelse af den lorhaandenvaerende Plante. Vazrket udkornrner i ca. 6 Ha>fter
rl 1 Kit, efter vore Forhold og efter den store M&ngde Stof
en overordentlig billig Pris.
Vi medgiver denne lloristiske
Haandbog vor varmeste Anbefaling og nnsker, at nlange
Ekspl. af den maa finde Ve] ogsaa til danske Botanikere.
5. Botaniske Vaegtavler,
Ved cand mag. & theol
V. Balslev og Professor, Dr E. Warming.
Det nordislae
Forlag. Disse Vaegtavler, der raenkes udgivne i tre Ra»l<ker,
hver paa 6 Tavler, er noget ganske enestaaende, der hmver
sig langt over, hvad der hidril er fremkommet herhlemme af
den Slags. De laegger smrlig Vaegt paa at oplyse Planternes
Liv og ejendommelige Livsforliold, f. Eks. Bestovning, Spredning af Frugter og Frei,
Spiring, Forliold til Aarstiderne,
Lovfald o. s. v.
Tavlerne er udforte af Kunstmaler Ditlevsen og er ad lithografisk Ve] fremstillede paa en saadan
Nlaade, at det er en ren Forno1else at tage dem i Qiesyn ;
baade Former og Farver er aldeles naturtro og harrnoniske.
Det vilde vate overordentlig gl&deligt, om disse Vaegtavler
maatte vinde Indgang og aimindelig Udbredelse i Folkeskolen;
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mangt et Qje vilde derved blive aabnet for den levende
Naturs mange vidunderlige Foreteelser, og mangt et ungdommeligr Sind blive vendt imod det sialeligt og legemligt
forfriskende Naturstudium.
Vi anbefaler derfor i hai Grad
disse botaniske Vagtavler.

Rettelser:
Side 38 Linjc 8 f. o. rettcs ,,Goplearr" til ,,Copepodart". I Oversigtstabellen over Sivbukkene Side 39-41 er D. brevicornis fejlagtig hen
fart til Gruppe C. Arren harer under Gruppe A.

Furtswttelse at Listen 0ver Naturhistnrikere
(der vil biive fortsat, efterhaanden som Here tillader OFFentligg@re{se af
d8I`ss Navnc).
'g

Redaktar 1`. Oplfer, Klage.
Larer M. ErichsenGulddul, Elbsek H@j5ko1e, Tvingstrup.
H. Ussing, Uhrmager, Randers, lavere Dyr.

Beretninger
om Ekskursioner, Iagttagelser, Fund etc., som Qnskes ogtagne
i 4. Haefte af »Flora og Fauna<<, bedes indsendte inden Udgangen af September Maaned.
Udg.

I

I Anledning af [)yrl&ge Th. P. Kochs:

Om llksebremsenHypoderma bovisspecielt Larvens
Ildvikling og Vandring i Kvwgets Legeme.
Oksebremsen - Hypoderma bovis, De Geer
har
varet kendt fra de aeldste Tider, dels derved, at den forearsager Kvmgets Bissen, og dels ved sine Larver, der som bekendt 3 de saakaldre »Varbylder<< i Vaar- og Sommertiden
Hndes under Huden paa Kvwget.
Med Hensyn til dens Naturhistorie har man antaget, at den draegtige Hun aflaegger
sine Eg paa Kvagets Hud, at de unge Larver borer sig derigennem og saa idrer en ganske ubemwrket Tilvierelse, indtil
de om Foraarer giver Anledning til Danneisen af Varbyiderne,
for endelig derefter i fuidmoden Tilstand at foriade Varten
og forpuppe sig i Jorden. /Egiagningen har irnidlertid ingen
Forsker beskreven far den nu afdnde amerikanske Professor
Riley, der igennem en Assistent i Texas fik tilsendt /Eg af
den i Nord-Amerika levende H. lineata, Villers (forekommer
ogsaa i Syd-Europa og f. E. Norge); der iagr tog Assistenten,
at Bremserne forfuigte Dyrene og afiagde Eggene tiyvende,
idet Hunnens Bagkrop boiedes saaiedes frem under Brystet,
at Lmggereret kunde afgive Mggene. som ved Basis er for~
synede med et Vedhwng med to Laber, der kan omfatte
Haarez, hvorpaa 4-6 Eg heftes. /Eggene, der er iangagtige,
elliptiske, fladtrykte, ca.
11/4 mm. lange, indehoider efter
Riieys Beskrivelse en liile 11-leddet L8rve, forsynet med et
Chitinmundapparat, og hvert Led forsynet med fiere Rmkker
smaa, morke bagudrettede, kredsformigt stiliede Torne. Tornbekleedningen afviger paa forste og sidste Led. Larven er forsynet med et Par smaa forreste og et Par storre bageste Spiracier. /Eggene afimgges isar paa Benene (Bremsen kaldes i
Texas the heelfly - Haelfluen), og Dyrene biiver fri for
Brernsernes Efterstrxbelser, naar de gaar ud i en lav Flod
(iignende er iagttaget andre Steder og herhfemme).
Hvad Larven i lste Stadium angaar, da har Brauer i
sit beromte Vxrk: Monographie der Oestriden, Wien 1863,
givet en Beskrivelse af en hos Kron~ og Raadyret ievende
Art, H. diana. De af ham beskrevne Larver hidrorer fra det
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subcutane Bindevaav - fundne i Januar og Februar Maaneder,
7-8 Maaneder efter at /Egl&gningen har fundet Sted, og er,
som han bemxrker, uden Tvivl i Slutningen af [ste Stadium,
umiddelbart f@r det fQ>rste Hudskifte. I den mellemliggende
Tid har han inter Qet til Larverne og skriver da ogsaa - efter
at have talt om /Eglagningen - disse naesten ril Trivialitet
gentagne Ord: »Es beginnt damit jene Periode des Lebens
der Hautbremsen, welche in viélliges Dunkel gehiillt ist<, og
om de unge Larver: >>Diese auf ihrer ersten Wanderung zu
Liberraschen, ist die Aufgabe zukiinftiger Untersuchem Den
fexrsre, der bidrager til at lmse denne Opgave, er Dyrlage
Hinrichsen, Husum (Archiv fiir wissensch. und prakt. Thierheilkunde Pag. 219. 1888), der 1887 iagttager 8-13 mm
lange, 1-2 mm brede, giatte, gennemskinnelige, cylindriske
Hypodermalarver i Kvmgets Rygmarvskanal mellem periost
og dura mater (i December Maaned hos 40 010 af Dyr, der
har vwret paa Gras). Han antageruden at bevise det, at Bremsens
Eg kommer ned i Kvaegets Tarmkanal, og Larverne gaar derfra til Rygmarvskanalen for endelig at naa ud til Huden. Hans
Antagelse stnttes ved den amerikanske Veterinaer Cur tice's
Opdagelse af H. lineatas' Larve i Spiserarets Bindevav
mellem Muskel- og Slimhinden (om Eftersommeren); herfra
forsvandt Larverne i Februar og kom saa om Foraaret frem
paa Kvwgets Ryg og Brysr E subcutis (Journal of comp.
Med. 1891).
Horne (Norsk Veterin&rtidsskrift 1894) Ender Hypodermalarver i Rygmarvskanalen ismr i Lzenderegionen .
ligesom
Hinrichsen -, endvidere paaviser han graagrfanne Larvegange
dels ud mod Huden, dels under Brysthinden ned mod Brystbenet og finder Larven i Nyrefedtet, Nyrerne, Rygmuskularuren, 1 Lymfekirtlerne og under Brysthinden. Horne tror,
at Larven gaar gennem Huden til Rygrnarvskanalen, har et
Vandrestadium i Kvaegels Legeme, men snger aner tilbage til
subeutis for at tilendebringe sin Larvelilsland der.
1894 i November og December iagttager Professor Jensen Larverne 1 Spiseroret og antager, at ./Eggene optages
gennem Fordojelseskanalen, og at Larverne efter Ophold i
Spiserrlr og Rygmarvskanal naar ud under Huden_
Neuman (Revue vétér.
Mai 1895. Ref. Zeitschrift f.
Fleisch~ und Milchhyg. Bd. VI Pag. 120) stiller sig paa
samme Synspunkt som Horne med Hensyn til Indvandringen.
Ruser og Klepp (Zeitschr. fur Fleisch- und Milchhvg.
Bd. VI Pag 127 1896) foretager Undersogelser for at konstatere Hinrichsens Hypothese og hnder Larverne saa vel
i Spiseror som i Rygmarvskana] samt en betydelig Svulst af
Spiseroret ved dets Overgang 1 Bughulen og antager, at Lar-
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verne gennemborer Spisermret i dets Brystportion og med Nerver
og Kar gaar til Rygmarvskanalen og derefter ud under Huden.
Endelig har Hollaenderen Koorevaar (Tiidschrift der
Nederl. Dierkundige Vereeniging 2. Ser.
1896) iagtaget 2
mm. Iange Larver i Spisereret allerede i Slutningen af Juni
Maaned hos en
3 Mdr. gk. Kalv.
Han har endvidere ved
Overfzring af Larver fra Oksens Rygmarvskanal til subcutis
af en Ged set deres Udvikling fmrt til Ende og af Puppen
klakket H. bovis.
Schneidemiihl (Centralblatt f. Bakteriologie-Parasitenkunde etc. 1897) antager,
at Larverne gennemborer Svxlget
og gaar ned melkem Spisermrets to Lag til Mellemgulvsegnen, her
gennemborer de Muskelhinden og gaar saa videre som omtalt.
Koorevaar (Centralblatt f. Bakterienkunde etc. 1898)
slutter sig herlil, men mener dog, at enkelte Larver gennemborer Spiseriarets Halsportion og gaar direkte til subcutis
uden om Rygmarvskanaien.
Arvid Bergmann (Svensk Ent. Tidskr.
1899, 2.-3.
Hefte Pag. 146) anser vel den ny Hypothese for sandsvniig,
men fremfiarer dog, at de fleste Varbylder findes hos fint
hudede Dyr, og at dette maa tale noget til Gunst for den
gamie Antagelse.
Den ny Hypothese har vakt
almindelig Opsigt og er
bleven betragtet med megen Skepsis - ia saaledes skriver
endog Prof. Boas i Almanakken for 1902:
»ofte vandrer
Larverne omkring i de lose Vmv mellem Legemets forskellige
Dele og kan forvilde sig dybt ind i Kreaturets Legeme, hvor
de da
gaar til Grunde,
men stnrste Parten
af Larverne
bliver i Bindevwvet under Huden=
og endvidere med
Hensyn til Larvens Indvandringstnaade: >>Ud af Eggene kommer en lille Larve, en Madrlike, der er forsynet med et Boreapparat paa den forreste Ende.
Den arbejder sig gennem
Kvmgets I-lud ind i det lose Bindevaev under Huden og er
en Tidlang helt aflukket fra Yderverdenelw, og endvider°e.
»Efter en Anskuelse, som er kommen frem i den nyere Tid,
skulde den spade Larve ikke bore sig gennem Huden, men
ved at Koen slikker sig, komme ind i l\/lundhulen og fra
Spiseroret bore sig ud i Legemet, for sluttelig at komme
under Huden. Denne Opfattelse er dog ganske usandsynlig.¢
Nu har endelig Kedkontrolltzlren, Dyrlaege Th. P. Koch,
Siikeborg, samlet et saa stort Materiale af Larver 'fra Kvmgets
Legeme i alle
tste Stadiums Alderstrin med samtidig Paavisning af, at Huden i dette lange Tidsrum er ganske intakt
(ubernrt) og paavist, at Larven gennem Spisernr og Rygmarvskaniil gaar ud til subcutis, saa at Hypothesen derved er
bleven Teori.
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Allerede gdie Juli 1902 fandt han Larver i Bindevaevet
udenpaa. Spisermret af en Okse. Spiserrarets Overflade var af
et geléagtigt fugtigt Udseende, Tegn paa Irritation af Vacvet,
og i dette geléagtige Vwv Iaa der 4 glasklare, gennemsigtige
Lmngde; imellem Spisemrets
2 Lag
Larver af ca. 2 mm
.
fandtes ikke Larver, .eiheller i subcutls
kun nogle sammenfaldne tcamte Varbyldkapsler. I Juli Maaned fandt han Larver
hos ialt 14 Okser.
Han skriver: »I Forhold til det Anral
Okser, hos hvilke man senere hen kan tmde Larver, er det
naevnte Tal kun lille, men dog stort nok til at godtgmre, at
den tidlige Irritation ikke er nogen Tilfxldighed. I alle disse
Tilfaelde forekom Larverne saavel i Bindevavet mellem Spisernrets Muskel- og Slimhinde som udenpaa Spiserlaret. Som
Regel forekom Larverne 1 stnrst Antal
paa det falrstnwvnte
Sted, men man vil saa godt som altid kunne finde fra nogle
enkelte til ca. en halv Snes Larver udenpaa Spisewr, hvis
submukcvse Bindevaev er inticeret, hvorimod det hwrer til
Undtagelserne, at Larverne forekommer udenpaa Spisernret
alene, som i det fnrstnxvnte Tilfa8'lde.
Mine Undersmgelser
af i hundredvis af Spisernr med Bremselarver belcrwfrer helt
ud ovenstaaende, og jeg anfnrersaerlig dette, fordi Larvernes
Forekornst udenpaa Spisernret ikke synes at have vxret smtIig paaagtet tidligere
- Han har fundet Larver i Spisernret
saa sent som 7de April, ialt saaledes c) af Aarets Maaneder.
Koch angiver lste Stadiums Larveskkelse i Kvmgets Legeme
fra 2 17 mm. Lmngde, og han oplyser, at Larven i hele Stadiet
paa alle Led med Undtagelse af forste og sidste er forsynet
med kredsformigt stillede, bagudrettede Tome, der taber sig
paa den bageste Del af hvert Led, der saaledes bliver tornfri
et Forhold, som ingen af Forskerne nogensinde har g1ort
opmxrksom paa ~_ tvwrtimod er disse Led altid beskrevne
som nogne. Om andre Forhold skulde gore sig gaeldende med
Hensyn til H. lineata, H. diana eller de af Boas beskrevne
Larverer uvist, men vel naeppe sandsynligt. Riley's Beskrivelse af de spaede Larver fra Egget svarer ,fganske til Kochs
med Undtagelse af, at Koch ikke har iagttaget de forreste
Spiracler; Neuman mener, at de savnes hos H. bovis.
Skulde der finde noget Hudskifte Sted, far Larven naar
til subcutis? Jeg synes, man maatte vxre berettiget til at tro
det, naar man tanker paa, at Larven er omgivet af en Cuticula; der er dog Gmenser for en Udspaanding af denne her maatte man Iigefrem taenke paa en Vwkst..leg skriver
dette rent spargende uden at have noget Kendskab til Hudskiftningen hos Fluelarverne. Koch skriver: »l\/ledens Larven
i Begyndelsen af Stadiet er glasklar og gennemsigtig, saa
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bliver den senere gullig-hvid, og medens Tornbekladningen
let Eagttages hos de unge Larver, saa er dette vanskeligere
hos de mldre, dels som Falge af den stwrre Uigennemsigtighed,
men dels ogsaa, fordi den mnrke Farve af Tornene efrerhaanden taber sig, og endelig kan som et tredie Moment anferes, at Tornene er saavel forholdsvis som virkelig mindre
hos de aeldre Larver, det synes som om de afslides noget ved
Vandringen gennem Kreaturets Legeme, men at de er til Stede
med samme Fordeling paa Larvens Legeme igennem hele den
nmvnte Periode, er der ingen Tvivl om; jeg har ikke alene
kunnet iagttage dem hos de stmrre Larver, men ogsaa paa den
afkastede Larvehudm - Spisererene kan ved Larvernes Vandring, isaer paa det Tidspunkt, da Larverne forlader dem, ved
den ved Irritationen fremkaldte
Betmndelse antage berydelige Dimensioner
indtil en Arms Tykkelse- idet der
i Bindevaevet mellem Spiserfarets to Lag afsondres en Maengde
Serum og Pus, der med det danner et geléagtigt masket Vmv,
der er gennemfuret af grenlige, smudsfggule Lag og Gauge.
Denne Opsvulrnen af Spisernrene giver rimeligvis nu og
da Anledning til Trommesyge
derved, at Oprxbning af
Luft er vanskeliggjort.
Koch har fundet Larver ret hyppig paa Milten (hos et
staerkt intlceret Dyr endog I5), paa Mavens Overflade, mellem
Tarmene og Kreset, i Brysthulen i Bindevaevet umiddelbart
under Hvirvelsdjlen og i Rygmusklernes intermusculxre Vmv.
Koch skriver: »At man ikke langt hyppigere finder Larver
mellem Spiseror og Rygmarvskanal eller mellem denne og
Huden, har aabenbart sin Grund i, at Larvernes Vandring
fra det ene Sted til det andet foregaar ret hurtigt;*) men for
evrigt vel ogsaa den, at Undersogelsen af Hensyn til Kedet
maa foretages med et vist Maadehold.<<
.
Som forvildede Larver, der er gaaede til Grunde, betragter Koch de ostede, gronlige, fra wie- til bennestore indkapsIede Pusmasser, som undertiden kan iagttages forskellige
Steder . Kvaegets Legeme.
Han skriver videre: »Det forste
Larvestadium er i Modszetning til de senere Stadier et udpraget Vandrestadiurn: dels foretager Larverne Vandringer
gennem Kreaturets Legeme fra Fordoielseskanalen til Huden,
og deis foretager de utvivlsomt ogsaa Vandringer i de Orgamer eller paa de Steder, hvor de opholder sig i lxngere
Tid. Herpaa tyder for det forste den betydeiige Betaendelse
i Vwvene, og for det ander er Vandringen vel en absolut
Livsbetingelse for Larverne; hvis de nemlig forholdt sig fuld*) Godtgjort ved Forsag af Koorevaar.
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stxndig i Ro
f. Eks. efter at vmre komne ind i Spisermret - saa kan der vel nmppe vaere Tvivl om, at de som
Fmlge af Vavenes Reaktion mod dette som mod ethvert andet
fremmed Legeme, allerede paa et tidligt Trim vilde indkapsles
og gaa til Grunde, men en saadan Indkapsling af Masser af
Larver ser man aldrig f@r under Huden
Angaaende den Hyppighed, hvormed Larverne optraeder
hos Kvxget, da fandt Koch blandt 44 Stk. slagtede Oksekroppe
Larver enten 1 Spiserfar, Bughule eller Rygmarvskanal
undertiden paa alle rre Steder hos samme Dyr
- hos 590/0.
Af de 44 Kreaturer var de 26 under, de 18 over I Aar. Man
har fremfnrt, at isaer tyndhudede Dyr var befaengte med Bremselarver og dermed ment at have en Stette for Amagelsen
om Indvandring gennem Huden. Koch har imidiertid fundet,
at unge Tyre, der nmppe kan regnes for s:erlig tyndhudede,
nwsten altid er befangte med Larver og oftest i stort Antal.
Med Hensyn til Indvandringsmaaden skriver Koch: >>Det er
sandsynligt, at Larverne eller /Eggene fra Mundhulen passerer Spiserarets Lvsning og flarst i Mavens lste Afdeling
gennemborer Fordmjelseskanalens Vaeg helt eller delvist for
at vandre dels ind i Spisernrets submukmse Vaev og dels ud
i Bughulen til Spisererets Overflade
Af Larvernes Stilling i Spiserraret kan inter positivt sluttes
med Hensyn til Indvandringsstedet, da de snart vender Forenden fremad, snart bagtil, de vandrer aabenbart i dets Laangderetning. At Larverne vandrer gennem Mavens Vmg, begrunder
Koch den, at han har fundet haandfladeszore Udsvedninger
paa Vommen der, hvor Spiserorets Muskellag spreder sig
over den -- og deri spzede Larver - og hvad Vandringen
bort fra Spisernret angaar, da har saavel Koch som underlegnede fundet Larver, der borende eller gravende en let
paaviselig blodig Kanal gik ud mod de tynde Dele af det
omtaite Muskellag.
Veien op til Rygmarvskanalen gaar langs de store Nerver gennem Nerveaabningen, hvor Koch hyppig har fundet
Larverne.
Refereret efter Kochs Afhandling, Svensk Entom. Tidskritt 2.-;_ Hefte 1899 og Insect Life Vol. 4.
Axel Petersen,
Dyrlage.
Assist. ved Kradkontrollen i Silkeborg.
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Naturiagttagelser i 1902.
Hosstaaende Tabel udviser det vigtigste af, hvad de mig
tilsendte Skemaer indeholdt, idet kun de Sporgsmaal er medtagne, som er nogenlunde fyldigt besvarede. En stor Undtagelse
danner dog de Sm Spwgsmaal om Erter, Rug og Kartofler,
som er tagne med alle, nmrmest for at vise, hvor god Besked
allerede et Aars Iagttagelset' kunde have giver om disse 3
Planters Udvikling. Ganske vist kan man nok Iave Middeltal
af faa Iagttageiser, men de har io den slemme Fei] at vare
upaalidelige, og upaalidelige Tal er Iige saa slemme som
upaalidelige Mennesker, og de er virkeiig ikke rare, ja Tallene er for Resten endnu vazrre. Upaalidelige Mennesker kan
man dog have Haab om at faa gjort bedre; men Tallene er
uforbederlige, der er ikke noget at stille op med dem.
Det
eneste Tilfmlde skulde da vxre, om der er regnet feil med
Tallene, og skulde nogen opdage, at jeg har giort det, beder
jeg, at mine Tal maa blive >>forbedrede<<. Bern er upaalidelige,
heldigvis sjaeldent af ond Villie, men fordi de ikke har lrt
at kontrollere deres Sanseindtryk. Dette, mener jeg, Skemaet
skulde give Lxrerne Anledning til at iaere Bernene.
Der
forekommer mig her at vare Anledning til at advare imod at
kraenke Bernene ved at Iade dem fnle Mistro. De ber kunne
mwrke, at naar man Qnsker Rigiigheden af deres Angivelser
bekrmftet, saa er det ikke, fordi man har Mistanke til deres
Villie, men til deres Evne.
Dette forstaar Bearnene godl i
andre Tilfaeldez de fwler sig saaledes ikke kraenkede ved, at
man ser i Facitlisten eller efterser deres Retskrivning. Man
kontrollerer deres Evner, ikke deres Villie.
Ser man paa Tabeilen, undres man maaske fnrst over
den Orden, hvori Navnene er sat.
Oprindelig var det min
Hensigt ar ordne dem fra Skagen ned gennem Jylland og
derfra mod Qst til Bornholm, og det vil muiigvis ogsaa blive
den fremtidige Ordning..leg har imidlertid denne Gang foretrukket at ordne Stederne efter Middeltemperaturen, som den
kan findes efter Meteorologisk Instituts maanedlige Oversigter
for 1902, som velviiligt er overladte mig. Disse Middeltemp.
er adderede for lVlarts, April, Mai og Juni, og efter de derved
fremkomr*e Tai er Stederne ordnede, idet de med hraiest Temp.,
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Veiie og Mullerup, er satte i Midten, hvorefrer falger Steder
med Iavere Temp. opefter for Jylland og nedefter for Qerne.
Og Ordningen vilde blive naesten den samme, hvis man
foretog den efrer de tre fmrste Nlaaneders Middeltemp.
Man
kunde efter dette vente, at Angivelserne fra Mullerup maatte
fremvise de tidligste Datoer for 8erne,
i hvert Fald dog
nogenlunde; men dette viser Tabellen ikke.
Nu kan man
naturligvis ikke paastaa, at Varmen er den eneste Faktor,
der betinger de fwnologiske Fwnomener; men det maa dog
antages at vare den vigtigste. Man maa ogsaa indreamme, at
er Aars tildels spredte Iagttagelser, hvor der tilmed er Mulighed for, at ikke alle Angivelser er blevet lilstrakkelig kontrollerede, er for lidt til at sige noget afgnrende, det kan
kun vmre som er Fingerpeg.
Imidlertid har dette da -givet
mig Anledning tii at tanks noget over denne Muilerups hmje
Temp. Ser man paa Middelvarmekortene for Foraars- og Sommermaanederne [902, viser det sig, at Varmelinierne ikke
blot ger en Beining mod Nord; men at Mullerup danner
ligesom en Varme-Q, som man ska] ned til de sydlige @er
for at finde Mage til. Min Tanke er da standset ved Stedet,
hvor de meteorologiske Iagttagelser foretages.
Der sker ved
et Hus, som ligger umiddelbart 851 for det store Teglvmrk
ved Mullerup Havn. Da vi jo meger hyppig har vestlig Vind,
er det vel ikke umuligt, at detre Teglvaerks Varme, kunde
have nogen Indflydelse paa Termometret.
Storken er set fmrst i Brendbyvester, hele 22 Dage fer
end i Magleby, hvis Nabo, Holtug, dog er 10 Dage forud.
Gegen er ogsaa hlart flarst i Brendbyvester, derimod sidst i
Vejle, som man paa Forhaand skulde antage maatte vmre
ferst. Ved Vintergxkken er der det mzerkelige, at den er
fuldt udspr. I Steder paa Siaelland i Februar, sknnt hele
Siaelland har haft 28 Frostdage i denne Maaned med en
Middeltemp. af omtr ...... 30, Middel af »h®jesr< kun Iidt
over 00. Imidlertid ses det, at der dog ogsaa er aflaest hojere
Varmegrader, saaledes i Midtsialland ca. 30, i Nordsfxlland
-endog ca. 00. Dette i Forbindelse med en halv Snes Dages 4
-5 Timers Solskin, der io kan gere mork .lord betydelig
mere varm end Luften, har altsaa vaeret tilstrarkkeligt til at
bringe Vintergakken i fuld Blomstring. Skade, at ingen vigtige Nmringsplanter er saa nojsomrne.
Mmlkebette er den,
hvis Datoer kommer bedst i Raelckefoige.
Bogens Rmkke
(Skoven gran) vilde se helt godt ud, hvis Mullerup og Understed havde varet ombyttede.
Hertil er dog at bemarke, at
Mullerup ikke har Skov, men kun enkelre Boge i Haver.
Rug- og Kartoffelhelsren ser meget uregelmmssig ud. Grunden

lo,
herril kan ware, at Spwgsmaalet ikke er nwjagtigt nok, idet
nogle kan mene >>H@sten begyndtg andre maaske >>H@sten
endt<<. Det vilde vaere heldigst, om man holdt sig til samme
Mark og fulgte dens Udvikling fra
»Saa¢ til Host.
Saa lwnge der kun er faa Tal at arbejde med, vil et
urigtigt Tal g@re mere Fortrxd, end hvis der er mange.
I
sidste Tilfaeldc vil det maaske let kunne opdages og udelades ,
men selv om dette ikke sker, vil det ikke have naer den
Indflydelse i en Rrfkke med mange, som i en med faa Tal.
For det sikre Resultats Skyld var det derfor anskeligt, om
der herefter kunde indgaa mange flere Skemaer. Som tidligere
fremhzevet er dette Resultat dog ikke det vigtigste; men for
Bwrnenes Skyld var det anskeligt, om mange Laerere vilde.
bruge Skemaet, selv om de ikke vil sende mig Afskrift deraf.
Skulde nogen traenge til et Skema, hal' jeg et ganske lille
Oplag til Tjeneste. Praktisk vilde det vate at ffalge >>Ffem<<s
Raad: at afridse et Skema paa godr Papir til Brug i Skolen
og kun bruge det trykte til Indberetning.
Mullerup, Slagelse, 12. Maj 1903.
M» J. Mathiassen.

Phenolngical Ubservations in Denmark. 1902.
In January 1902 a schedule with 89 questions, together
with an appeal to the teachers like what is practised in
Canadian shools, was published in >>Danrnarks Laererforenings
ll/ledlem5blad<<. 20 schedules were returned, and the best answered questions are given above in a tabular form.
The
places have been arranged with regard to the sum of mean
temperature in the months of March - June found from
the Meteorological Insts monthly views (Jutland increasing,
the lslands decreasing). Only Taraxacum vulgare has
been following the temperature anything like good. Galanthus nivalis has been in full flowering in 3 places in
Sealand in the month of February, although the whole island
had 28 days of frost in the said month, with a mean temperature of about
- ;0 C., average of highest temperature
only being a little above o°. Still it will be perceived that
also higher temperature has been measured, for instance in
the middle of the island (near Rerslev and Terslev) about
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30 C, in North Sealand (near Sosum) about 60 C.
Further
it will be noticed than Sealand had about io days with sun
shine for 4-5 hours. This consequently has been sufhcient
to the easily contented little snowdrop.

Studier over Phyllopoderne.
Af H. Hssing, Randers.
Af alle Iavere Ferskvandskrebsdyr danner Bladfladder
nes (Phyllopoda) Orden en betydelig og interessant Afdeling
De flndes nmsten udelukkende i det ferske Vand, kun faa
forekommer i Sahswer og endnu fxrre i l-lavet.
Flere af
Arterne spiller en stor Rolle som Ernaering for den spade
Fiskeyngel, idet de udfylder en fremragende Plads i Plank
toner, Urn&ringen for alle i Vandet levende Organismer
Navnet >»Bladt@dder<< er valgt efter Lemmernes Skikkelse,
Lemmerne kan nemlig betegnes som bladformede, Iappede
Svemmeben, som hos de mvrige Smaakrmbsordener er de alle
tvedelte, men ved Basis barer de en lille Gaellesaek. Der findes
Undtagelser m. H. r. Gallernes Anbringelse saavel som til
Lemmernes Udvikling, og der er overhovedet store Afvigelser
i Legemsbygningen, hvad der har givet Anledning til, ar Or
denen inddeles i 2 Underordenet, nemlig Dafnierne (Cla
docera) og de egentlige Phyllopoder (Branchiopoda
De
fleste Bladfodder besidder enten en toklappet eller en skiold
formet Skal, som omslutter Legemet og kan vaere mer eller
mindre kalkagtig, men en saadan Skal fattes fuldstmndig hos
Farnillen Branchiopodidae. Hannerne er i Reglen rneget sjaeldne
og mangler undertiden en stor Del af Aaretf Hunneme be
sidder derfor den Elendomxnelighed at kunne frembringe en
eller fiere
nye Generationer ved ubefrugtede /'Eg (Par
thenogenesis); disse Mg kaldes Sommeraeg i Modswtning til
de i den kolde Aarstid frembragtc /Eg, der kaldes Vinteraeg
og behnver Hatmernes Befrugtnin; for at kunne sikre Artens
Bestaaen. Hunnerne barer Eggene paa forskellig Nlaade hos
de forskellige After, hos Dafnierne gennemgaar Ungerne deres
hele Udvikling i ./Egget, hvorimod de hos Branchiopoderne
slipper ud som en Slags Larver (Nauplius-Stadlet) kun forsy
nede med 3 Par Lemmer. Alle Bladfndderne er gode Svam
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mere og bevmger sig for trinsvis i smaa Hop i Vandet. EmmTingen bestaar af meget smaa Dyr og allehaande dode organiske Substanser.
Efter dette lille Resumé over Ordenen i al Almindelighed
gaar feg over til at omtale Underordenen Cladocera, men
maa af flere Grunde indskranke mig til at omtale nogle af
de eiendommeligste Slwgter og de Iagttagelser herover, som
jeg selv har anstillet.
Mange Naturvenner, der har giver sig af med Ferskvandsstudier, vil sikkert, naar de har katset mellem Vandplanterne,
have bemwrket en Mangde ca. 2 mm.lange Kraebsdyr i
Bunden af Nxttet. Saetter man forsigtig nogle af de sarte Vasener i et Preveglas med Vand. kommer der svxrt Liv til Syne
deti, og der viser sig under Loupen
et broget Skue af
Cyclops-Arter og Dafnier.
Er man saa heldig at eie er
godt Mikroskop, har man felrst den rette Fornnjelse af Planktonkrxbsene. Dafniernes Bygning er i Korthed saaledes: Legemet og Lemmerne (4 zi 6 Par) omsluttes af en i Reglen stor,
ternmelig gennemsigtig, roklappet Skal ,
Antennerne er kraftige,
togrenede, med lange Bvnrster, ved hvis
Hjaelp Dyrene ror
sig frem i Vandet i smaa Hop. Skallen kan hos nogle Arter
vmre lille og ornslutter da iklre Legemet og Lemmerne. Hovedet er otte hjalmagtig forlaenget, og begge Sideejnene er
samrnensmeltede til ét @je, der benzevnes Pandenjer. Hannerne
er mindre end Hunnerne og optrwder ferst henad Efteraaret,
da Udviklingen, som fer omtalt, er parthenogenetisk. Sommerwggene er lyse og orngivne af et fint Hylster,
rnedens de
befrugtede Vinterag er morke, haardskallede og indesluttede
i en Fortykkelse af Hunnernes Rvghud, det saakaldte Ephipplum. -- Man kan med en
almindelig Loupe
tydelig se
Eggene i Ryghudens saddelagtige Rum
Legems- og Skalformen er iovrigt saare forskellig efter Arterne, og der kendes mindst
zoo Cladocera-Arter,
som fordeler sig paa 4
Farniljer. Talrigst er Familjen Daphnidw og indenfor denne
hovedsagenlig Slaégren Daphnia, Mu11,. hvis Skal paa hver
Side bagtil lober ud i en tandet Torn; foruden Pandeojet
besidder de fleste Artem* tillige et lille Bioie.
Ved pelagiske
Trmk med er fmt Silkenaet, helst i Naerheden af Vandplanter
(jeg har lagt Mwrke til, at Dalnierne fortrinsvis ynder Skygge)
kan man rage hele Svmrme af Daphnia pulex, De Geer,
eller D.magna, Str., hviike zo Arter megef Iigner hinanden
i Bygning, men ikke i Starrelse, idet den forste kun bliver
I é 1,5 mm., den sidste derimod op til 6 a 7 mm., vel at
mmrke for Hunnens Vedkomrnende. D. magna er maaske den
hyppigste Art og findes selv i mindre, plantehevoksede, smud-

li0

sige Vandhuller. Daphnia-Arterne er dels gennemsigtige, dels
granlige, og enkelte, f. Eks. D. rosea, Sars, er smukr rmdlig
farvede. En anden Slwgt, Bosmina, Baidr. (Fig 6) er ligeledes meget artsrig, men de henhorende Dyr er betydelig
mindre (Starrelse 1/4-1/2 mm.) og opholder sig mesr i stmrre
Fioder og klare Indsoer; de mangler Bimiet, og hele deres
Habilus er langr fra saa sirlig som Slaegten Daphnias.
Jeg
har taget mange Ekspl. i Fussing S0 ved kvantitative Planktonindsamliuger for Biologisk Station.
I Gudenaaplankton,
som feg ligeledes har indsamlet i 2 Aar med 2 Prover pr.
Maaned, var Boimina ikke hyppig. Ved »kvanti1ative Planktonindsamlingen forstaar man, at et dertil konstrueret Silkenxt haeves lodret op gennem Vandet fra en vis Dybde,
hvorved man kan bestemme Planktonets Maengde i en Vandslaile af den og den Hmjde og derefter udregne Resultatet i
Kubikcentimeter. Da Fussingsnens Bund er sraerkt kuperet,
Nattet nede paa 30 a 40 Alen uden at rare Bunden} var
Resultatet baade m, H. t. Kvantiteten som Iii Kvaliteten
hwiest interessant , og Faunaen
viste sig meger anderledes
end i Gudenaa. En tredie Slaegr, Hyalodaphnia. Schoed~
ler, (Fig 7) var til Stadighed rigt reprasenteret i Fussingprnverne hele Aaret og er meger elegant bygget; den adskilles fra Daphnia ved Hovedets staerkere hjmlmagtige Forlangelse saint ved Mangelen af Biajet,
denne Slaegt har en
udprxget pelagisk Optraden og udtnxrker sig ved Saesondimorisme (d. v. s. samme Ar ts Optr&den i to forskellige
Former: en Vinter- og en Sornmerform), hos Sommerformen
er Hovedet stxrkt hjaelmagtig udtrukken, men hen ad Efteraaret bliver Hovedet kortere og kortere for til sidst at ende
fuldstaendig buttet hos Vinterfnrmen (Fig. 3, 4, 5).
Med
Slaegten Holopedium, Zaddach, kommer vi til en af de
mxrkvardige og temmelig siwldne Cladoceraformer.
I Modsaetning til de ovenfor omtalte taller denne Slagt kun én
Art (Hoiopediurn gibberum, Zadd),
/Eren for dens
Opdagelse har den tyske Videnskabsmand Zaddach, som
fandt den 1848 ved K nigsberg.
a
Senere er den paavist flere
andre Steder i Evropa saint i Nordamerika, de faa Stykker,
leg eier, er tagne i Rendalen i det iastlige Norge i
Planktonprever af Muswumsinspektor C. H. Ostenfeld, der velvilligst har overladt mig dem. Proverne er fra Harsion, der er
beliggende paa et Fjaldplateau ca. 650 Meter o. H. og havde
en Overfladetemperatur af 140 C. Holopedium findes mest i
Bjergsraer og er derfor vist aldrig paavist i Danmark.
Naar
man forste Gang ser dette Dyr, tror man uvilkaarlig at have
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taget Fiskeaeg i Katseren, thi det er indesluttet i et gelatimast Hylster mange Gangs swsrre end det selv, fmrst ved
naie Eftersyn gennem Forsterrelsesglas ser man den lille
sorte, ca. 1 mm. lange, Krabs sidde inde i Kuglen. Hovedet
er lille og Skallen meget hvmlvet, nasten glasagtig.
For ar
give Lwseren et Begreb om denne efendommelige Skabning
vedfaies en Tegning i forsf arret Maalestok (Linjen angiver
den naturlige Swrrelse) paa medfolgende Tavle (Fig I )
Da
det ikke har vxret mig muligt paa Tegningerne til denne og
de ovrige Arter at fremstille de indvendige Organer ncaiagtig,
beder ieg Laeseren tage til Takke og hovedsagenlig laegge
Vmgt paa Figurernes ydre Konturer.
Endnu staar tilbage at omtale 2 Slwgter af Familien
Polyphemidw, som er de mest afvigende og tillige de
siwldneste Repragsentanter for hele Underordenen. Af Slmgten
Polyphemus, Mull. kendes kun én Arr, P. pediculus,
De Gear, eller oculus, Mull., (Fig, 2) et morsomt lille Vwsen
paa 1 mm's Sterrelse, dette Dyr er gennemsigtigt med lidt
blaaligt Skaer og forsyiiet med et maegtigt We samt to meget
lange, beveegelige Haleberster. Legemsformen er heist besynderlig, idet alle Afsnittene er sammentrxngte, hvorved Dyret
faar er pukkelagtigt Udseende. Som allerede bemwrket herer
Polyphemus til Sjaeldenhederne, men paa de Lokaliteter, hvor
denne Art findes, optraéder den dog altid i smarre Svzerme.
.leg har aldrig v&ret saa heldig ar finde den, skenr jeg er
overbevist om, at den lever hos os, da den ellers angives
fra Floder og Swer i Sehweitz, Qstrig og Skandinavien. Der~
imod ejer ieg et fortrinligt mikroskopisk Pr&parat paa nogle
Szk., som ret giver lndsigt i den markelige lille Planktonkrzebses Bygning. Den sidste og mindre afvigende Slmgt af
Polyphemidx, Leptodora, Lillj. (Fig. 8), omfaiter ligeledes
kun én Art, L. hyalina, Kindti & Focke, en sand Kmmpe
blandt Planktonkr&l>sene, ider den n&'sten er I crm lang.
Trods Stnrrelsen er den vanskelig at opdage, da den er fuldstandig glasklar og holder til i store klare Sner, hvor den
om Dagen lever nede paa Dybderne, men om Natten kornmer
op til Overfladen og fnrer et pelagisk Liv. Den er temmelig
siaelden, men dog bekendr fra England, Rusland, Schweitz,
Qivreitalien, Tyskland, Sverige og Danmark. I Fussing Sn har
jeg taget nogle Stkr., men alzid paa Dybder paa 30-40 Alen,
og 3 har jeg med Held faaet bevaret i Spiritus. Holdes Lep*
todora levende i et Glas Vand, kan man daarlig faa Qje paa
den, men er der blot de mindste Algetraade i Glasser, gaar
den hurtig til Grunde, da de lange Antenner indvikles deri,
og tilmed fordrer Dyret absolut rent eg iltholdigt Vand. Legeins-
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bygningen er Iangstrakt; selve Hovedet er langt og spidst og
som hos de Qvrige Siaegter forsynet med et Qje; Antennernes
Stamme er tyk; tarste Benpar (ialt 6 Par) er forlasnget og
indadtil besat med smaa Sidegrene; de avrige Benpar er rudi~
mentare og det inderste meget lille; Bagkroppen er lang og
smal og ender i 2 bevmgelige Haleborster - idet hele en
meget aparte Herre, som man er meget overrasket over fwrste
Gang, det lykkes at gere dens Bekendtskab. Flere videnskabelige Autoriteter henregner Leptodora til Reliktfaunaen fra
lstiden, idet man endog mener at kunne paavise dems i Havet
levende narmeste Slmgminge,
Hermed har jeg omtait nogle af de interessanteste
Familjer og Slaegrer af Cladocera, og tilbage bliver alrsaa
den sidste og ikke mfndst ejendommelige Underorden, nemlig
de egentlige Phyllopoder(8ranchiopoda). Il\/lodsaetning
til den foregaaende Afdeling, som altsaa télhalrer Planktonet,
er Branchiopoderne stdrre Bladfddder, hvis Skal kan mangie
eller vwre skjoidformer eller tvedelt, og da som hos Muslingerne, omsluttende Hovedet og Legemet. Lemmernes Aural
er forskelligt (fra I0--40 Par).
Benene er bladformede med
veludviklede Gmllevedhwng, Legemet er tydelig leddet. Forplantningen er parthogenetisk, Hannerne er meget sjaeldne
og mangler ofte i mange Generationer, ja er endnu ikke
fundne for flere Arters Vedkommende;
Ungerne slipper ud
af Eggene paa Nauplius-Stadiet, men gennemgaar yderligere
en indviklet Forvandling
Branehiopodernes Forekomst er
ganske ejendommelig, thi de optrmder, kunde jeg fristes til
at sxge, umotxveret, de holder til i mindre Vvndsamlinger,
smaa Skovsder, Damme og Pytter og alrid Vandsteder, der
Wrrer fuldstandig bort en Del af Aaret. /Eggene skal nemlig
have en Indtdrfing for at kunne udvikles, naar den paagfldende Fordybning om Foraaret fyldes med Vand,
Dette
forklarer, at alle Branchiopoder er .meget sjaeldne, idet de
kun optrader nu og da paa hefst forskellige Lokaliteter, og
man har f. Eks, med Held ferr indterret Slam fra Troperne
til Evropa og deraf klmkket forskellige After. }Eggene bares
af Hunnerne ophaengte ved nogle af Benparrene, undtagen
hos Familien Branchiopodidm, hvor de er indesluttede i
seerlige Eggesaekke fmstnede til Bagkropen og ofte af en
smuk rad Farve. De fleste af disse Bladfedder lever i Ferskvand, adsidllige dog i Saitsder, men absolut ingen i Havet.
De fordeler sig paa 3 Famil§er med ca. 90 Af ter, nemiig
Apusidm, Esterida og Branchiopodidm.
Familjen
Apusida omfatter kun én Slaegt: Apus, Sehéiff, hvoraf der
kendes 7 After; af disse kendes kun 2 evropmiske, nemlig

ul
A. productus, L. (Fig. 9) og A. cancriformis, Schiff.,
de Qvrige Af ter er fordelte paa Nordamerika, Gnznland, Afrika,
Asien og Avstralien. Damrokkerne, som de benaevnes paa
Dansk, er de stwrste Phyllopoder, der kendes,
de kendes
paa et fladt hvmlvet Rygskjold, som fortfl foroven b&rer 2
siddende Qjne; Rygskjoldet bliver smallere og dybt indskaaret bagtil; fwrste Fwlerpar er traadformet og kort, andet
P`@lerpar mangler undtagen i Larvestadierne.
Der findes 30
8 40 Par bladformede Fmdder, af hvilke det forreste Par
spalter sig i 3 Iange Traade og rager udenfor Skioldet; det
ellevte Par er hos Hunnerne omdanner til en Kapsel, som
indeslutter Eggene.
Bagkroppen er tydelig leddet og ender
i 2 Iange Halenokker.
Forskellen meliem de to evmpaeiske
Arter er ved ffarste Qjekast ikke stor, men dog let at udflnde,
ide: Bagkropsspidsen hf>s A. productus lmber ud i en kilet,
bladformer Plade; hos A. cancriformis mangler derimod Pladen.
Begge Af ter er grmnlige eller brunlige og opnaar en L&ngde
af 7 crm., selvfmlgelig Halenolckerne iberegnede. De er yderst
s1wldne her i Landet, men angives dog begge at va>re fundne
her. Noget bestemt Findested kan io som allerede omtalt
ikke slaaes fast for Branchiopodernes Vedkommende, men i
>>Holger Danskes Briller<<, som en af Pytterne pan Faelleden
i Kebenhavn populwrt kaldes, er Apus af og til taget.
Selv
har jeg aldrig vaeret saa heldig at fmde Damrokker, det
Ekspl. af A. productus (en Hun). som findes i min Samling,
stammer fra Halle a. S. i Tyskland En tysk Videnskabsmand
fortxller ganske pudsigt om,
hvorledes Apus opdagedes i
Wien 1821.
Der blev nemlig paa Stadens Torve en Dag i
August ll/laaned udbredt nogle maerkvwrdige Dyr, som ingen
kendte; de sv@mmede livlig omkring i Glassene, og Salgerne
fortalte, at Dyrene var faldne ned fra Himlen.
De fleste
troede fuldt og fast derpaa, da ingen, hverken Lard eller
Lmgmand, havde set disse Uhyrer fer, og de fandtes pludselig
efter haftige Regnskyl i stor Maengde i smaa Vandhuller og
Pytter, hvor der faa Dage i Forve1en havde varet fuldstzendig tert. Ja, det gik saa vidt, at en Medarbeider ved Naturkabinettet rykkede ud med en Ar tikel om den smlsomme
Skabning i er Tidsskrift for Kunst og Litteratur!
Men vi
maa alligevel ikke undre os over de gode Wieneres Forbavselse, thi en praepareret Apus er et sjmldent Syn, men at se
den levende svemme omkring er en Tildragelse, som det
desvaerre kun er faa forundt, og jeg ved, at jeg for min
Part vilde blive ikke saa lidt nerves, om detre nogen Sinde
skulde falde i min Lod.
Det skal sarlig vare et storslaaet
Syn at se Apus sv mme
paa Ryggen, man ser da ret alle
9
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de karakteristiske Phyllopodeben i uafbrudt Bevagelse. Dyret
er en stor Sjaeldenhed, men naar det optraeder, er der Ekspl.
nok deraf, naar det forsvinder, bliver det borte i mange Aar
inden det atter lader sig se paa samme Lokalitet. I
Tyskland
er der kun faa Steder, hvor det nogenlunde regeltnaessig kan
paavises, og nwsten altid er det Hunnen, der Hndes; derfor
var det en videnskabelig Triumf, da Forskeren Kozubowsky,
over loo Aar efter at Schiffer havde opdaget Apus, fandt
de forste
Hanner.
- Af de ro sidste Familjer mlader
Branchiopodid2 op med flere Slaegter, af hvilke de vigtigste er Branchipus, Schiff. og Ar temia, Leach, der
begge er evropmiske,
men ogsaa fundne udenfor Evropa;
men desforuden er der i den senere Tid opdaget nogle nye
Slmgter i Grenland, Nordamerika og de sibiriske Tundraer,
mest mindre
Former, der vist endnn kun er lidet kendre.
Branchiopoderne manglerfuldstwndig Skioldet og er, naar de
11-19 Par Lemmer ikke tages i Betragtning, saare forskellige fra Apusiderne.
Legemet er langstrakt og har tydelig
afsat Hoved med stilkede Qljne. Bagkroppen ender i 2 Flige,
og Hunnerne har en saerlig Rugepose under Bugen til Eggene. Slaegren Branchipus har 3 evropaeiske Arter, nemlig
Br. stagnalis, L (Fig. io),
Br. Grubii, Dubowski, og
Br. diaphanus, Prevost. Af disse 3 Arter er, saa vidt mig
bekendt, kun Br. stagnalis funden af og til i Danmark, det
er et sart Vaesen, ikke ulig en lille Fisk, nasten gennemsigtig og ca. 12 mm. lang Er man saa heldig ferst at opdage
Apus, kan man vaere sikker paa ogsaa at finde Branchipus i
samme Vandhul, da Apus lever af Branchipus, men man kan
derimod godt finde Branchipus uden at stnde paa Apus. Alle
3 Af ter ligner ievrigt hinanden meget;
det sikreste Skwlnemarke er andet Felerpars Vedhang, hvis Form er forskellig.
Br. stagnalis er 12-14 mm
lang og har rraadformede Vedhaengg Br. Grubii naaer en Sterrelse af 22 mm. og har lappe~
formede, i Spidsen frynsede, Vedhang- Br. diaphanus
,
er 20
-25 mm. lang og har Iisreledes lappeformede Vedhasng,
der
dog i Spidsen er forsynede med 4. Hngerformede Grene. Jeg
forskrev fra Tyskland for et Par Aar siderr en Branchipus
stagnalis og frk ogsaa et Ekspi. tilsendt, men ved nwrmere
Undersngelse viste det sig at vaere Br. Grubii, der jeg i
Grunden ikke havde noget imod, da det er en prxgtig Art,
der er god at faa Forstand af.
Den lever i Berlins Omegn
og ved Frankfurt a. M. Af de nyopdagede Slagter er jeg saa
heldig at besidde Branchinecta paludosa fra Vestgrnnland, taget paa den danske [ngolf-Ekspedition Juli 1895. Det
er en lille ubetydelig Art, kun 6 mm. lang og meget gennem-
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sigtig, men ellers lig en almindelig Branchipus. Slxgten Artemia, Leach, adskiller sig fra Branchipus ved kun at have
8 Bagkropsringe (Branchipus har 9) samt ved de utydelige
Halenokker, der undertiden helt mangler, saavel som ved
ander F@lerpars Vedha=ng. Der kendes en Del Arter, som alle
lever i saltholdi8e Indsmer eller Smaapytter og nwrmest maa
betegnes som kosmopolitiske, grundet paa en e1endommelig
Tilpasning efter Saltprocenten i Vandet kan én bestemt Art
ligefrem overfores i en anden.
Det lyder heist besynderligt,
men er dog fasrslaaet af kyndige Videnskabsmwnd ved taalmodige Forsog; Folgen heraf er, at man ikke med Bestemthed
kan opstille et vist Antal After.
Hannerne er her ligeledes
overordentlig simldne og mangler ofte i mange Generationer.
En af de evropaiske Af ter, Ar temia salina, L., et int
lille Vaesen paa omtrenf 10 mms L&ngde og som lever i
Saltsmer med !o--15 pct. Salrindhold, lader sig ved ForQgelse af Saltprocemen i Klaekkeglas gennem flere Generarationer overffare til en helt anden Art, A. Milhausenii,
Fisch., der er 8 mm. lang ug allerede Imnge har vasret kendt
som selvstmndig Art fra stazrkt koncentrerede
Saltsaer paa
Krim. Formindskes derimod atter Saltprocenten lidt efter
lidt, jndtil Vander omtrent er helt ferskt, gaar A, Milhausenii
stadig gennem flere Generationer
helt over i Branchipustypen, ider den ikke blot faar 9-leddet Bagkrop,
men
ogsaa sterre Halenokker og Galleblade. Vi har altsaa her en
Art, som vi ikke blot kan Iave om til en ny Art, men endog
ftare over i en helt anden Slmgt.
Man fristes uvilkaarlig til
at tro, at Artemia er en degenereret Branchipus, som ugunstige
Livsvilkaar har omformet og tilpasset til Livet i Qal1holdige
lndvande.
Endelig staar tilbage at omtale Familjen Estheri dae med
4 Sla8ter, af hvilke de I med Sikkerhed findes i Evropa;
om vi i Danmark har Reprxsentanter for denne Afdeling, er
mig ubekendt.
Alle lever i fersk Vand og optrwder ligesaa
sporadisk som Apusiderne og Branchiopoderne.
Naar man
forste Gang ser en Estheridae, tror man at have en lille Musling, smrlig en Cycias (Bennemusling), for sig, thi Kroppen
og Hovedet er fuldstaendig indesluttede i en toklappet, fin,
kalkagtig Skal. Aabnes Skallen, viser Feiltagelsen sig straks,
og i Stedet for Muslingens Fod og Kappeblade titter en
allerkxreste lille Kraibs frem fra Skallerne.
Qinene sidder
som hos Apus, Hovedet er tydelig afsondret, andet Folerpar
temmelig kraftigt og 2-grenet, Lemmernes Antal io-28 Par,
og Bagkroppen ender i 2 smaa vandrette Blade.
Slaegten
Estheria, Riipp. (Fig ii) taeller en Maingde Arter (ca. 30),
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af hvilke E. tetracera,
Kryn, med Bestemthed
findes i
Meilemevropa. Skallen hos denne Slwgt er haard og uigennemsigtig, og Dyret, som svlammer med Bugsiden nedad,
kan
blive 12 mm. lang og har Hovedet snabelagtig udtrukken.
Estheridérne er fundne i stort Antal i Asien, Afrika, Nordamerika og Avstralien.
Den anden evropaiske Slaegt, Limnitis, Lovén, har en oval, glat Skal uden Spor til Vazkststriber (der ellers Hades hos de ovrige Estherider) og svommer
paa Ryggen med langsomme Bevwgelser. I Tyskland kendes
én Art, i., brachyurus, O. F. Muller,
der er 5 mm. lang
og findes hist og her,
men syxldent i Smaapytter; den er
paavisr ved Berlin og Frankfurt a. M.
Den tredje og sidste
evropaiske Slaagt, Limnadia, Brongn, har en oval, meget
gennemsigtig Skai
med tydelige Vaekstsrriber.
Der kendes
kun er Par Arter, og den eneste evropxiske er L. Herma n ni,
Br., der er
12 mm. lang og har
en Skalhraide af 9 mm.
,
Skallen er nmsten glasklar.
Den er funden paa Here Lokaliteter i Tyskland, ofte i Selskab med Limnitis,
men altid
sjzelden. Jeg ejer i min Samling 2 .praegtige LimnadiaArIer,
der henholdsvis er 12 og is mm lange og har en Skalhnjde
af io mm
de er fangede i Syrien, men Artem kan jeg ikke
bestemme. Skallerne er aldeles lig en stor Beznnemusling,
med tydelige Vaekststriber og temmelig gennemsigtige;
de
staar halvr aabne, hvorved det meste af Dyret ses, Antennerne og Hovedet med 2 smaa, sorte Qjne rager lidt frem,
og bagtil stikker Halen ud med 2 vandrette Blade.
Meliernpartiet oprages af de tafrige Phyliopodeben (ca. 26 Par); det
er i alle Maader et fortrinligt Praeparat,
som leg har haft
megen Fornmielse af.
Slutteiig beder jeg »Flora og Fauna-s Laesere og isaer
Enromologerne om at lwgge Mazrke til Smaapytter i Skovene,
da det io ikke var umuligt, at Apus og Branchipus kunde
findes; selv har ieg aldrig vaeret saa heldig,
og det skulde
glaede mig,
om nogle af Laeserne kunde have mere Held.
.leg vil blot anbefale den mulig lykkelige Finder af Branchiopoder ar fiske les, hvad
der er, og give mfg Oplysning
derom; thi der kan ingen Udryddelse af Faunaen Hnde Sted
i detie Tilfaelde, da Dyrene maaske aldrig mere optrmder paa
sammc Lokalitet.
Den Efendornmelighed ved Kimene, at de
kan udholde Indtmrring i lang Tid - ja Here Aar _._ bevirker
selvfnlgelig, at /Eggene, f. Eks. ved Fugles Hjmlp, er udsatte
for at flyttes fra de Slampariikler,
hvori de er aflagte, til
helt andre Lokaliteter.
Randers, Sommeren 1903.
1
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Benyttet Lineratur: Leunis: Synopsis der Naturreiche, Kurt Lampert: Das Leben der Binnengewésser.
Tavleforklaringr
Tegningerne er deis originale efter Praparater, defs Kopier, de
Haste i forstearret Maalestok sa=r1ig for Planktonphyllopodernes Vedkummende. Lfnjen ved Figurerne angiver naturlig Swrrelse.
Fig. 1. Holopedium gibberum, a Bladfadder; b gelatfnost
Hylster; c Ephippium med ./Eggene; d Tarmkanal.
Fig. 2, Polyphemus oculus; a Antenner; b Qje; c Eg;
d Bagkrop.
Fig. 3, 4 og 5, Saesondimorfisme hos Slzegten Hyaiodaphnia;
betydelig Forstmrrelse.
Fig. 6. Bosmina-Type.
Fig. 7. Hylodaphnia-Type, a Ephippium med
Eggene.
Fig. 8. Leptodora hyalina; a Antenner, b
Qje; c rudimemxre Lemmer, d Bagkrop; e Halevedhaeng.
Fig. 9. Apus productus, set fra Ryggen; naturiig Starrelse.
Fig. lo. Branchipus-Type, a Bladfendder med Gaellerne.
Fig. ri. Estheria-Type; a Vakststriber, b Skallen, c Eladfmdder med Gaellerne.

Polytrichum Dill. (Jomfruhaar).
Af p. M. Pedersen.
Eu let kendelig Slaegt af ll/losser, som omfatter Planter
med stive, oprette, ugrenede eller
lidet grenede Staengler,
der udgaar fra et underjordisk Rhizom. Bladene store, pludselig afsmalnende fra den hindeagtige og omslredende Grund,
forsynede med en bred, paa Ryggen undertiden takket Nerve.
Den lange rette eller sfaeldnere belgrade Bwrste udgaar fra
Stzengelens eller Grenens Spids og er ofre udvidet til en
ringformig Skive tat under Kapselen (Sporehuset). Denne er
stor, opret eller nedbeuet, wind eller kantet. Hatred bekladt
med en tyk Filr af nedhxngende Haar, der naar langt nedenfor dens Grund og i Almindelighed daekker hele eller Sterstedelen af Kapselen, Peristomet bestaar af 32 eller 64 Tasnder,
der i Spidsen er lorenede med en Hinde, som dazkker Kapselens l\/Iunding. Langer plant eller konvekst med sylformet Naeb.
En stor Slzegr af til Dels meget store Mosser, der her i
Danmark kun er repraesenreret af 8 Arter,
som alle vokser
paa Jord, isar i Skove og Moser og paa Heder.
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Nedensraaende Nogle er rmnkt anvendt uden anden Forstorrelse end den, en god Loupe giver, men den forudsmtter,
at man vaelger Elcsemplarer med fuldt udviklede Kapsler til
Undersogelsesobjekt. Ved Undersogelse af Bladet er det formaalstjenligt at isolere et af de bedst udviklede fra Stmngelen,
lwgge det mellem et Par Glasplader, saa man kan presse
det fladt ud, og betragte det ved gennemfaldende Lys.
Fr.
betyder, at Arlen fructiticerer (baerer Kapsel) paa den angivne
Aarstid.
Bestemmelsestabel over de danske Af ter :
1 a. Bladranden
iavn,
hindeagtig,
indbojet
over Bladets
Overside
b. Bladranden mer eller mindre tandet, ikke indboiet .
g.
2 a. Bladets Haarspids lang, farvelos, meget ru.
Torre, sandede Steder, alm. Fr. Sommer.
P. piliferum Schreb
b. Bladets
Haarspids kort, farvet.
Moser, fugtige Heder,
sjaldnere i Skove; alm. Fr. Sommer.
P. juniperinum Hedw.
3 a. Kapselen 4
6 kantet .
.
4.
b. Kapselen trind
. . . . . . . . . . . . . 6.
4a. Kapselen kubisk. Moser og Sumpe, alm. Fr. Sommer.
P. commune L.
b. Kapselen aflang .
5 a. Kapselen skarpkantet,
Cellerne i Bladgrunden lange og
smalle. Skove, alm., i alt Fald i Fyn og Salland.
Fr.
Sommer.
P. formosum Hedw.
b. Kapselen utydelig 5-6 kantet, Bzrsten balget, Cellerne
i Bladgrunden kortere og videre.
Moser og Kar paa
Tmrv, hist og her. Fr. Sommer.
P. graciie Dicks.
6a. Bladet med kort,
bred Spids. Hedeegne, sialdnere i
Skove, almindeligst i Jylland
og paa
Bornholm.
Fr.
Efteraar og Vinter.
P. urnigerum L.
b. Bladet med lang, smal Spids
. . . . . . . . 7.
7 a. Kapselen meget kort, naesten skaalformig, med vid Munding, Bladene buttandede. Sand- og Hedejord; temmelig
alm. Fr. Vinter og Foraar_
P. narmum Neck.
b. Kapselen lmngere, med smal Munding, Bladet skarptandet. Sand- og Hedejord , temmelig alm.
Fr. Vinrer og
Foraar.
P. aloides Hedw.
NB. Arterrle med trind Kapsel henfdres af flere Forfattere til en egen Slagt: Pogonatum Beauv.

Klaakning 0g Prazparering af Guldsmede.
Larverne trmffes oftest i stilléstaaende, simldent i flydende
Vand og indfanges paa Bunden og derfra opskydende Vaekster
med Ketscher; de medfalger ogsaa ofte ved Vvadtrwkning.
At opfade Guldsmedelarver for at 188 de forskeliige
Arters Larveudseende at kende er for Entomologer et lonnende og imeressant Studieomraade, da mange Arters Udseende under Larvestadiet slet ikke eller kun ufuldsxmndig
er kendt.
Hvis flere Larver er tagne under saadanne Forhold, ar man er fuldstandig sikker paa, at de tilhlarer samme
Art, iaegges et eller andet Eksemplar i Sprit, hvorefmer man
lader de andre udvikle sig til Artens Bestemmelse.
Under andre Forhold maa man n@]es med at tage Vare
paa den efter Klakningen tilbagesiddende tomme Larvehud,
der har sit Va2rd til Beskrivelse og Karakterisering af Larven.
Under Opkl&kningen opbevares de indfangede Larver i
Skaale med lignende Bedaekning af Bunden, som hvor de
indfangedes. Nogle over Overfladen opskydende St&ngler,
helst af levende Vmkster, ber fmdes til Brug for den til
Klazkning opkrybende Larve. Larverne mea heist holdes hver
for sig, da de stnrre. ellers gerne forlaerer de svagere.
De
opfndes med levende paa Overfladen kastede Fluer o. lign.,
men kan ogsaa vmnnes til at fortzere smaa Bidder raat Knd
og dede Insekter, der dog ber bevaeges frem og tiibage, indtil
de gribes af Larverne.
Et for Samlere af disse vakre Insekter ugunstigt For»
hold er, at Guldsmedene ved Indterringen ofte taber deres
klare, smukke Farvert For at undgaa dette believes imidlertid
kun en let udfnrlig Praparering.
De samme Dag fangede
Guldsmede opklippes langs Undersiden lige op til Bagl<rop~
pens Begyndelse. Paa Hannerne lader man dog den zden
Ring vare hel for ikke at beskadige de for Bestemmelsen
ofte vigtige ydre Knnsorganer.
Guldsmeden laegges derpaa paa Ryggen paa en Tnrveller Korkplade, Bagkroppens Sider bnies udad og holdes i
dette Leie med nogle fine Naaie.
Derpaa udtages Tarmen
med en Pincet, hvorved man dog maa undgaa at beskadige
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Kitinhudens Inderside, eftersom de. Qmtaalelige Farver da
f@lger med. Ogsaa Brystpartiet aabnes med et Suit, hvorefter
Muskler og Maveswk udtages.
I den udragne Tarms Sted Iasgges langs hele Bagkr0ppen
en Strzeng af Bomuld, hvorpaa Siderne bcajes sammen og
ordnes, saa at Aabningen ikke ses.
Den ved Pr&pareringen anvendte wrre Bomuld bear
forud vaere dyppet i en Opldsning af varm Alkohol og Borsyre. Den, der har Adgang til Arsenikswbe, kan med Fordel
anvende en Opldsning af denne til Bestrygning af den aabnede
Krops Inderside.
Guldsmedene ber derpaa srilles i tor Luft for hurtigt at
blive haarde.
Arter af Slaegterne Cordulia, Lestes og Calopteryx
behdver ikke nogen saerskilt Praparering.
De smaa Agrionider, hvis Farver ofte er meget Qmtaalelige,
lmgges i Sredet for nogle Dage i Alkohol, tilsat med 2-3
pCt. Formol og spaendes derpaa ligesom de Qvrige paa samme
Maade som Sommerfugle.
Foranstaaende er en Oversattelse af deAnvisninger, der
gives i det nyeste svenska Vark over Guldsmedene i Svensk
Insektfauna, 3. Pseudoneuroptera l. Odonata af Dr. Yngve
Sjnsredt, i det svenske
entomologiske Tidsskrift for 19o2
(kan faaes i Swrtryk hos Ent. Fdrening, Stockh. for 50 Qre).
I Stedet for at spande Guldsmedene paa Spaendebreedt som
Sommerfugle, synes det nok saa praktisk efcer Praepareringen
at izegge dem paa Ryggen paa et Stykke Pap, bringe Vingerne godt fri af hverandre og derpaa faeste dem med Papirstrimler, der heist bar dmkke Vingerne overalt for at forhindre, at de under Trarringen krnlles, Iigeledes ber Hovedet
og Bagkroppen holdes i Stilling med nogle Strimler. Benene
kan man da ligeledes let give den rette Stilling ved at fzeste
en lang Papirstrimmel hen over hver Sides Ben paa langs
ad Kroppen. Naar Guldsmedene er torre, og man har stukken Naal igennern dem,
kan man for at hindre,
at de
drejer pan Naalen som en Flwj, faeste dem til den med en
ubetydelig Smule Dekstrin eller lign. paa Brystet.
Guldsmedene drmbes let med Nafta; man tager dem
forsigtigt ud af Nzettet, saa at Bagkroppen ikke brafkkes, og
hmlder nogle Draaber i ll/lunden og navnlig langs Bagkroppens
Underside, de dnt da nasten eieblikkelig, og det er mig ikke
muligt at se, at Naftaen bleger Farverne.
C. L.

\
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GuldsmedeiNurdsaelland. De fmrste Guldsmede i Aar viste
sig meget tidligt, nemlig en varm Solskinsdag fQrst i Maj, da
Bmgene endnu stod bare. Detvar Leucorrhinia rubicunda
fra den lune Blallemose ved Skodsborg, der plejer at vaere
den farste, smart efter fulgte som sadvanlig Cordulia mnea.
Foraarets Guldsmede, de fiade Jomfruer, Or thetrum cancellatum, /Eschna pratensis, Agrioniderne m. fl. kom
saa lidt efter lidt, men kun i meget ringe Antal.
Talrig var
derimod /E. isosceles, der (i Rude Skov) har?en.kort Flyvetid i ca. 14 Dage i Juni Maaned, fer eller senere eftersom
Vejret er,
XE. grandis har vaeret set hele Sommeren i
sparsomt Antal. Sommerens Guldsmede som Cordulia metallica,
flavomaculata,
Gomphus
vulgatissimus
m. fl. har ieg slet ikke set i Aar.
PE, viridis har vist sig
i et Par Eksemplarer i Begyndelsen af Juli, der synes at
vaere dens ordinare Flyvetid. I 1901 saaes den, dog vel sagtens paa Grund af den kolde Sommer, fnrst langt hen i
Avgust.
Sympetrum-Arterne, der ellers hen paa Sommeren og
Eftersommeren sidder i A/l&ngde paa Skovledde, paa henkastede Papirstykl<er, hvilende hvidklaedte Damer og lignende
varme Steder, saaes kun i meget faa Eksernplarer.
Efter~
sommerens Guldsmedefauna har' vaeret yderst fattig. AgrionAfter saaes der ingen af, 8. grandis havde det evindelige
Regnve§:` faaet Bugt med, /E. iuncea viste sig et Par
Gange, og XE.. mixta, der f. Eks. i August Maaned 1901
forekom i hele Svaerme i Fortunens lndelukke i _lmgersborg
Dyrehave, fandtes i Aar slet ikke der og andet Steds kun i
et Par Eksemplarer. Kun den robuste /E. cyanea holdt omtrent det swdvanlige ret sparsomme Antal, men den iager io
ogsaa i Graavejr,
ia endog under Granerne, hvor den som
et styrbart Luftskib kommer roligf sejlende op ad en Rad,
drejer om Hfnrnet og for tsectter ned ad den n&ste Rad med
smaa Afstikkere til hnjre og venstre. Den har lwrt sig til at
opsnge netop de lnsekter, som Graavejret holder i Ro, eller
paa hvis Livlighed det laegger en Daemper.
C. L.
Logfraens Porekomst i Jylland. Som et Tillaeg til den af
Hr. H. Ussing,
Renders, S. 85 ff givne Beretning om vore
siaeldne Padders Forekomst, ska] jeg meddele nogle Oplysninger om, paa hvilke Steder Legfrnen (Pelobates fuseus),
efter hvad der er mig bekendt, er truffen her i Jyliand.
De fnrste sikre Fund blev for en Shes Aar siden gior te
i Giedved, hvor jeg tog etEl<spl. paa Stendyssen i min Have
og et andet i en Vandtdnde i Seminariehaven (det fnrste
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Eks. findes i Seminariets Sarnling, det andet gik til en Privatsamler i Horsens).
Senere, i Avgust 1889, fangede mine Sanner et Eksemplar, der sad skjult
1 en Sandhmf syd for Sandvad Kro,
Qstbirk Sogn.` Det blev sarnme Aar bortbyttet for en granbroget Tudse til zoolOgisk Museum i Kmbenhavn, hvor det
nu finde$.
1895 tog Frode Kristensen, Torring, et Eksemplar i en
Sandgrav ved Give. (Det findes i Leerer Kristensens Samling
i Hesselballe).
Samme Aar fandtes ved Udgravning af en Kwmpehmj
paa Sattrup Mark, Qstbirk Sogn, en Del Eksemplarer siddende
mellem Ste-neue. Da de kun var smaa, blev de ikke tagne.
15. Juli 1901 fangede Gaardejer, nuvaerende Folketingsmand, R. P. Randlev et Eksemplar i en Tarvestak i Vrold
Mose ved Skanderborg.
Endvidere er det mig meddelt, at
nuvarende Laege Knud Schrader har taget den baade som
Larve og fuldtudviklet i en Grav ved Askov. Larver har jeg
taget 29. Juli 1887 i en Mose syd for Hansted Skov (de
var da 9'/2 cm. lange), og jeg har ogsaa et Par andre Stedet*
her i Omegnen set Larver, dog ikke i de senere Aar..
I Avgust 1889 frk jeg nogle tilsendt fra Aastrupg8ard
ved Horsens med l~`oresp121rgsel, om ieg kendte »den Slags Fisk<.
22..lull 1896 har Sigurd Kristensen, Hesselballe, taget
et Eks. af en Larve i en Mose ved Foden af Ovnbierg,
Hesselballe Mark, Uldum Sogn.
*

*
*

.leg tilfcajer, at Grmnfrlaen (Rana esculenta) maa siges at
vmre ikke ualmindelig her i Omegnen af Gjedved. Don findes
i en Mose ved Hansted Skov, i Gjedved og i Sattrup Moser
og i en Mose ved Sydenden af Tebstrup SQ.
Martin Kristensen.
Danmarks Krybdyr. I et i Aar udkommet
Hafte af
>>Videnskabelige Meddeleiser for naturhistorisk Forening<< meddefer Hr. Sarauw, at der i Sommerferien [901 er taget et
levende Eksemplar af Hasselsnogen, eller, som han foreslaar at kalde den, Glatsnogen (Coronella austriaca) ved
Rervig i Odsherred paa Séelland.
Den fandtes ved et med
Lyng omgivet Stengaerde paa de gamle Flyvesandsdannelser,
der fra Stranden straekker sig ind mod Rorvig.
Da Findestedet ved Hirtshals er af Iignende Beskafrenhed, kunde det
synes, som om Dyret her hos os foretraekker slige Lokaliteter,
hvorfor det sarlig maa anbefales Folk, der bor ved eller
beswger Klitegne, at passe paa Hasselsnogen.
J. Jeppesen.
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Ornitholngiske Notitser. I November Maaned [901 optraaciie
Skovskaden i uhyre Tal over det vestlige Vendsyssel.
Den flcaj om alle Vegne, baade i Haver, Planlager og over
aabent Land; overalt var den at finde, og en Mangde blev
selvfolgelig skudt. Det er heller ingen dagligdags Begivenhed
at traeffe den i Antal her, hvor man ellers kun i Ny og N8
ser et enkelt Individ, og ingen her paa Egnen kan mindes
at have set den i saa stor Nlxngde.
Ganske mwrkeligt er
det, at den saaledes - med maaske et halvt Hundreds Aars
Mellemrum - foretager Strejfrog over Egne, hvor den ellers
,ikke ses. I det af J. Collin udgivne zdet Supplement til
>>Skandinaviens Fugle< omtales to saadanne Traek; i
Thy
1876 og paa Lolland 1885.
Hvad er det mon, der driver
Skovskaden dertil?
Mangel paa Fede er det meppe,
thi i
fsaa Fald blev den hoilig skuHet her, eftersom der saa godt
280M ikke findes noget af den Slags Naering, den swtter
Pris paa.
Ihvorvel Bogfinkens Hunner som Hegel seger Syd
paa om Vinteren, hmnder det dog ikke sjxldent, at enkelte
Individer holder Stand hos os, naar Vinteren er mild.
Saaledes iagttog jeg flere Gange Boglinkehunner i Vinteren 1902
-03, og jeg havde ogsaa et Par Eksemplarer ril Udstopning.
Den 12. Avgust fandt ieg en Rede med 5£g at lrisken,
-det var muligvis 3die Kuld.
Skont Bomiwrken yngler temmelig sent paa Aaret,
horer det dog vistnok til Undtagelserne at Hnde den rugende
sidst i Avgust - selv om det er zdet Kuld. Jeg fandt dens
Rede med 4, ikke stmrkt rugede, [Eg den 26de Avgust.
Kunde det ikke va8-re 3die Kuld?
Et Eksemplar af den statelige Trane blev skudt ved
Brnnderslev - saa vidt erindres -- i 1899.
Den blev foraret til Bronderslev Kommuneskole, i hvis Samling den nu
findes opstiller
Siaggeren er en af de aller almindeligste Gmster her
ved Vintertid. Den ankornmer lidlig herril, og man kan stundom faa at se en Flok flyve rundt i Luften, ejensynlig for
at flnde sig er beleiligt Nattekvarter, der gerne vxlges paa
flad Jord, i Kxrstrzekninger eller lignende.
Som Folge af
deres Forkaerlighed for Tjornekrat finder de i Vestjyllands
Klitegne de bedsre Betingelser for Velvaere, og de er da
ogsaa til Stede 1 uhyre Tal (Klitterne er nemlig mange Steder
omkring Lokken bevoksede med Tinrn, der kan danne hele
Vildnis). Som de andre af deres Slmgt er de overordentlig vagt-somme og sky og vansl<elig at komme paa Skud. Bedst lyk,kes det dog 1 Klitterne, hvor de mange dybe Dale tillader

*
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Mgeren at snige sig ind paa dem. Siaggeren tlaver her uswdvaniig laznge om Foraaret;
ieg har saaledes truH'et den i
Midten af Maj og senere.
Kr, Jensen.
Lagiraen (Pelobates fuscus). I den saakaldte »Kodam~
nord for Randers har der i Aar varet et overordemlig stort
Aural =»Haletudser< af Llagfrfaen. Rimeligvis har denne Paddeart holdt sig til her i en Rwkke af Aar~ i hvert Tilfxlde er
det mig meddelt af en paalidelig Iagttager
, at der for ca.
50 Aar siden. fandtes >»store Haletudsew i Dammen.
Sammen med Hr. Ussing har jeg siden Sommerferien i Aar (19o3)
iwvnlig tilset Yngelen for at »f®lge med i Udviklingen<<.
I
September Maaned er der :ruffet smaa fardige Frfaer paa
Land, men alligevel har Dammen hele Maaneden ud vrimlet
af Haletudser i forskellig Udvikling, saa Eggene maa have
vwret aflagte til torskellige Tider. (I Parenthes bemwrket skal
Ldgfrden ogsaa forekomme ved Fussinge).
Hr. H. Ussing har tidligere i »Flora og Fauna<< fremsat
den Formodning, at de store Vandkalve angreb Frmlarverne.
.leg tvivler dog om, at derte kan vare Tilfaldet, navnlig da
baade Vandkalvene og deres Larver er ret sky Dyr, der
nxppe angriber saa bev&gelige Dyr sdtn store Haletudser.
Derimod har jeg haft Lejlighed til at iagttage, hvorledes
Hesteiglen udsuger baade Larver at Legfrder og andre Frmlarver; lglerne borer sig bogstavelig talt ind
i Haletud~
sernes lndvolde og nedsvxlger eller indsuger store Pariier
deraf. Selv naar opkaetset Materiale hwldes ud paa Land til
naermere Undersngelse, generer Hesteiglerne sig ikke for at
angribe de veergeldse Haletudser. I Virkeligheden anser jeg
Hesteiglen fer at were en af Frnlarvernes vaerste Fjender.
Hr. Ussing rneddeler, at Here af de indfangede unge
Frner har va:ret lnvalidet, idet de ikke sjzeldent rnanglede
den ene Bagfod; Huden var voi<set ud om det forkorrede
Ben, som man ser det ved et amputeret Lem. Han har aldrig
set lignende Tilfmlde hos andre Freer.
A. O. Jensen-Haarup.
Ny Euldsmedearter. l Sommeren 1902 har I.mrerN. Nielsen,
Hvorup, N Sundby, zaget 1 Stk. af den andre Steder meget
siaeldne Agrion armatum Hey. i Ellidshej Nlose, og iluli
1902 har stud. mag. Fr, Georgsen fanget 1 Stk. af Agrion
mercuriale Charp. i Lyngby Mose. Disse to Arzers Tilstedevaerelse i Danmark har hidtil ikke vaeret konstaterer.
Indtil
nu Render vi altsaa .40 After af Odonater her i Landet.
Lmrer F. J. A. Larsen, Haslev, meddeler, at /Eschna
isoseeles Mill. i Juni
1903 var meget almindelig paa
Engene langs Susaa.
Esben Pete¢*se1z.
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Mugil capita, Cuv. I Juli Maaned
1903 fangedes denne
Fisk i Fiskernes Gam ude paa Rygaardsstrand ved Kattegat.
Fiskerne havde aldrig set denne Art, og der blev mig bragt
er Stykke til Undermgelse. Del er en meget elegant bygget
Fisk paa 60-70 ctm s Laengde, den lever af de organiske
Rester, der fmdes i Havbunden, ved at sluge Sandet.
/Egte
T8nder mangler ganske hos den, og f@rste Rygfinne bestaar
af 4 stive Straaler. Mugilida-Familfen, som kun omfatter
4 Slaegter, lever i tropiske og lempererede Have; enkelte
Arter gaar ogsaa op i Brakvand.
Kadet af den nwvme Fisk
er meget skattet og velsmagende, Da det er ffarste Gang,
Fiskerne i Udbylwj-Egnen har fanget denne Fisk, der efter
dens Ialinske Navn kunde kaldes »Srorhoved<<, er Fangsten
af den formentlig en Omtale v&rd. Den mangier i Qmerwen.
"
H. Ussing.
Guplepraparater. i Anledning af Hr. H, Ussings Meddelelse
om Goplepraeparater bag i detre Hafte, Qmsker jeg at ultale,
at de omtalte Przeparater er fuldendt elegante, og ai jeg
hverken i Musaer eller Privatsamlinger nogensinde har set
Praparater, der tilnarmelsesvis kunde maale sig med Hr.
Ussings.
A. O. Jensen-Haarup.
Billebestemmelser m. m. Fremtidig paatager leg mig at bestemme danske Biller mod
@re
Arn (uanset Antallet af
Individer af samme Art).
.leg benytter Lejligheden til at bemwrke, at ieg er i
Faerd med at udarbeide Bestemmelsestabeller over de danske
Stor tager (Afdelingen Cimices, der nmrmest svarer tii
Fiebers Tetyree, Cydnida og Macropeltidae).
I den
Anledning beder jeg Samlerne om at sende mig deres Materiale
af disse Dyr rf! Gennemsyn, da jeg dels gerne vilde have
oplyst saa meget som muligt om hver Arts Udbredelse her
i Lander og dels vilde 5&tte sror Pris paa, om alle de danske
After kunde blive afbildede efter Naturen.
A. O. Jenserz-Haamp,
Schousgade 17, Randers.
Uksehremselarven. Dyrlage Th. p. Kochs Afhandling »Om
Oksebremsen Hypoderma bovis, specielt Larvens Udvikling og Vandring i Kvagets I,egeme<, der er udgivet som Seertryk af »Maanedsskl°ift for Dyrlager
og som deivis kuldkaster
de hidtidige Antageiser om Oksebremseiarvens Udvikling etc,
kan erholdes hos Forfatteren (Bopzel Silkeborg) mod Indsendelse af I Kr. 4 Qre i Frimaerker. Afhandlingen fortjener
vid Udbredelse baade blandt Naturhistorikere og ikke mindst
blandt Kreaturejere.
J.-H
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Til »PIora 0g Fauna<=s Rejse- 0g Undersagelsesfonda, der vii
blive n&rmere omtalt i Januarliafteg.
er der tegnet folgende
Bidrag: Carl Nielsen, Randers, 5 Kr., Gymnasriklarer Andersen-Braaby, Randers, 2 Kr.,
Chr. Jensen, Randers, 2 Kr.,
J.-H. ; Kr., H. Ussing, Randers, 5 Kr.;
Skov Andersen,
Randers, 2 Kr., Leerer M. J. Mathiassen, Mullerup pr. Slagelse, Io Kr., E. P. 3 Kr. , Larer A. C. Thomsen, Dvwrgetved pr. Kvissel, 3 Kr.; Larer C. C. Rudolf Knudsen, Randers, 2 Kr.
Entomologiske Meddelelser fra Randers-Egnen.

1.
Dytiscuslatissimus, L. 3 Ekspl. i Gudenaadalen tagne i en Aaleruse
2 Is 1901.

Odacantha melanura,L. 1 Stk. fra Fussingra i Naerheden af Smens
Rorskove 1901.

Oodes helopioides,
F. 1 Stk, fra Eugene syd for Randers, April 1903.
Bradycellus verbasct,
Dft. I Stk. under Mos paa en Stub i Haslund Skov.
Osmodermaererniia, Scop. 1 Stk. taget i Fussinge Skov 1866 af C.
Ussing, Aalborg.
Gftorimusnobilts, L. 1 Stk. i Laurberg Skov (I. L. Ussing).
Liodes humeraiis,F. 2 Stk. i Svampe, Juni 1903. Haslund Skov 1
Stk. Septbr. 1903 (S. Jensenl.
[ps quadripunctata, Hbst. 3 Stk. fra Haslund Skov, Maj 1903.
Diacantizttscinctus, Payk. Haslund 1 Stk., April 1903, Fussing 1 Stk.
Juli 1903.
Diacanthuscruciatus, L. Ret hyppig ved Randers 1902.
Dascillus cervinus, L. 1 Stk. fra Estruplund ved Kattegat, Juni 1901.
Tenebrio obscurus,
F. 1 Stk. fra Fladbrovej ved Hornbaek 1902.
Piatydemavioiacea, F. Fiere Stk. fra Dronningborg Skov, 1902-03.
'[`rib0I1'um
ferrugineum,F. 1 Stk. i min Dagligstue, Juli 1903,
Orchesfesrufus, Oliv. 1 Stk. fra Dronningborg, Maj 1903.
Aromia moschata, L. 1 Stk. fra Laurberg Skov (I. L Ussing).
Clytus arcuafus, L. 1 Stk. fra Laurberg (I. L. Ussing).
Leptura sexguttata,F. 1 Stk. fra Dronningborg Skov, 3/v 1903.
Sapcrdzz scalaris,
L. 1 Stk. fra Letjstrup, .lull 1903.
Stclzusfola nigfzpzfs,
F. 1 Stk fra Laurberg, Juni 1903.
Endamychuscocctneus. L. Floes Skov, Nlaf 1903.
Papilio Machaorzer i 1903 taget i Lojstrup Skov ved Langaa af
Godsejer Mfiller. I 1901 tog jeg 1 Stk. i Gudenaadalen tat ved
Randers.
H. Ussing.

II.
Cantharis1/z.o1'acea,
Payk. Flere Stk. i Haslund Skov, Juni I9o3.
Podabnzsalpinus, Payk. ikke sjaelden i Skovene i Omegnen af Randers.
Dascilles cervinus,L. I Stk. i Gjerlev 1903.
Nacerdes melanura,L. Randers.
*) Fondets Opgave bliver at sWtte og Fremme dansk Naturforskning.

Otiorhynchus sulcafus, F. Randers 190: S. J="s=: .

Otiorhvrzchus ligrzeus,
Oliv. Ikke sjelden ved G'=r:;'r

.
Brams).
H)/pampunctata, F. Gjerlev 1903 (L. Sarensen 8rams.
Sphodrus leuc0phthalmus, L. 1 Stk. i Gjerlev Skole
1908 L.
SQrensen-Brams).
Calatlzusrotundicollis, Dej. Alm. i Anlaegene ved Randers.
Harpalus serz`epuncza2'us, Sr. Enkelte Stk. i Anlaegene ved Randvrs.
Myrmedoniafunesta, Grav. 1 Stk. Haslund Skov 19o;.
Sfap}1yHnus sfercorarius,
Oiiv. 1 Stk. Haslund Skov 1903 (Carl Nielsen).
A. C. jensen-Haarup.
n
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Til Listen over Naturhistorikere.
" Laerer A. Chr. Thomsen, Dvaergetved, Kvissel, hmjere Planter,
Insekter, specislt Guldsmede.

indevaerende Efteraar har jeg syslet meget med Praeparation
af »Copler<<, saerlig vor alm. Qregople (Aurel ia aurita Pér. & Less.)
Dels interesserer denne Dyreklasse mig overordentlig, og dels arbejder
jeg paa en Beskrivelse af Acaiepherne, som maaske, hvis det lykkes
mig, kommer frem i »Flora og Faunas om et halvt Aars Tid.
.leg
har haft megen Modgang og Slid, f@r Forsmgene lykkedes for mig,
det er jo et overordentlia vanskeligt Materiale at arbejde med, og at
fare Vandmaend flere Mil levende pan Cykle til Randers er helier
ikke behageligt. .leg har f Eks. tilbagelagt 41 danske Mil pr.
Cykle, inden Forsmgenc lykkedes for mug.
Nu er det, som sagt, i
Orden, og Vandmaendene prxparerer jeg omhyggelig haerdede i forskellige Stmrrelser, jeg har taenkt mig, at mulig en eller anden af
Lmserne kunde have Lyst til at eje et saadant Praeparat
og saalaenge Forraad haves, leveres 1 Qregople fiks og fserdig monteret
i prima Cylindcrglas, hermetisk tillukket, for 4 a 5 Kr. efter Starrelsen..leg har selv maattet betale 7 Kr. for samme Art fra Tyskland,
og det var endda inter vellykket Eksemplar. Eventuelle Ordrer bedes
sendle til
W. Ussings Uhrforreming, Randers.
I Reglen vil der hengaa nogle Uger, for Ordren kan ekspederes,
da jeg maa forskrive Cylinderglassene fra Bahmen.
/Erb.
Hjalmar Ussing.

H

ermed afslutter »Flora og Fauna= sin jte Aargang.
Det er i Fwlelsen af Taknemlighedsgaeld til Laeserne, at vi
kan meddele, at Fremgangen aldrig har vaeret srarre end i
indevarende Aar.
Dette har medfmrr, at vi nu kan begynde
at realisere et lwnge naeret Qnske om at udstyre Skrifter med
Tavler- Begyndelsen er, som det vii ses, ailerede giort med
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dette H&fte.
Den kommende Aargang vil bringe en Rmkke
Tavier, der bl. a. skal lette Brugen af Bestemmelsestabellerne
dels ved Afbildning af Art(>rne og dels ved billedlig Fremstilling af Kendetegnene og Adskillelsesmaerkerne.
Vi beder Aarbogens Venner om
at virke for yderligere
Tilgang for derved eventuelr at saerte os i Stand til ad Aare
at udvide Skriftet i Henseende til Sideantal.
Naeste Hxfte vil udgaa i Januar 1904, Ar tikler, vi ikke
har faaet Plads til i Aar, vil fremkomme i dette Haafte.
Fremtidig udgives >>Flora og Fauna< af undertegnede
3Ie118.

A. C. Jensen-Hwarup,
Randers.

Esben Petersen,
Silkeborg.
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