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Aarhus Aa. 
Bidrag til en Undersøgelse af Omraadets Fauna. 

Ved J . K r. F i n d a l. 

"Jydsk Forening for Naturvidenskab" i Aarhus. har haft 
den udmærkede Ide at planlægge en U ndersøgelse i for
skellige Retninger af Aarhus Aa's Omraade. 

Som Medlem af Foreningen har jeg · faaet det Arbejde 
at undersøge Vandsystemets Netvingefauna, hvortil Forenin
gen baade pekuniært og · paa anden Maade har ydet mig 
Støtte, for hvilken jeg beder den modtage min bedste Tak. 

Result11tet af mit Arbejde forelægger jeg herved med 
ovennævnte Forenings Billigelse for "Flora og Fauna "s 
Læsere. 

Betragter man den stinkende og snavsede Strøm, der 
gyder sit Vand ud i Aarhus Havn ,  kommer man ikke 
umiddelbart paa den Tanke, at der er noget interessant ved 
dette Vandløb, og dog er det saaledes, at visse Partier af 
Aaen og dens Omgivelser ikke alene besidder stor Natur
skønhed, men tillige er Hjemsted for en Dyre- og Plante
verden ,  der udmærker sig ved sin Mangfoldighed og i vis
se Henseender ved sin Ejendommelighed. 

I det følgende skal omtales nogle af Aaomraadets Dyr 
og Planter. Det er ikke min Hensigt at ville forsøge at give 
nogen samlet Oversigt, bl. a. fordi mit Materiale er meget 
ringe, og jeg vil derfor nøjes med at fremdrage nogle En-
keltheder. . 

For en Nemheds Skyld vil jeg inddele Aaen i forskel
lige Afsnit, idet jeg henviser til medfølgende Kortskitse. 

l .  Det øvre Løb fra Aaens Udspring til Solbjerg Sø. 
2. Det mellemste Løb fra Solbjerg Sø til Harlev Mølle, 

J ekse n Bæk medregnet. 
3. Det nedre Løb fra Harlev Mølle til Aarhus. 
4. Lyngbygaards Aa. 





, D et øvre Løb. 
Aaen har sit Udspring paa Løjenkjærs og Pedersirups 

højtliggende jorder ca. 21/2 Mil Syd for Aarhus. Terrænet 
er bakket og stenet og har indtil sent hen i Tiden for en 
s tor Del været dækket af Skov, _hvor Bøg og Eg var de 
herskende Træer; Bævreasp, Hassel og Ask forekom dog 
ogsaa, hvor jordbund og Pladsforhold �illod det. I Lavnin
gerne var der "bundløse" Skovkær med Elletrunter eller 
vaade Enge (Sig). Paa aabne Pletter voksede Græsser, Ør
nebregne, Lyng, Gyvel og Visse. Der laa Ah! under Lyn
gen, og store Sten stak her og der frem af Grunden. Der 
var rigeligt af Vildt i disse Skovegne. Der var Raadyr, Ræ
ve i Mængde, Grævlinger og Rovfugle. Insekterne kendte 
man den Gang ikke meget til; Eghjorten ( Bivvelshjot) maa 
have været meget almindelig i visse A ar; thi den kunde 
sidde i saa stort Tal paa Buskene, at Dyrene tyngede Gre
nene ned; Børnene fangede dem, tøjrede dem ved Kindbak
kerne og legede "Køer" med dem. 

"De gamle", som har kendt Egnen fra de Dage, kan 
give os god Besked. Hos dem er Mindet om "gamle Dage", 
da de selv var unge, endnu levende. De har Navn til hvert 
Kær og hver Skovlysning: Bregne balle, Hald et, Skovkære
ne og Drosselmose � Navne, som dør med "de gamle". 
Fra Skovkærene og Drosselmose gik en aaben Grøft mod 
Nord og fortsatte sig som Skelgrøft mellem Løjenkjær og 
Pederstrup Markjorder. Skelgrøften, som er til endnu, er 
Begyndelsen til AarhtJS Aa. 

I Tidens Løb har Skovsaven og Rydøksen gjort lyst 
mellem Skovens Træer. - jeg har kendt ældgamle Mænd, 
der fra deres Ungdom af har levet af at skove og rydde, 
jage og fiske. - De ranke, skære Bøgestammer var fint 
Gavntømmer og brugtes som Hjultræ og Træskotræ .. Ege
s tammernes Bark solgtes til Garverne og Kærneveddet ari-: 
vendtes som Hustømmer, Møbeltræ m. m. "Hvidveddet" 
duede ikke og blev borthugget l de gamle Egestammer var 
der tit dybe Revner i Veddet, Revnerne gik gennem Bar
ken, og Saften sivede ud. Eghjorten skulde være svært 
slikken efter denne Saft. En Træstamme med Frostrevner, 
som Folk kaldte dem, kunde ikke bruges til Møbler. 

Hver Bonde kunde "naatle" og lavede sig i "Hugge
huset" mangfoldige Redskaber af det gode Træ, han havde 
lige ved Haanden. Han lavede Skeer af Benved, Hulskovle 
af El, "Høledrav" af Se! fe og Slagvoller af Hvidtjørn og 
Skovabild. En Del Træ svedes i Kul; herom bærer sorte 
Pletter paa Markerne Vidne den Dag i Dag. 
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. Efter Skovens Rydning blev Ahlen under Lyngen bræk-
ket op, og Stenene kløvet eller sprængt, hvorefter de brugtes 
som Bygningssten eller dyngedes op i Stengærder; nogle 
gik til Aarhus som Brosten, hvor vi endnu ser dem i den 
gamle Brolægning. 

Markerne drænedes, og i Stedet for Drænrør brugte 
man tit Ris eller haandsankede Sten. 

Før al Skoven var siaaet ned, tog Forstvæsenet fat og 
lod de sidste Rester inddige (indkaste) som Fredskov. Denne 
har endnu en smuk og afvekslende Flora. Enkelte Steder 
findes skovløse Pletter med Lyng, Gyvel og Farvevisse, 
paa . Skrænterne vokser Stor Frytle i Mængde og Blaa Ane
mone, Skovmærke og Hvid Anemone er naturligvis saare 
almindelige, men Gul Anemone synes at mangle. Temmelig 
spredt vokser Lund Fredløs og smuk Perikon, Rederod kan 
ogsaa nævnes. Der findes enkelte Voksesteder for Alm. Ulve
fod, Kambregne og Klokke-Ensian. I følge Langes Flora er 
der fund en flere sjældne Bregner i Skovene; men jeg har 
ikke kunnet genfinde disse og formoder, at de er forsvundne. 
Paa fugtige Pletter ses Elfenbens Padderokke, Skavgræs og 
Hvid Hestehov. 

Omtalte Skelgrøft fortsætter sig som en Mosegrøft gen
nem Løjenkjær (egentlig Laadenkjær) og Astrup Moser og 
udmunder i Solbjerg Sø. 

Nævnte Moser ligger nu i skovløse Omgivelser og er 
tilgroede med Græsser, Halvgræsser og Pil. At Forholdet 
har været et andet i Mosernes unge Dage, derom vidner de 
mange Rester af Stammer, Grene og Blade af Løvtræer 
( Bævreasp) og Frugter ( Hasselnødder eller Agern), som inde
holdes i Tørvelagene. Mærkeligt er det, at der ovenpaa disse 
Lag ligger et fodtykt, leragtigt Lag, som altsaa er ubrænd
bart og maa fjernes, naar man graver Tørv. Lagets stedlige 
Navn er Fedtlag; ovenpaa Fedtlaget ligger et tykkere eller 
tyndere Lag Tørv, hvis Oprindelse skyldes Mosser, og som 
kaldes Hundekød. Lagdelingen i Mosen er altsaa Højmose, 
Ler, Skovmose, regnet ovenfra og nedefter. 

For nogle Aar siden fandtes i Skovmosens nederste 
Lag nogle Knogler - deriblandt en U nderkæbe -af et stort 
Hovdyr. jeg indsendte Underkæben til Zoologisk Museum, 
som bestemte den og meddelte mig, at Dyret var den lille 
Urokse. Mosens nulevende Fauna er der ikke stort at sige 
om. Af Fuglevildt og Fisk er der vist kun almindelige Ting, 
og I nsektfaunaen er uden I nteresse. 

J eg erindrer, at jeg for mange A ar siden var med til 
at fange en Fiskeart i Mosen, der ikke kan have været 
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nogen anden Fisk end Ferskvandskvabben; Gedde, Aborre 
og Skalle er naturligvis almindelige, og der stanges en Del 
Aal i Mosegrøften. For at naa op i Mosen maa Glasaalene 
svømme gennem Aarhus Havn og det modbydelige Aavand 
i Aarkus By, og senere maa den passere 8 Vandmøller med 
Stemmeværk. 

Det mellemste Løb. 
Ved Blegind forlader Aaen Solbjerg Sø og har nu et 

stærkt Fald ned til Harlev Mølle Vest for Brabrand Sø. 
Den driver paa denne Strækning følgende Vandmøller: Al
drup, lngerslev, Edslev, Dørup, Bodil, Pinds, · Tarskov og 
Harlev Mølle. Indtil Dørup snor den sig gennem aabne 
Engdrag og er ret langsomt rindende; men her træder den 
ind i en snæver Dal og bliver til en stærk rindende Strøm, 
der ved flere Tilløb, hvoraf jeksen Bæk er det største, vok
ser til en anseelig Størrelse. N eden for Harlev Mølle glider 
den som en bred, svagt rindende Aa ud i Ormslev Enge. 
I det følgende omtales kun Aaløbet fra Dørup til Harlev 
Mølle samt j eksen Bæk. Dalen fra Dø ru p til Tarskov Møl
le har en kløflagtig Karakter og et uregelmæssigt Forløb. 
Nord- og Østsidens øverste Rand danner mange Steder en 
skarp Vinkel med de ovenfor liggende jorder. I sin Tid maa 
Dalen være blevet udgravet af Smeltevandet fra Isranden, 
og . vi har da for os et Eksempel paa en Dal, der er opstaaet 
paa en noget lignende Maade som de saakaldte Cannons, 
hvoraf de amerikanske har naaet Verdensberømmelse for 
deres Mægtighed og vilde Skønhed. Sammenlignet med disse 
er vore egne naturligvis forsvindende smaa, 

Under Bortskylningen af jordmasserne er Stenene ble
vet tilbage, og disse ligger nu henstrøede over Dalbunden 
og i Aaløbet. Flere Steder ligger de saa tæt, at det har v æ- . 
ret ugørligt at pløje jorden, som derfor den Dag i Dag hen
ligger i samme Tilstand, som den h'ar gjort fra Arilds Tid. 
Vegetationen paa de stejle Dalsider er af en meget blandet 
Beskaffenhed. Enkelte Steder danner Bøgen og Egen Smaa
skove, men i øvrigt bestaar Plantedækket af K�at af Eg og 
Bævreasp eller af Lyng med rigelig Indblanding af Gyvel 
og Ene. Hist og her har den oprindelige Flora dog maattet 
vige for Kulturgræsser og grimme Granplantninger. Dalens 
Sydside er mindre stejl end N ordsiden og er næsten over
alt iklædt Skove af Bøg og Eg. Bøgene her er ret knudre-· 
de og kan paa langt nær maale sig i Størrelse med Løjen
kjær og Pederstrup Skoves gamle Kæmper. 

Den smalle Dalbunds mere tørre Partier dyrkes, men 
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det meste er saa gennemsivet af Vand, der vælder ud af 
Skrænterne, at Dyrkning er umulig. Paa saadanne Steder 

· breder sig en særdeles " svampet" Eng, som er gennemskaa
ret af smaa Vandløb med koldt Vand, og som hist og her 

Aarhus Aa, neden for Pinds Mølle. 

bærer smaa Buskads af Pil, El, m. m. Selve Aaløbet er 
indrammet af Elle- og Pilebuske; hvor det bøjer ind under 
de bratte Skrænter, overskygges det af Hassel, Bøg og Eg. 
Dalens Plante- og Dyreverden minder ikke saa lidt om 
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Funderdalens og andre midtjydske Dales. Det er i Grunden 
et Stykke Midtjylland, henflyttet til Østkysten og indrammet 
af dennes Frodighed. Dalens landskabelige Skønhed virker 
overmaade tiltrækkende paa den, der er saa heldig at finde 
Vej til denne Plet, som ikke kan ses hverken fra Landevej 
eller Jærnbane, og som hidtil har faaet Lov til at ligge hen 
i landlig Fred og Ubemærkethed. 

De til Plantebestanden knyttede Dyreformer minder 
ogsaa meget om Midtjylland, men opnaar her, rimeligvis paa 
Grund af den frodige Flora, en langt større Fylde. Eksem
pelvis kan nævnes, at paa Gyvelen lever de samme Snude
biller som længere mod Vest, men her i en Rigdom af In
divider; de er fremme Aaret rundt, naar lige undtages et 
Par af de koldeste Vintermaaneder Der kunde nævnes en 
Række Insekter, ukendte eller sjældent forekommende paa 
Øerne, som lever her, men som ellers maa søges i det in
dre eller vestlige Jylland. 

Før jeg gaar over til at omtale Aaløbets Indbyggere 
nærmere, vil jeg gøre opmærksom paa, at Indbyggerantallet 
er enestaaende stort. Formerne er væsentligt som i de midt
jydske Vandløb, men at dømme efter de hidtidige Undersø
gelser er Individantallet her langt det stør<>te, hvilket ·utvivl
somt for en stor Del skyldes den frodige Plantevækst. 

Her vil jeg indskudsvis bemærke, at medens Silkeborg
egnens Vandløb ved E s b e n- P e t e r s e n, det nedre Løb af 
Gudenaa med Tilløb ved Hj. U s s i n g og Dronninglundeg
nens Vandløb ved T h o m s e n, Dannerhøj, er blevet grun
digt og systematisk undersøgt, hvorved vi har faaet et so
lidt og fyldigt Kendskab til disse Vandløbs Fauna, saa mang
ler en planmæssig Undersøgelse ganske for Jyllands sydøst
lige Vandløbs Vedkommende, saaledes Vandløbene i Vejle
dalen, Jelling Enge og Koldingegnen. 

Den Netvingefauna, hvis Larver lever i Vandet, maa 
jeg skænke en nærmere Omtale. 

Som bekendt er der visse N etvinger, som ynder stærkt 
rindende Vand, og andre, der holder sig til svagt rindende 
eller stillestaaende Vand. Dette Forhold er i udpræget Grad 
til Stede ved Aarhus Aa, idet en lang Række Arter, der 
leve_r ved Aaens mellemste, stærkt rindende Løb, ganske 
mangler ved Brabrand Sø og dens nedre Løb mellem Søen 
og Aarhus, hvor Faldet kun er ringe. Omvendt træffer man 
ved det nedre Løb mange Arter, der mangler højere oppe. 
De fleste af de Arter, der lever ved det nedre Løb, og som 
hører Søfaunaen til, er udbredt over hele Landet, medens 
derimod mange af de ·Arter, der lever ved det mellemste 
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Løb, ikke her til Lands er kendt uden for· Jylland; ja nogle 
af dem er endda kun funden ganske faa Steder og i ringe 
Tal uden for Aarhus Aa. 

Aarsageroe til denne Forskel maa søges i Vandenes 
forskellige Beskaffenhed . 

. Sammenlignet med Vandet i' Søer og svagt rindende 
Vande i aabent Terræn er Vandet i den stærkt rindende. 
Aa eller · Bæk gennem· en dyb og snæver Dal ikkelunder
kastet saa stærke Temperatursvingninger Aaret rundt. Kun 
yderst sjældent er det isdækket om Vinteren, og det hol
der sig forholdsvis køligt om Sommeren. I Februar-Marts 
har jeg maalt Vandets Temperatur i Thors Møllebæk og 
Jexen Bæk, og den har vist sig at være 4 -so C. Her maa 
tilføjes, at vi ganske vist ogsaa i de senere Aar har haft 
milde Vintre. 

Medens førstnævnte Vande i alt væsentligt er Overflade
vand, der i høj Grad paavirkes af Solvarmen og Luftens 
Temperatur, saa bestaar sidstnævnte Vande foruden af Over
fladevand tillige af en større eller mindre Mængde Vand�fra 
vandførende Lag, der godt kan ligge saa dybt, at deres Vand 
noget nær har en konstant Temperatur, der i saa Fald nær
mer sig til det paagældende geografiske Steds Gennemsnits
temperatur. Hvor dette Grundvand gennem Kilder naar 
frem til Overfladen og derfra gennem Smaabække, der ofte 
har skaaret sig et dybtliggende Leje i de løse Jordlag, naar 
ud til Hovedløbet i Dalbunden, er Vintertemperaturen saa 
høj, at den tillader en ret livlig Udfoldelse af Dyrelivet 
Vinteren igennem. 

Naar nu Kildevandet gennem dybtliggende Smaarender 
føres ud i Vandløb med stærkt Fald, vil det under vore 
hjemlige geografiske Forhold hurtigt føres ned til svagt 
skraanende Terræn, og først her vil dets Temperatur blive 
stærkt paavirket af Sol og · Luft. 

Det er i den Forbindelse værd at lægge Mærke til, at 
medens Aaens Fald fra Dørup til Harlev Mølle er ca. 24 
m, er Faldet fra sidstnævnte Sted og til Havet -- en 3 a 
4 Gange saa lang Strækning - kun ca. 6 m. 

Skyggegivende ·Træer og bratte Skrænter langs Vand
løbet hindrer naturligvis ogsaa i nogen Grad Sol og Vind i 
at paavirke Vandtemperaturen .  Til Gengæld har det stærkt 
faldende Vand over den meget ujævne - stenede - Bund 
en forholdsvis stor Overflade, som berøres og direkte paa
virkes af Luften. Hvilke af disse hinanden modrirkende 
Forhold, der har den overvejende Indflydelse paa Vandets 
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Temperatur, er et i'nteressant Spørgsmaal, som jeg ikke ser 
mig i Stand til at kunne besvare. 

Her vil jeg nævne et lille Forsøg, som jeg har gjort 
ved Stilling Sø, hvor altsaa kun det første af ovennævnte 
Forhold var til Stede. Ved en Temperaturmaaling  af Søvan
det konstaterede jeg, at . det var rigelig l 0 koldere ved Syd
bredden end ved Nordbredden . . Maalingen foretoges en klar 
Septemberdag hen · imod Aften. Sydbredden havde det me
ste af Dagen ligget i· Skygge, medens Nordbredden Dagen 
igennem havde været paavirket af Solen. Vinden var kraftig 
og vestlig og maatte følgelig i lige Grad paavirke Nord- og 
Sydbreddens Vand. 

I den rindende Aa har Overfladevandet og Bundvan
de,t paa Grund af den livlige Bevægelse noget nær samme 
Temperatur. Vandets hurtige Skiften medfører rigelig Til
førsel af Ilt og organiske Bestanddele, der kan tjene som 
Grundlag for Netving�larvernes Ernæring. Aabunden er 
ujævn, gruset og stenet, fri for Mudder, og hen over den 
rinder Vandet i stærk Fart, det presser sig mod Stenene, 
som det maa op over eller ved Siden af i hastigt Løb, i 
disses Læside opstaar Sugning, der fremkalder smaa Strøm
hvirvler. 

I dette Vand er Netvingelarverne til Stede i umaadeljg 
Mængde, og de er i Virksomhed saa at sige hele Aaret 
igennem. jeg har truffet · flere Arter, der lever paa Aabun
den i livlig Virksomhed saa sent som midt i November og 
saa tidligt som midt i Februar. I Mellemtiden er de vokset 
kendeligt, og det er derfor mere end sandsynligt, at de slet 
ikke ligger i Vinterdvale. 

· 

Fuldt udviklede Dyr (imagines) er fremme og parrings
dygtige. fra Februar til langt ind i November. Mange Arter 
har dog kun en meget begrænset Flyvetid, de er Sæsondyr, 
men den ene Art afløser den anden. I Maj til August er 
dog de fleste Arter fremme. 

Den tidligste Art er sikkert den lille Slørvinge C a p
n i a n i g r a, den optræder allerede i Februar. Hannerne, 
som ikke kan flyve - deres Vinger er rudimentære - er 
meget .livlige Dyr, der i det rent ydre har en flygtig Lighed 
med visse Arter Rovbiller (S ·t e n u s). De smutter om paa 
Solsiden af Træstammer og Sten langs Vandløbet, og de 
holder aabenbart af at faa saa meget som muligt af Vinter
solens sparsomme Varme. Hunnerne, som har normalt ud
viklede Vinger, sidder om Dagen paa Planter ved Bredden; 
de staar i Livlighed langt tilbage for Hannerne. C a p n i a 
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n i g r a· har jeg endnu ikke truffet ved Aarhus Aa, derimod 
finder jeg den hvert Aar ved den 'lærliggende Thors MØI
Iebiek fra Midten af Februar til hen i ·April . 

I Marts og April - tidligste Findetid 8. Marts - er 
den smukke lil le  Slørvinge N e m u r a m e y e r i fremme i 
store Skarer ved Aaen. Larven kryber fra Vandet op paa 
en Sten eller en Pind, og her foregaar Hudskiftet. 

Efter nogle Timers Forløb er Dyret udhærdet og fly-

-'

Parti af jexen Bæk, Rhithrogen a  ussingis Bopl ads. 

"T.\I.tf 
1l(f,;,....,( 

ver nu op i Buskene, hvor det dereFter holder til, og hvor 
Parringen foregaar. Naar Hunnen skal lægge Æg, flyver 
den i hurtig Flugt hen over Vandet, hvor Strømmen er 
stærk, og aflægger Æggene, idet den i et N u lader Bag
kropsspidsen berøre Vandet. Denne Bevægelse gentages ofte. 
N e m u r;a m e y e r i er ikke her hjemme kendt uden for 
j yl land, hvor den kun er fund en fa a Steder og vist ingen 
Steder i saa stort Tal som ved Aarhus Aa. 

I April-Maj flyver et Par andre sjældne Slørvinger, 
N e p h e l o p t e r y x 11 e b·u l o s a og T æ n i o p t e r y x r i s i, 
ved Aaen, dog kun i ringe Mængde. Sidstnævnte lever dog 
i stort Tal i Nærheden af Aaomraadet, nemlig ved Asbæk 
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i Løjenkjær Skov · og ved Assedru·p Bæk. Endvidere har 
jeg taget den ved en Bæk i Jelling Skov. 

I Begyndelsen af" Maj træffes pletvis Sværme af den 
smukke Døgnflue R h i t h rog e n a u s s i n g i, som ikke ken
des fra andre Lokaliteter i Verden end Vejle_ og Aarhus 
Aa (særlig jexen Bæk). Esben-Petersen, som er den første, 
der har fundet Dyret (ved Vejle), har beskrevet det for Vi
denskaben. Larven var dengang ukendt. 

Da det var gaaet op for mig, hvilket sjældent Dyr jeg 
havde for mig, maatte jeg ud for at finde Larven, og det 
lykkedes mig ogsaa at finde den; senere fandt Esben-Peter
sen og jeg i Fællesskab baade Imago og Larve i stort A ntal, 
hvorefter E.- P. beskrev Larven i "Videnskabelige Medde
lelser". Larverne lever paa A a ens Sten, eller r.ettere under 
Stenene paa de Steder i Aaen, hvor Strømmen er mest ri
vende; det er kraftige og livlige Dyr med veludviklet Bide
mund, meget fladtrykt Legeme og stærke, fladtrykte Lem
mer, der rager ud til Siderne. Tager man en Sten op fra 
Strømmen, faar man i Regelen nogle Stykker af disse Lar
ver med, de bevæger sig hurtigt fremad .paa den vaade, 
glatte ·sten, falder ikke af og lader sig kun med noget Be
svær fjerne fra Stenen. Esben- Petersen ·gør opmæ�ksom paa, 
at Larvens Krop og Trachegæller, der dels rager fremad og 
bagud, og dels ud til Siderne, danner en formelig Sugeskive, 
ved Hjælp af hvilken den holder sig fast til UndeftageL 
Den 7. November i Aar saa jeg halvvoksne Larver paa Lo
kaliteten, de var som sædvanlig ineget livlige i deres Bevæ
gelser. 

Flere andre Døgnfluelarver, der lever under samme 
Vilkaar som ovennævnte, har ogsaa en lignende Legemsform. 

Sam men med R h i t h r o g e n a-Larven træffes · en ejen
dommelig sort Fladorm, der ifølge tyske Forfattere skal være 
en Form, som hører Istiden til Endvidere nogle Billearter, 
der henlever - i hvert Fald deres Vinterliv - underneden 
større Sten paa Aabunden. Hvoriedes disse Dyrs Aande
dræt menes at foregaa, har D r. W e· s e n b e r g- L u n d om
talt i sit udmærkede Værk "Insektlivet i vore ferske Vande". 

Ved J u ni Maaneds Begyndelse er det den store Døgn
flue E p h e m e r a  d a n ica's Flyvetid. Den er en af vore 
aller stØrste og smukkeste Døgnfluer, som lever ved stærkt 
rindende Vande, og den er her ved Aaen til Stede i enorme 
Mængder. Ved Aftenstid - inden Solen endnu er gaaet ned 
- sværmer den overalt langs Aaen og derfra ind over Mar
kerne. Den maa utvivlsomt være en kærkommen Bid for 
Bækørreden, hvoraf der er mange i Aaløbet. 
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Fra Begyndelsen til Slutningen af Juni sværmer en af 
vore sjældneste Plan vinger, O s m y l u s c h r y s o p s. Den er 
kendt fra Aarhus Aa, hvor den forekommer i Mængde, As
sedrup Bæk, Grejsdal, Bidstrup og Bornholm. Den er næst 

efter Myreløven vor 
største Planvinge, 
og den er ubetinget 
vor smukkeste; dens 
brede, brunplettede 
Vinger har et stærkt 
iriserende Skær. 
Flugten er langsom 
og usikker. Om Da-

Osmylus chrysops. Imago. gen opholder den 
sig paa Blade af Træer og urteagtige Planter i Vandets umid
delbare Nærhed. Denne smukke Planvinge fortjente at faa 
et godt og betegnende dansk Navn. 

Dens ca. 20 mm lange Larve lever ikke i Vandet, men 
nær ved dette. Føden er 
utvivlsomt af dy.risk Oprin
delse. Før Forpupningen, 
som sker · April-Maj, spin
der den sig en Kokon. 

Saavel Larve som Pup
pe (Nymfe) er beskrevet af 
Hj. Ussing i "Flora og Fau
na" 1 9 1 4, Side 8 1 ,  hvortil 
Esben- Petersen har leveret 
hossiaaende Afbildninger. 
Beskrivelsen, der saavel er 
systematisk som biologisk, 
e� fortræffelig. 

Vaarfluerne begynder at 
indfinde sig i April Maaned, 
og de sidste formerer sig 
saa sent som i Oktober
November. Vinteren igen
nem kan man træffe Larver 
i alle Størrelser i rindende Osmylus chrysops. Larve og Puppe. 

Vand. Gennemgaaende staar disse paa den Aarstid i Livlig
hed langt tilbage for Larverne af Døgnfluer og Slørvinger. 

Nogle Vaarfluearter optræder i store Mængder, andre 
mere sparsomt eller enkeltvis. En af de første er den lille 
S t eho p h y l ax p icico r n i s, der i øvrigt her hjemme kun 
er funden enkeltvis ved Silkeborg og Dannerhøj. Her ved 
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Aaen lever den hist og her i hele smaa Selskaber umiddel
bart ved Vandet; man ser den løbe op og ned ad de gamle 
Straa, gemme sig mellem de unge Blade eller flyve i hastig 
Flugt fra Sted til Sted, men kun ganske korte Strækninger. 

I Forsommeren ser man paa. Stenenes Strømside Mæng
der af smaa kræmmerhusformede Larvehuse. Ved Midsom
mer kommer Vaarfluen frem , det er den ganske lille! Ol i
g o p l ec t r u m  m � c u l a t u m ,  der langt fra er almindelig; 
den synes at være meget selskabelig. Banker man paa en
ligtstaaende Buske langs Aaen, sta!lr der en hel Sky af Dyr 
ud fra disse, de vender dog hurtigt tilbage og indtager atter 
deres Siddepladser paa K viste og Blade. 

I Juni-August er det H y d r o p s yc h i d e r n e s  Flyve
tid. Ved Aaen lever flere Arter, deriblandt H y d r o p syche  
s i l f v e n i, der hidtil her hjemme kun er kendt fra Silke
borgegnen og Aarhus Aa. Nær ved Omraadet, ved Asbæk, 
er H y d r. f u l v ip es talrig. Nævnte Lokalitet er det eneste 
danske Findested. Arternes Larver lever i stærkt rindende 
Vand; de bygger ingen Huse, men laver smukke Fangnet 

Fra September til ind i November flyver Efteraarsdy
rene blandt "Vaar"fluerne. Ganske vist er Arternes Antal 
kun ringe; men til Gengæld er Individernes Antal - her . 
ved Aaen - saa meget desto større. Flere af disse Arter 
har hidtil været betragtet som sjældne; her forekommer de 
i store Mængder, og det er meget sandsynligt, at en Under
søgelse af Jyllands sydøstlige Vandløb, naar Aarsens Tid er 
inde, vilde resultere i en Paavisning af deres Tilstedevæ
relse ogsaa der. 

Talrigst er de to Arter C h a e t o p t e r yx v i l l o s a  og 
C h. o b s cu r a t a. De lever ved stærkt rindende Vande, er 
daarlige Flyvere og opholder sig paa Buske og Græs i 
Vand�ts Nærhed. Saa sent som 7. November har jeg iagt
taget Mængder af Dyrene i Parring; ja endog 21. Novem
ber har jeg truffet C h. v i l l o s a. C h. o bscu r a t a  kendes 
i øvrigt hertillands kun fra Laurberg. 

Samtidigt med ovennævnte flyver to af vore største og 
smukkeste Vaartluer H a l e s u s  d i g il a t u s  og Hal e s u s  
t e s s e l a t u s, begge kun taget i ringe Tal uden for Aarhus 
Aas Omraade. 

· 

H. d. i g i t a t u s ligner i Farve paafaldende det gule Løv 
af Eg og Hassel, og mærkværdigt nok opholder Dyrene sig 
fortrinsvis mellem de gulnende Blade paa disse Planter. De 
flyver nødigt, men er dog ret agtpaagivende. Naar nian 
nærmer sig, lader en og anden sig falde til Jorden, og de 
ligner da skuffende i Farve og Bevægelse et faldende Blad. 
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H. t e s s e l a t u s er mere mørkfarvet og holder sig til El
le buskene. Seneste Fund af disse Arter er for førstnævnte 
7. November og for sidstnævnte Slutningen af Oktober 
Maaned. 

En af vore aller sjældneste Planvinger, den lille smuk
ke M i c r o m u s a n g u l a t u s, lever ved A a en i smaa Sel
skaber. jeg har taget Dyret paa visne Mjødurt i Oktober og 

Jexen D al. 

den 7. November. Det er ikke udelukket, at dens Larve 
som flere andre Planvingelarver lever i el ler ved rindende 
Vand og maa søges der ; det er i hvert Fald paafaldende, 
at de drægtige Hunner sidder paa Planter umiddelbart ved 
Vandet. 

Som man vil se, har jeg flere Gange nævnt 7. Novem
ber i Aar (1915) som Findetid for Netvinger. Før den Tid 
har vi i Aar haft en saa stærk Frost, at Roerne paa Mar
ken og i tyndt dækkede Kuler flere Steder har taget Skade. 
De paagældende Netvinger, som har overlevet Frostnætter
ne, maa altsaa være ret haardføre, selv om man maa ind
rømme, at· de ved at krybe ned mellem de visne Blade har 
kunnet skærme. sig noget mod Ku!den, 
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jexen Bæk. 
Dette Vandløb er af samme Beskaffenhed som Aaen; 

men Vandmængden er meget mindre. Netvingefaunaen her 
er da ogsaa som Aaens, kun er Individantallet for flere Ar
ters Vedkommende betydelig mindre, hvilket naturligvis skyl
des den mere beskedne Vandmængde. 

Det vilde være urigtigt at forlade jexendalen uden nær
mere Omtale, thi denne Dal holder uvægerlig saavel Zoo
logen som Botanikeren fangen en hel Dag, naar en saadan 
har det Held at dumpe ned i den. 

Den er afgjort det smukkeste Afsnit af hele Aaomraadet, 
og den kan godt taale at sammenlignes med Grejsdalen. 
Dens stejle Skrænter er dækket af Skov, Krat eller Lyng. 
Kun faa Steder ser man Naaletræplantningernes kedelige, 
ensformige Rader. Lyngskrænterne med smukt formede 
Enebærbuske og med Egepur, Gyvel og Visse henligger 
urørt· af Menneskets Haand. Dalbunden, der er fri for Lan
devej, jærnbane og Villaer, er Eng og Tørvejord med frit
siaaende Pilegrupper, og Bækken er indrammet af Ellebuske. 
I snævre Sidekløfter vokser Kambregne, paa en sumpet 
Plet ses Tranebær, og et enkelt Sted findes en hel pæn 
Samling af Benbræk. Baade Hugormen og Snogen lever her, 
og Insektfaunaen er som venteligt i dette Stykke rene Natur 
mangfoldig og rummer mange smukke og sjældne Ting. l. 
Bækken er der mange Bækørreder, og nede ved Sammen
løbet med Aaen har jeg flere Gange set Isfuglen. For Øje
blikket anlægger man Fiskedamme ved Bækken, men hel
digvis i den nederste og mindst kønne Del af Dalen. 

Det nedre Løb. 
Noget Øst for Harlev Mølle rinder Aaen ud i Ormslev 

og Aarslev Enge og optager her i venstre. Bred Lyngby:
gaards Aa, der paa det nærmeste kan maale sig med Aarhus 
Aa i Vandmængde. Nævnte Enge er meget fugtige, nogle 
af dem dannes af den nu sammengroede Aarslev Sø, som 
i sin Tid sammen med Brabrand Sø og de omgivende Eng
drag har været et rent Eldorado for Storkene. I Aarslev 
By var der for ikke længere Tid tilbage, end gamle Folk 
kan huske, 2 til 3 Storkereder paa hver Bondegaard; nu er 
der næppe l O beboede Reder tilbage. Engdragene og de mod 
disse hældende Bakkepartier fra Ormslev og videre Øst paa 
omkring Brabrand Sø indeholder saa rige vandførende Lag, 
at Aarhus By farsynes med udmærket Vand derfra. 

Under den store Sænkning i Stenalderen naaede Salt
vandet helt op til . Ski by. 
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Søen er et lavt mudret Vand med en saa rig Vegetation, 
at denne er godt i Gang med at lukke Søen. Af Planter fra 
denne Lokalitet skal kun nævnes den ejendommelige, ikke 
helt almindelige, Krebsklo, der vokser i stort Tal i Søen og 
dens fugtige Omgivelser. Aaen neden for Søen er bred, 
mudret og sagte rindende, den snor sig i mange Bugtninger 
gennem vaade Enge og indrammes af Tagrør, Siv, Dunham
mer· o. s. v. Vandmængden er tilstrækkelig stor for Robaade, 
og ikke saa faa af Aarhusianeroe "sejler op ad Aaen en 
dejlig Sommerdag" enten for Fornøjelse eller for at fiske 
Gedder og Aal. 

I Viby Sogn, lige ved Aaens Udløb· af Søen, ligger en 
af de ældste kendte Bopladser i Danmark (Litteratur : Bra
brand-Fundet fra den ældre Stenalder i Aarbøger for nordisk 
Oldkyndighed og Historie 1906). 

Allerede før den store Sænkning af Landet i Stenalde
ren var paa sit højeste, boede Mennesker her, og det sti
gende Saltvand tvang vel Indbyggerne højere op paa det 
tørre, men forjog dem ikke; endnu da Landet atter hævede 
sig, levede de her. Pra dette lange Tidsrum har man op
gravet en stor Mængde interessante Redskaber af Flint, Træ, 
Ben, Hjortetak og Ler. 

Omtrent midtvejs mellem Søen og Byen snævrer Dalen 
sig ind, og Aaen løber her tæt forbi en Bakke, som er dæk
ket af gamle Ege og Bøge; ved Bakkens Fod vokser Vrie
torn, Bævreasp, Slaaen, Hvidtjørn m . m. Nævnte Bakke 
har i sin Tid været en Ø, som skønt ganske lille dog har 
været beboet i Stenalderen, ja den maa vel endog have 
været en ideelt beliggende Boplads. Paa Østskraaningen lig
ger - eller har ljgget - en af den Tids Affaldsdynger, 
hvori fandtts talrige Muslingskaller, deriblandt Skaller af 
Østers, endvidere Knogler af Pattedyr (særlig Svin), Potte
skaar med Ornamenter og Flintflækker. U heldigvis la a Dyn
gen paa et Underlag af Grus og Sand, som egnede sig saa 
godt til Brug, at man bortkørte hele Historien for at an
vende den som Fyld ved Byens mange ny Gadeanlæg. 
" Øen" gennemskæres af 3 Banelinier, og der er Fare for, 
at den helt skal blive jævnet med jorden, naar de ny Ba
neanlæg skal gennem føres. 

Ved Bakkens Fod ligger Traktørstedet "Fiskerhuset", 
og Bakken er indrettet som "Lystskov" med Borde og 
Bænke· og Spadserestier. Om Sommeren er der livligt Ryk
ind af Voksne og Børn, og det er en given Ting, at Loka
litetens Plante- og Dyrebestand lider meget herunder. 

Det bliver rimeligvis Fiskerhusets Nekrolog,. 'jeg her 
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skriver, og derfor omtaler jeg enkelte andre Dyr end dert1, 
der er knyttet til Vandet. 

Den lille Skov, som nu ligger ganske isoleret, er lige
som Egnens mange andre Smaaskove og Skovhoveder en 
ubetydelig Rest af Fonidens sammenhængende Skovstræk
ninger. Ved Tilintetgørelsen af Skovene er disses mangfol
dige Dyreformer enten gaaet til Grunde eller har reddet sig 
ved Flugt, og nutildags træffer vi i de enligtliggende Smaa
skove disse Flygtninge, der tilhører mange Arter, men er 
faatallige paa Individer. Fiskerhuset rummer da ogsaa trods 
sin Lidenhed en Rigdom af Arter, der dog maa behandles 
med Skaansom-

' 

ned, hvis man 
skal undgaa at 
udrydde dem. 

Paa Eg lever 
en Række P l a n
v i  n g e r af den 
Slags, man po
pulært kalder 
Guldøjer. Deres 
Larver. er ikke 
afhængige af 
Vandet; de le
ver paa Træer
ne, hvor deres Aarhus A a  ved Fiskerhuset. 

Føde, som bestaar af Bladlus og maaske andre Smaadyr, hol
der til: de er forsynet med lange, spidse Kindbakker, og 
man kan let faa Lejlighed til at iagttage, hvorledes de bruger 
disse, thi man behøver blot at afbanke noget Egeløv over 
en Paraply, saa faar man nemlig en hel " Noahs Ark" ned i 
Paraplyen, deriblandt Myrer og Guldøjelarver ( Biadlusløver), 
som, naar den første Forskrækkelse har lagt sig, gaar i Gang 
med Bladlusene, hvad der er rig Lejlighed til i Paraplyen. 

Afbanker man Træerne om Efteraaret, faar man de ud
voksede Guldøjelarver, og disse kan man faa til at forpuppe 
sig f. Eks. i en Tændstikæske. De forpupper sig i et lille 
hvidt kugleformet Spind. . 

De sjældneste Planvinger fra Egetræerne er den store 
C h r y s o p a  f l a v a, den lille fine C h r. t e n e l l a, samt N o
t h o c h r y s a c a p i t a t a. Alle tre har klare glitrende Vinger. 
Endvidere lever her den ganske lille hvidvingede Planvinge 
C o nwen tz i a  p s oc i f o r m i s, der iøvrigt hidtil er ukendt 
her i Landet. 

Paa Buske og urteagtige Planter nede ved Aaløbet le-
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ver andre Arter af Planvinger, saaledes de smukke og sjæld
ne M i c r o m u s v a r i e g a t u s, M i c. p a n a g u s og B o r i  o
m y i a c o n c i n n a; disses Larver har dog næppe noget med 
Vandet eller Vandplanterne at gøre. Det har derimod de to 
S i s y r a-A r t e r,  der ogsaa lever her, nemlig den ret al min� 
delige S i s y r a  f u sc a t a  og den meget sjældne S i s y r a  j u t
l a n d i c a. Sidstnævnte, som er beskrevet for. Videnskaben 
af Esben- Petersen, kendes ikke fra andre Steder i Verden 
end fra Randers, hvor Hj. Ussing tog den første Gang i 
1912, og fra Fiskerhuset, hvor jeg tog den Aaret efter. 

Sisyra Arternes Larver lever ifølge Dr. Wesenberg
Lund paa Ferskvandssvampe. men kryber op af Vandet før 
Forpupningen og foretager denne paa op af Vandet ragende 
P lantestængler. 

Paa Lokaliteten træffes mange ikke almindeligt fore
kommende Biller, Sommerfugle, Bier og andre Insekter. Af 
Biller skal nævnes den sjældne Snudebille C e u t h o r h y n
e h u s p u b ico l l i s, der lever paa Nælde, den smukke A n
t h o n o m u s s o r b i paa H vid tjørn og et Par Arter, der staar 
Hasselens Snudebille nær. Endvidere flere Arter Sivbukke, 
der ogsaa optræder andre Steder ved Aaens nedre Løb, og 
hvoraf i det mindste en Art ved Brabrand Sø er sjældent 
forekom mende. 

I April-Maj ser man den ejendommelige Flue B o m
b y l i u s m a j o r talrig paa Pileraklerne i Selskab med Bier, 
med hvilke den har en vis ydre Lighed. 

Om Netvingefaunaen ved Aaens nedre Løb maa siges, 
at Arterne er de samme, som man andre Steder i Landet 
kan støde paa ved Søer og svagt rindende Vande. De har 
gennemgaaende en langt videre Udbredelse her i Landet 
end de Arter, der opholder sig ved Aaens mellemste Løb. 

Kun ganske enkelte Arter skal omtales. 
. Talrigt til Stede er de store P h r y g a n i d e r, P h r y g a

n e a g r a n d i s, s t r i a t a og v a r i a, ligeledes mange L i m-. 
n o p h i l u s-Arter og næsten alle vore L e p t o c e r u s-Arter. 
N e u r e c l i p s i s b i m a c u l a t a, hvis Larve. spinder smukke, 
trompetformede Fangnet i Vandet, findes hist og her . sel
skabeligt. Endelig skal nævnes Vaarfluen S e t o d e s t i n e i
f o r m i s, som jeg i A år fik en Række af ved Fisker h uset, 
hvor den var ret talrig. Mærkværdigt nok er dette Dyr først 
for et Par A ar siden opdaget her i Landet, nemlig paa · Lol
land af Lærer Jørgensen, Strandby. I afvigte Sommer saa 
jeg den i Tusindvis ved Set. jørgenssø i København .. Den 
sad overalt paa Træstammer og Stakit ved Søen og langs 
Gaden helt  inq til Klampenborg-Banegaarden. 



19 

'tæt uden for Aarhus berØrer Aaen Mølieengen,· en Sump 
med dybt Mudder pg tæt Bevoksning af Tagrør. I og om� 
kring Sumpen er Floraen iøvrigt ret rig, ligeledes Insektfau
naen. Af Sumpens Vaarfluer skal kun nævnes en enkelt 
Art, G r a m m o t a u l i u s  n i t i d u s. Dyret har lange, smalle, 
straagule Vinger, hvis Form og Farve ·passer godt ind i Om
givelserne. 

· 

Langs Sumpens Rand · og paa de. mere tørre Partier le" 
ver talrige Rovbiller og visse Arter af Løbebiller og Snude
biller. Disse Dyr er ikke fortrængt hertil, men lever netop 
paa sumpet Bund og under Opskyl langs Søer og Aaer: 

I Aaens nedre Løb fanges ikke sjældent Horke og 
Ferskvandskrabbe. En Havlampret paa 70 cm er fanget ved 
Slusebroen i Byens vestlige Udkant. 

Lyngbygaards Aa. 
Den øvre Del løber i en typisk bred østjydsk Floddal 

med Enge langs Siderne og med mange Tiliøb fra Højde
dragene paa begge Sider. Den nedre Del fra Y derup Bæks 
Udløb og til Syd for Aarslev Kro løber derimod gennem 
en skarpt nedskaaret Tværdal af samme Karakter som 
Jexendalen. 

Netvingefaunaen i sidstnævnte Parti svarer ganske til 
jexendalen paa en enkel t Undtagelse nær, idet N e m u r a 
m e y e r i synes at mangle her. Derimod tilhører de Former, 
jeg har fundet ved det øvre Løb, baade Stillevandsfaunaen 
og det stærkt rindende Vands Fauna. 

Neden for Aarslev Kro lever Odderen, hvilket Lods
ejerne paa Stedet ved god Besked om. Man kan se dens 
Stier gennem Græs og Krat paa Steder, hvor Aaen drejer 
i bratte Sving. 

Fangnetspindende Vaarfluer har jeg. allerede omtaJt et 
Par Gange. Her vil jeg citere en Beretning om disse Dyr, 
som Esben-Petersen og jeg har meddelt i "Flora og Fauna" 
1914 Side 73, idet jeg tilføjer, at min Rolle under Ekskur
sionen nærmest indskrænkede sig til at være Tilskuerens 
og Tegnerens: 

Den 21. Maj dette Aar mødtes Forf. efter Aftale ved 
Aarslev, 1 1  km Vest for Aarhus, for i Fællesskab at under
søge et Stykke af Lyngbygaards Aa, der løber ud i Brabrand 
Sø. Vejret var saa godt, som det kunde forlanges til en 
entomologisk Ekskursion, og vi. havde begge megen For
nøjelse af Turen; men det, som især bidrog til en udbytterig 
Dag, var Fundet af en Mængde Fangnet spundne af en 
Vaarfluearts Larve. 



:20 

[ "Flora og Fauna" har H j. U s s i n g omtalt saadanne 
Net to Gange, pag. 61, 1908 og pag. 71, 1909, E s b e n
p e t e r s'e n een Gang pag. 79, l 909, og siden har D r. W e
s e n b e r g - L  u n d i et fortræffeligt Arbejde "Biologische 
Studien fiber netzspinnende Trichopterenlarven" ( Int. Revue 
der gesarnten Hydrobiol. u. Hydrograph. l 911) samlet alt, 
hvad der vides om fangnetspindende Larver baade fra Dan
mark og Udlandet, suppleret med en Mænde af egne Fund 
og Iagttagelser .. 

Vore Fund frembyder altsaa ikke noget nyt, men inde
holder dog meget interessant, da det viser, at disse Larvers 
Net er meget mere almindeligt forekommende end formodet, 
og at samme Arts Net er forskelligt bygget, alt efter som 
Omgivelserne varierer. 

Vort første Fund gjorde vi paa en cementeret, ret stærkt 
heldende Slusebund, hvor der var en rivende Strøm, og 
hvor lange Algetraade var i en stadig, svajende Bevægelse. 
Nettene, som var fastgjort i Slusebunden, var ca. IO mm 
brede i Mundingen og ca. 5 ·mm dybe, og de lignede en 
lille Ketser. Larven kunde tydeligt ses liggende paå Bunde·n 
af Nettet, der holdtes stramt udspilet af Strømmen. Paa visse 
Steder var der smaa Kolonier af Net, og det saa meget 
smukt ud, naar de lange Algetraade nu og da svajede hen 
over dem. Strømmens Dybde var ca. IO cm. Selve Spin
det, hvoraf N elle t var forfærdiget, kunde ikke undersøges; 
thi naar Nettet løsnedes eller toges op af Vandet, faldt det 
sammen til en uformelig Masse. 

Det var de mindste Net, vi har set; men deres ringe 
Størrelse skyldes naturligvis den rivende Strøm . . 

Det næste Sted, vi iagttog Nettene, var paa en lille lav
vandet Sten- og Sandbarre til dels tæt dækket med V a n d
r a n  u n k e l, imellem hvis lange svajende Stængler de var 
anbragt, dels støttende sig til Bunden og dels til Stænglerne. 
Formen og Størrelsen var væsentlig den samme som hos 
dem fra Slusebunden. Spindet kunde heller ikke her direkte 
iagttages: men vi kunde se Larverne ligge i Bunden af 
Nettene. 

Paa samme Sted og forøvrigt paa alle de Steder i Aaen, 
hvor vi søgte efter den, fandt vi en anden Form paa Net. 
De lignede meget de af H j. U s s i n g omtalte Net fra Horn
bækaa og Bidstrup Aa ved Laurbjerg og bestod af et cir
kelrundt Spind, 8 a IO cm bredt, støttet af en rørformet 
Ramme, der var bygget af Sandskorn og Plantedele. Spin
det var anbragt i den bageste Del af Røret, og dette var fæ
stet til Sten, Træstumper, Glasskaar o. s. v. I en JiJie Ud-
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videise i Siden af Røret laa Larven. Rørenes Mundinger var 
stadig vendt mod Strømmen. Disse Net var saa stærke, at 
de beholdt deres Form, naar de toges op af Vandet, og vi 
kunde meget nøje iagttage Spindets Form og dets Masker. 

Ar Vaarfluelarverne laver disse Spind for paa en let 
Maade at komme i Besiddelse af Føde er utvivlsomt, og det 

Fangnet fra Slusebunden. 

er jo ogsaa. ganske 
naturligt; thi i en saa 
stærk Strøm vilde alt 
Pia n k ton b li ve ført a f 
Sted med.rivende Fart� 
hvis det ikke blev 
holdt tilbage af Lar
vernes Net og Poser. 
Som de har indrettet 

det nu, kan de i Ro og Mag tage deres Føde i Nettet. 
Alle "Flora og Fauna"s Læsere kender godt Vaarflue

larvernes Huse, som jo findes i Moser, Damme, Mergel
grave, Søer og i rindende Vand. Disse Huse er lavet af 
Sandskorn eller Plantedele, der er spundne sammen. Som
metider benyttes begge Dele til samme Hus; men oftest er 
det dog saaledes, at nogle Arter bygger udelukkende af 
Plantedele, andre (oftest i rindende Vand) af Sandskorn. 
Som oftest er disse Huse helt frie, og Larverne fører dem 
med sig, naar 
de er paa j agt 
efter Føde; un
dertiden (i rask 
rindende Vand) 
er de med Mun
dingen fæstet til 
Sten, og Strøm
men driver da 
Plankton ind i 
H uset til La r-
verne. Fangnet fra. Vandran unkel. 

De Vaarfluelarver, der bygger Huse, spinder ikke noget 
N et; dette er kun iagttaget hos e en Familie, H y d r o p s y c h i
d e r n e. Vi maa her bemærke, at denne Familie i den nyere 
Systematik er delt i flere, hvad der ogsaa utvivlsomt er det 
rigtigste-; men naar vi her bruger den gamle Opfattelse, lig
ger det i, at den er benyttet i E s b e n-P e t e r s e n s  Bestem
melsestabel over Vaarfluerne (Trichoptererne) i "Flora og 
Fauna" 1906-12. Hydropsychidlarverne bygger intet Hus, 
allerhøjst laver enkelte nogle Gange af Slam under Sten 
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og lignende; men det er hos dem, vi finder Netbyg
ningen. 

. De Larver, vi fandt i Lyngbygaards Aa, hører til Slæg-
ten H y d r o p s yc h e  og utvivlsomt til samme Art. Larverne 
af de danske Arter kendes med Undtagelse af Larven til H. 
or n a t  u l a; og da vi prøvede paa at bestemme vore Lar-

Fangnet mellem to Smaasten. 

ver, kunde vi kun faa dem 
hen til H. i n s t a b i l i s, som er 
den eneste endnu kendte Art 
af Slægten, der har 6 Par 
Gæller paa Bagkroppen, mens 
de øvrige har 7 Par. Den øv
rige Del af Beskrivelsen pas� 
sede dog ikke rigtigt paa den, 
og det er med al Reservation, 
vi kalder Arten · H. i n s t a b i
l i s, og det kunde jo tænkes, 
at det var den endnu ukendte 
Larve til H. o r n a t u l a. 

Det er ganske interessantat vide, at ligesom Edder
kopperne i Luften spinder deres Fangnet, saaledes huser 
ogsaa vore ferske Vande Væsener, der paa samme Maade 
tager Fangnet i Brug for at skaffe 
Føde paa de Lokaliteter, Naturen 
har henvist dem til. 

Til Slut citeres, hvad der her 
i Danmark er publiceret over fan. 
gnetspindende Vaarfluer i det Haab. 
at en eller anden· af "Flora og Fau
na"s Læsere s�ulde. faa Lyst til at 
beskæftige· sig .lidt mere med dette 
interessante Forhold, og vi gør det 
saa meget hellere, da det ·er fra 
Danmark, de vægtigste Bidrag hid
til er komne. 

Net med Stiv Ramme, 
set forfra. 

E s b e n- P e t e r s e n: Om planktonfangende og fangnetspin
Hydropsychidlarver i Danmark. - Meddel. Naturh. 
For., Kbhv., p. 137, 1907. 
Bidrag til Kundskab om planktonfangende, fangnetspin-· 
dende Trichopterlarver i Danmark Il. Ibid., p. 1-23, 1908. 
Flora og Fauna, p. 79, 1909. 

H j. U s s i n g: Flora og Fauna, p. 61, 1908; ibid., pag. 71, 
1909. . 

C. W e s e n b e r g-L u n d: · Biologische Studien ti b er netz-
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spinnende Trichopterenlarven .  In tern. Revue der gesamt. 
Hydrobiol. und Hydrograph. ,  1911. 

Mine U ndersøgelser, der har været nogenlunde plan
mæssige, har kun strakt sig til et bestemt afgrænset Om
raade og til en enkelt Gren af den Insektfauna, der er 
knyttet til de ferske Vande. Søerne indenfor Omraadet har 
jeg saa at sige ikke befattet mig med. Rimeligvis vilde en 
planmæssig U ndersøgelse af deres Fauna være lønnende. 

Efterfølgende Oversigt over de Dyrearter, jeg har fun
det paa Aaomraadet, har jeg ordnet saaledes, at der bag 
Dyrets Navn først gives Oplysning om den talmæssige Fore
komst paa Omraadet; dernæst meddeles ved Tallen e  l ,  2 
og 3, der henviser henholdsvis til ø v r e L ø b, m e I l  e m
s t e L ø b og n e d r e L ø b, hvor Dyret er fundet, og ende 
lig angives ved Bogstaverne J ,  F, S, L-F og B, om Dyret 
mig bekendt hidtil er fundet henholdsvis i Jylland, Fyn , 
Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Bogstavet D betyder, 
at Arten er at anse som udbredt over hele Danmark. 

Læseren vil lægge Mærke til, hvor ofte 2 og J eller J 
B falder sammen,  ligeledes 3 og D. 

Navne paa Dyr, der er fundet i Nærheden af Aaom
raadet, men ikke i dette, er medtaget uden Løbe Nr. 

Oversigt over Netvinger m. m. fra Aarhus Aa's 
Omraade. 

l. Vaarfluer. 
l .  Pl)ryganea minor, faatallig, 3, D. 
2. " varia, ret talrig, 3, D. 
3. " grandis, talrig, 3, D. 
4. " striata, talrig, 3, D. 
S. Agrypnia pagetana, enkeltvis, 2, D. 
6. Neuronia ruficrus, enkeltvis, 3, J .  S., L.-F. 
7. " clathrata, enkeltvis, l 3, J. S. 
8. Colpotaulius incisus, enkeltvis, 3, D. 
9. Grainmotaulius atomarius, talrig, 3, D. 

1 0. " n itidus, talrig, 3, J .  S., L.-F. 
1 1 . Glyphotaelius pellucidus, talrig, 3, D.  
1 2. Limnophilus rhombicus, faatallig, 2 3, D. 
1 3. " flavicornis, meget talrig, 3, D.  
14.  " decipiens, enkeltvis, l 2 3, J. F. S., L.-F. 
1 5. H marmoratus, meget talrig, 3, D. 
1 6. " stigma, meget talrig, 3, D. 
1 7. " xanthodes, faatallig, 2 3, D. 
1 8. " lunatus, meget talrig, l 2 3, D. 
1 9. " politus, meget talrig, l 3, D. 
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20. Limnophilus fuscinervis, enkeltvis, t ,  D. 
2 t .  " ignavus, temmelig talrig, t 2, J .  S., L.-F. 
22. " nigriceps, talrig, t 2, D. 
23. " centralis, temmelig talrig, t ,  J .  B.  
24. v i ttatus, temmelig talrig, t 3, D.  
25. " afflnis, talrig, 3, D. 
26. " auricula, meget talrig, t 3, D. 
27. " griseus, meget talrig, 3, D. 
28. " bipunctatus, faatallig, t 2 3, D. 
29. " extricatus, temmelig talrig, 3, D. 
30. luridus, enkeltvis, 3, J ,  
3 1 .  " sparsus, meget talrig, 3, D. 
32. " fuscicornis, faatallig, 3, J. S., L.-F. 
33. Anabolia nervosa, meget talrig, l 2 3, J., L.-F. 
34. " lævis, meget talrig, t ,  J S., L.-F. 
35. Phacopteryx brevipennis, faatallig, selskabelig, t, D. 
36. Stenophylax picicornis, i smaa Selskaber, 2, J .  
37. " permistus, enkeltvis, 3, J. S. B., L.-F. 

" luctuosus, talrig ved Assedrup Bæk, J .  
38. " n igricornis, faatallig, talrig ved Asbæk, 2, J .  
39. " stellatus, temmelig talrig, 2, J .  
40. " latipenn is, faatallig, talrig ved Assedrup Bæk, 2, J. F. B.  
41.  Micropterna sequax, enkeltvis, 3,  D. 
42. Halesus digitatus, talrig, 2, J .  ved Funder. 
43. " tesselatus, meget talrig, 2, J .  
44. " radiatus, meget tairig, t ,  J .  S. ? 
45. Ecclisopteryx guttulata, pletvis talrig, 2, J .  
46. Chaetopteryx obscurata, meget talrig, 2 ,  J .  ved Laurberg. 
47. " vi l losa, meget talrig, 2, J. F. 
48. Sericostoma personatum, faatallig, 2, J .  
49. " pedemontanum, faatallig, 2 ,  J .  B .  
50. Notidobia ci liaris, talrig, l ,  3 ,  D .  
5 1 .  Goera pi losa, talrig, 2 ,  3 ,  D .  
52. S i l o  pall ipes, pletvis, 2 ,  J .  S. B .  
53. " nigricornis, faatallig, 2, J. F. 
54. Ol igoplectrum maculatum, pletvis talrig, 2, J .  
55. Lasiocephala basalis, talrig, 2 ,  J .  
56. Beraea min uta, pletvis, 3, J .  S .  
57. " pullata, pletvis, 2, J. S .  

" maurus, faatallig ved Si listria, J .  B. 
58. Molanna angustata, talrig, 3, D. 
59.  Odontocerum albicorne, talrig, 2,  J .  
60. Leptocerus c inereus, talrig, 3, D. ' 
6 1 .  " albifrons, enkeltvis, 2, J .  
62. " fulyus, faatallig, 3, J .  S. 
63. " seni lis, temmelig talrig, 3, J. S .  
64. " aterrimus, temmelig talrig, 3, D. 
65. " annulicornis, temmelig talrig, 3, J .  
66. Mystacides longicornis, talrig, 3, D. 
67.  , ,  azurea, talrig, 3,  J .  S.  
68. " n igra, talrig, 3, J. S. 
69. Oecetis ochracea, enkeltvis, 3, D. 
70. " lacustris, talrig, 3, J .  F. S. 
7 1 .  Adieella reducta, enkeltvis, 2, J .  

Wormaldia occipitalis, talrig ved Sil istria, B .  
72. Cyrnus trimaculatus, talrig, 2 ,  3 ,  J .  S .  B .  
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73. Cyrnus flavidus, faatallig, 3, J. S. 
74. Neureclipsis bimaculata, pletvis talrig, 3, J. S. 
75. Polycentropus flavomaculatus, pletvis talrig, 3, J. S. B. 
76. Plectrocnemia conspersa, faatallig, 3, J. S. B., L.-F. 
77. H olocentropus dubius, faatallig, 2, 3, J. S. 
78. " picicornis, faatallig, 3, J. F. S. B. 
79. Hydropsyche instabilis, talrig, 2, J. F. S. B. 
80. " si lfveni ,  temmelig talrig, 2, J .  
8 1 .  " pellucidula, temmelig talrig, 2, J. B. 

" fulvipes, talrig ved Asbæk. H idtil eneste danske Findested. 
82. Tinodes waeneri, talrig, l, 3, D. 

" pal l idula, talrig ved Assedrup Bæk og Giber Aa, S. B. 
83. Lype phaeopa, faatallig, 3, J .  S. B.  
84. Rhyacophila nu bi  la ,  talrig, 2,  J .  B.  
85. " septentrionis; talrig, 2, J .  B. 
86. Agapetus comatus, faatallig, 3, J .  
87. " fucipes, . faatallig, 3, J .  B. 
88. Setodes t ineiformis, temmelig talrig, 3, Loll. København.  

Crunoecia irorata, talrig ved Si l istria, J. Møen. 

Af ca . 1 40 indenlandske Arter er, som man vil se, 88 
kendt fra Aaomraadet. Ved fortsat Eftersøgning vil Tallet 
nok kunne bringes op til om ved 1 00. Men selv Tallet 88 
er meget højt og viser, at Vaarfluefaunaen her er meget rig. 

Il. Slørvinger. 
l .  Chloroperla grammatica, talrig, 2, J. ·s. 

Capnia n igra, i kke talrig, Thors Mølle, J. S. 
2. Taeniopteryx risi, ikke talrig, talrig v. Asbæk, 2, J. B. 
3. Nephelopteryx nebulosa, enkeltvis, 2. J. 
4. Nemura meyeri, meget almindelig, 2, J. 
5. cinerea, talrig, 2, J .  F. 
6. " variegata, talrig, 2, 3, D. 
7. " marginata, talrig, 2, J .  
8. " inconspicua, ikke talrig, 2, J. Møen. 
9. " avicularis, faatall ig, 2, J. S. 

t o. Leuctra hippopus, talrig, 2, J .  
I l .  " klapaleki, talrig, 2 ,  J .  S . 

. Af Landets 22 Slørvingearter er kun Halvdelen kendt 
fra Omraadet. Slørvingsrne er ikke gode Flyvere ;!mange 
Arter kendes kun fra enkelte Lokaliteter. Man kan næppe 
vente her at finde mere end et Par Arter tii .  

III. Døgnfluer. 
l .  Ephemera danica, 2, J. F. B. 
2. Leptophlebia submarginata, 2, J .  
3 .  " meyeri, 3 ,  D. 
4. Caenis dimidiata, 1, D. 
5. Baetis tenax, 2, 3, J .  
6 .  " n iger, 2, J .  
7 .  " scambus, 2, J .  
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8. Baetis vernus, 2, J .  
9 .  " rhodan i, 2 ,  J .  F 

IO. Centroptilum luteolum, 3, J .  S. B. 
I l . Cloeon dipterum, 2, 3, D. 
1 2. ., rufulum, 2, 3, D. 
1 3. Siphlurus aestivalis, 2, 3, J. S. B.  
1 4. Rhithrogena ussingi, 2,  J .  
1 5. Heptagenia sulphurea, 2 ,  J .  S .  

Vi har ca. 30 Arter i Landet. Naar Halvdelen er kendt 
fra Omraadet, er dette et ganske pænt Tal; men der lever 
sikkert adskilligt flere Arter her, 

IV. Planvinger. 
l .  Sisyra fuscata, talrig, 3, D. 
2. " j utlandica, ikke talrig, 3, J. 
3. Osmylus ·chrysops, meget talrig, 2, J .  B. S. ? 
4. Sialis lutaria, talrig, l ,  2, 3, D. 
5. " fuliginosus, temmelig talrig, 2, J .  

Af Planvinger, som er knyttet til Vandet, findes, paa 
nær en bornholmsk Art, samtlige hidtil kendte d.anske Ar
ter paa Omraadet. 

V. Biller. 
Sivbukke. 

l .  Oonacia n igra, Brabrand Sø. 
2. " discolor, Fiskerhus. 
3. " menyanthidis, Brabrand. 
4. " lemnæ, Mølleeng. 
s. " dentipes, Taastrup. 
6. " bidens, Mølleeng. 
7. " hydrocharides, Mærgelgrav v. 
8. " typhæ, Aarhus. 
9. " semicupreus, Viby. 

I O. " ·affinis, Jexen Dal. 
i l .  " sericea, Brabrand. 
12.  " l inearis, Aarhus. 
1 3. " obscura, Fiskerhus. 

Snudebiller. 
l .  Grypidius equiseti, Fiskerhus. 
2. ., brunneirostris, Mølleeng. 
3. Erirhinus festucæ, Fiskerhus, Aarslev. 
4. " nereis, Fiskerhus. 
5. Notarus acridulus, mange Steder. 
6. Tanysphyrus lemnæ, Fiskerhus. 
7. M esinus pyraster, flere Steder. 

Løbebiller. 
l. Oodes helopioides, Mølleeng. • 

2. Elaphrus riparius, flere Steder. 

Aarhus. 
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3. Ela ph rus · cupr�:us, flere Steder. 
4. Blethisa multipuncta, Mølleeng. 

Desuden flere Anchomener, mange Sernbidier samt nog
le af de smaa Pterosticus Arter, der synes fortrinsvis at 
søge fugtig Bund. Om ovennævnte Billearter, Sivbukkene 
undtagen, er absolut bunden til Vandet eller meget fugtig 
Bund, har jeg in tet Kendskab til. 

VI. Stankelbensmyg. 

De fleste af disse Insekter, af hvilke m�nge er ret 
store og iøj nefaldende, lever ved Vand, og mange Arters 
Larver er knyttet direkte til Vandet eller til dettes nærmeste 
Omgivelser. Der er ikke foretaget nogen planlagt Indsamling, 
og. ved nøjere U n dersøgeise vil Artsantallet naturligvis stige 
betydeligt. 

l .  Limnobia tripunelala Fabr., Lyngbygaards Aa. 
2. Poecilostola punctata Schranck., Jexen B., Lyngbyg. Aa. 
3. Limnophi la lineola Meig., Lyngbyg. Aa. 
4. " ferruginea Meig., Fiskehuset 
5. Tricyphona i mmaculata Meig., Lyngbyg. Aa. 

1 1  schineri Kol., Sil istria. 
6. Tiputa vi ttata Meig., Jexen B. - Lyngbyg. Aa. 
7. 1 1  truncorum Meig., Jexen B. 
8. 1 1  oleracea L., Lyngbygaards Aa. 
9. Cylindrotoma distinctissima Curt., Lyngbygaards Aa. 

Stykke VI er meddelt af E s b en - P e t e r s e n, som har 
indsamlet og bestemt Arterne. 

Idet · jeg hermed afslutter dette lille Arbejde, vil jeg 
bringe De Herrer E s b e n-P e t e r s e n, Silkeborg, og Adjunkt 
M a t h. M ø I l  e r, Aarhus, min bedste Tak, fordi de beredvil
ligt har gennemgaaet ' mit Manuskript og ydet mig værdifuld 
Hjælp og Vejledning paa flere Punkter, førstnævnte særlig 
hvad Bestemmelsen af Netvingerne angaar, sidstnævnte sær
lig angaaende min Omtale af geologiske Forhold og Stenal
der-Bopladsen ved Brabrand Sø. 

De fleste Klicheer er bekostet af "Jydsk Forening for 
Naturvidenskab" ,  Aarhus. 

D a n s k  L i t t e r a t u r. 
Esben- Petersen : Bestemmelsestabel over Guldsmede, Døgn

fluer m. m. Danm. Fauna. 
- Bestemmelsestabel over Vaarfluer. Flora og Fauna. 
- . Bestemmelsestabel over Plan vinger. Flora og · Fauna. 



28 

Esben- Petersen : Fangnetspindende Vaarfluer. Flora og Fau
na, 1 909, pag. 79. 

- Om planktonfangende, fangnetspindende Hydropsychid
larver i Danmark. Dansk nath. F. vidensk. Medd. 1 907, 
pag. 1 37. 

· 

- Bidrag til Kundskab om planktonf. ,  fangnetsp. Trichop
terlarver i Danmark. Dansk nath. For. vidensk. Medd. 
1 908, pag. 1 23. 
En Reliktfauna. jubilæumsskrift for jap. Steenstrup, 
XXXI .  

Hj. Ussing: Osmylus chrysops. Flora og Fauna, 1 9 1 4, pag. 
8 1 .  

- Fangnetspindende Vaarfluer. Flora og Fauna, 1 908, pag. 
6 1  og 1 909, pag. 7 1 .  . 

A. C. Jensen-Haarup : Bestemmelsesta b. over Sivbukke, Flo
ra og Fauna, 1 903, pag. 38. 

Dr. Wesenberg Lund : Insektlivet i ferske Vande. 
Brabrand-Fundet fra den ældre Stenalder. Aarbøger for 

nordiske Gidkyndighed og Historie 1 906. 

Entomologiske N otitser. 
H j .  U s s i n g. 

·. Bombylius major L. havde jeg den Glæde at iagttage 
og fange i Udkanten af Haslund Skov ved Randers 25/4 1 9 1 5. 
Den holdt til paa Pilens Rakler, men jeg saa den ogsaa af 
og til sætte sig paa jorden. Dens hurtige og kolibrilignende 
Flugt gør den vanskelig at fange. F i n d a l tog de første 
jydske Eksemplarer henholdsvis i Odderegnen og ved 
Fiskerhuset nær Aarhus. 

Laphria gilva L. ,  som ifølge " Diptera Danica" ikke 
skal være sjælden i Danmark, ses dog ikke hyppig paa 
min Egn. Til Dato foreligger kun et eneste Eksemplar fra 
Bidstrup Skov nær Laurberg 27/8 1 9 1 5. jeg tog den paa en 
Træstamme .. Den større og mere robuste L a p h r i a e p h i p
p i u m F a b r. , om hvilken jeg før har publiceret i "Flora 
og Fauna" ,  er iagttaget hyppigere et Par Aar i Træk, men 
synes nu at være bleven sjældnere. Dens gamle Lokaliteter 
her er ogsaa undergaaet Forandring. 

Laphria marginata L. angives i " Diptera Danica" som 
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ikke almindelig i Danmark. Det var denne Art", jeg fangede 
paa Fælleseks k ursionen til Laurberg 4/7 1915. 

Tabanus rusticus F ab r. angives i "Diptera Danica" som 
endnu ikke funden i Jyl land. jeg tog et Eksemplar paa 
Skærmplanter paa en Holm i Randers Fjord ud for Melle
rup, juli, .1 915. 

Lipoptena cervi L. (Lusfluen) fangedes af M. K l i n g e 
i Maj 19 1 5  paa et Raadyr. Eksemplarerne var uvingede. 
Den skal ogsaa kunne forekomme i vinget Tilstand og snyl
ter da paa Fugle. 

Pedizia rivosa, en af vore største. Stankelben, har jeg 
funden Larven og Puppen af i Ravnkilde (Ræbild Bakker) 
31/5 1914 i Fontinalis-Mosset. Imagines saas ikke. 

Billeslægten Helodes, hvis systematiske Plads er mel
lem Smeldere og Blødvinger, findes i Regelen ·paa fugtige 
Lokaliteter. Larverne kender man ikke meget til. jeg tog 
en H e. l o d e s-Larve i Maj 191 S i Haslund Skovbæk under 
Sten. Det er første Gang, jeg har set den, skønt jeg hvert 
Aar ofte undersøger Bækken. Dyrets Længde er I O  mm, 
og ved Hjælp af de 3 Par kraftige Lemmer og det noget af
fladede Legeme formaar den udmærket at klare sig i det 
stærke Vandpres. Det mest ejendommelige hos Larven sy
nes mig at være Mandiblerne. Disse er beklædte med fine, 
silkeagtige Haar, som maaske hjælper til at feje Føden sam
men. Saa vidt jeg kunde se, fungerer Endetarmen som Re
spirationsorgan. Der findes i det hele taget ikke mange Re-· 
præsentanter for Bil lefamilien i de kolde Kilder. jeg ken
der egentlig kun E l m i s og nu H e l o d e s som hørende til 
den Skovbækfauna, der fordrer lav Temperatur. 

Bruden. 
Af K. K r i s t e n s e n.  

B r u d e n ( Mustela v1,1lgaris) er Danmarks mindste Rov
dyr. Den hører til Maarslægten og indenfor denne igen til 
V æslerne. 

Væselen er kendt af alle. Dens Krop er ca. I O  Tom
mer lang, og Halen ca. 5 Tommer. Den er om Sommeren 
brun paa Ryggen og hvid under Bugen, og karakteristisk 
for den er, at den yderste Halvdel af Halen er sort. 

. Om Vinteren er -den, som bekendt, hvid med Undta-
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gelse af Halespidsen, der beholder sin sorte · KulØr, og da 
kaldes den Lækat eller Hermelin. Derfor ser man ingen 
Væseler om Vinteren og ingen Lækatte om Sommeren. 

Bruden ligner en lille Væsel ; dens Krop er omkring 
ved 7 Tommer lang, Halen kun halvanden ; dens Farve er 
som Væselens ; men foruden ved sin Lidenhed adskiller den 
sig dog ogsaa fra denne ved, at Halen er ensfarvet, altsaa 
uden sort Spids, og det er endog dens sikres.te Kendetegn. 

Den skifter ikke Kulør som Væselen ; den beholder sin 
brune Rygfarve Aaret rundt, saa dersom man træffer en 
Væsel med brun Farve om Vinteren, hvad mange paastaar  
at have set, kan man være sikker paa, a t  det er  Bruden. 

Bruden er et meget graadigt ·Dyr, ret en Vielfras, der 
fortærer mindst ligesaa meget i hvert Døgn, som den selv 
vejer, og da dens væsentligste Føde - ligesom ogsaa Væ
selens - bestaar  af Mus, er det et meget nyttigt Dyr. 

Da den er saa væver og hurtig i sine Bevægelser, og 
da den paa Grund af sin Lidenhed og Smidighed kan be
væge sig i Musehullerne,· er den en af Musenes værste Fjen
der, hvorfor den ogsaa bliver en af Landbrugets bedste Ven
ner, der bør fredes overalt. 

Helt uskadelig er den selvfølgelig ikke, da den nok kan 
anrette Ødelæggelser blandt Fugle og mindre Fjerkræ. 

Som dens Slægtning Væselen. har den en stram Moskus
lugt. Hunde og Kalle vil derfor nok bide den ihjel ; men 
de vil ikke fortære den. 

Her i Uldum-Egnen er Bruden ingenlunde sjælden. 
Der kan nævnes følgende Iagttagelser : I November 1 906 
blev den dræbt af en Kat hos Peter Lundgaard paa Ølholm 
Mark ; den er senere set i en gammel jordvold paa samme 
Sted. 

I Efteraaret 1907 toges 2 Eksemplarer i en Kornmark 
i Uldum Kær ; det ene toges den 1 8. Septbr. ; det andet 
nogle Dage før. 

En af de første Dage i Marts 1 9 1 1 blev den set i en 
Komstak (Havrehæs) ved Uldum Præstegaard. Der var næ
sten ingen Mus i Stakken. Disse havde Bruden sørget for. 

Hos Gaardejer Hans Møller, Sindbjerglund har Ind
senderen af disse Linier set en Brud, taget der paa Egnen 
og udstoppet af Jakob Møller (senere død i Amerika). 

Den l. August 1 9 1 5  traf Lærer E. Kristensen i Hessel
balle en Brud, der legede med sine tre U n ger udenfor sin 
Hule i Grøftekanten ved den saakaldte Kirkevej lidt Nord 
for Hesselballe By. Da de saa sig opdaget, søgte Moderen 
straks Skjul, medens U n gerne blev staaende for tillidsfulde 
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og med Forundring at betragte den kommende. Det var 
maaske første Gang, de stod overfor et Menneske. 

Moderen kom da frem , saa sig lidt ængstelig omkring 
og hentede saa først en, saa en anden af U n gerne, hvoref
ter den tredie fandt det rigtigst ogsaa at: forsvinde. 

Dermed var saa hele Familien i Sikkerhed. 
Lærer E. Kristensen stod i Dyrenes umiddelbare Nær

hed og betragtede 'det omtalte Optrin; en Forveksling med 
V æsel en er derfor udelukket. 

Uldum i Decbr. 1915. 

Mindre Meddelelser. 

Frænde er Frænde værst. En Dag i August Maaned, 
da jeg var en Tur ude ved Mosen i Moesgaard Skov, og 
da. det var meget varmt og stille, iagttog jeg, at der over 
Mosens Vandspejl fløj blandt andet ikke saa faa af A eschna 
grandis, dels i Parringsleg og dels for at søge Føde. Plud
selig ser jeg et Eksemplar komme flyvende med noget i 
Munden og sætte sig paa et Siv. jeg fangede det, og det 
viste sig at være en Han, som havde udset sig en Hun af 
Syrnpetrum flaveolum til Frokost. Byttet var allerede dødt;· 
dets højre Forvinge var helt bortklippet, og dets højre Bag
vinge var knækket inde ved Brystet. 

P. Ch r i s t e n s e n. 

Som Tillæg til Listen over Udbyttet fra Ekskursionen 
til Bromme Plantage ved Sorø d. 1 9. Septbr. · 1915 med
deles, at jeg af Rodgaller paa Linaria vulgaris klækkede 
den sjældne Gymnetron collinum Gyll. samt G. linariae 
Panz. I Opskyllet fra Bromme Sø var Parnus lutalentus 
Er., og i Sigtegodset fra Fyrrestubbe fandtes Agathidium 
laevigatum Er. og Xantholinus tricolor F. 

A u g u s t W e s t. 

Antallet af danske Sommerfugle er for Tiden 1708, nem
lig 776 Macrolepidopterer og 932 Microlepidopterer. 

Af Macros er i "Danmarks Fauna" beskrevet 690, hø
rende til de 18 første Familier. Hertil kommer I O  nye Ar
ter : Odontosia Carmelita Esp., Nonagria nexa H b., Meso
gona oxalina Hb., Xylina ornithopus Rott., Erastria .. decep
toria Sc., Herminia derivalis H b., Herminia tentacularis L., 
Hypena obesalis Tr., Philabapteryx aquata Hb. og Boar-
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mia secundaria Schiff. Resten, 76 Arter, bliver -- forhaa
bentlig snart ·- behandlede i næste Bind og fordeler sig 
paa følgende Familier : Nolidæ 5 Arter, Cymbidæ 5, A rctii
dæ 30, Zygænidæ 8, Cochlididæ 2, Psychidæ 8, Sesiidæ l O, 
Cossidæ 3 og Hipialidæ 5. H. P. S. S ø n d e r u p. 

Til Botanikerne. Vi Sommerfuglesamlere er tit i For
legenhed, naar vi ønsker at finde en god Lokalitet for en 
eller anden sjælden - eller endnu ikke funden - Art, 
og dette vil oftest sige det samme som en Lokalitet, hvor 
en vis Plante vokser i Mængde eller i hvert Fald i et no
genlunde betydeligt Antal. Her vilde vore ærede Botanike
re kunne være os til betydelig Hjælp ved at anvise os saa
danne Lokaliteter. 

For Tiden ønsker jeg meget gerne at kende saadanne 
for følgende ·Planter : Euphrasia ofjicinalis (er Euphrasia 
lutea genfunden, siden den iflg. Lange fandtes paa Samsø ?) , 
Melilatus alba, Lychnis viscaria (Viscaria purpurea) og 
Melampyrum pratense (samt silvestre). 

H. P. S.  Sønderup. 

Nye og sjældne, danske Hemipterer. l de senere Aar er 
Kendskabet t i l  den danske Tæge- og Cikadefauna i glædelig Grad 
blevet stærkt forøget. l 1 9 1  5 - under vaade Omstændigheder - op
dagede saaledes Lærer J. P. K r y g e r, at  Vandtægen Aphe/ocheirus 
Montandani Horv. findes i Varde A a ved N ør holm.  l ekstravaade Om
givelser, ca. 2 km fra u n d ertegnedes Operationsfelt fandt Lærer S ø n
d e r u p den m eget sjældne Landtæge Stephanitis Oberti Ko/. (de nær
mere Omstæn d igheder ved dette Fund t i lhører foreløbig Privatl ivet) . 
Paa høj og t ø r Bund,  Funder Bak ker, fa ndt  undertegnede den l i l le ,  
elegante Amblytylus albidus Hallll. 

For Cikadernes Vedkommende er der adski l l ige Fund at n otere, 
navnlig af  nye Arter for Faunaen el ler endog for Videnskaben j i den 
Retning har Dir. O. J a c o b s e n været den mest virksomme j han har 
i en Fortegnelse over danske Cikader, i » Entomologiske M eddelelser« 
medtaget de nye Arter, hvilken Fortegnelse er det første, samlede 
Arbejde, som forel igger for vort Lands Ved kommende over denne 
l nsektafdel ing. De nye Arter er bl .  a . : Kelisia Scotti Fieb. (Ja c .), en
kelte Liburnia'er, en ny Macrapsis ( undert.), Pediopsis tiliæ Germ . (Jac.), 
Aga/lia puncticeps Germ . (nær Aarhus, opdaget af Lærer F i n d a 1), 
Agallia brachyptera Boh. (Si lkeborg, undert.), Eupteryx signatipennis Boh. 
(Si lkeborg-H orsensegnen j undert.), Eupt. stellu/a fa Burm. (Si l keborg j 
undert.),  Typhlocyba tenerrima H. Sch. (�'under j undert.).  Desuden er 
fundet nere for Vid enskaben nye Arter, af hvi lke føl gende bl i ver be
skrevne som nye i ovennævnte Tidsskrift : Ch/oriona danica, Liburnia 
elymi, Paraliburnia Jacobseni. 

Sil keborg, hn. 1 9 1 6. A. C. J e n s e n- H a a r u p. 



Fra Naturens Værksted 
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Dette Tidsskrift paabegynder nu sin Ste Aargang. l de afsluttede 
fire Aargange har det søgt at løse den Opgave at blive et Ma

gasin for Naturvidenskab, i hvilket enhver, der har Interesse for 
Naturen) kan finde Oplysning om Fremskridt og Opdagelser, der 
gøres indenfor N aturvidenskabens mange Grene, et Tidsskrift hvori 
Læseren baade underholdes og belæres gennem letfattelige i nter
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ssante A fhandlinger og Artikler. 

Foruden de større A fhandl inger, der· som Regel skrives af  vo
re mest ansete Naturforskere, bringer Tidsskriftet i hvert Hefte en 
Række " Mindre Meddelelser", der har vundet særlig Yndest paa 
Grund af deres underholdende og interessante Indhold. 

" Fra Naturens Værksted" er altid rigt i l lustreret og tit med 
originalt og nyt Bi l ledstof. Som Prøve paa Artikler, " Fra Naturens 
Værksted" har bragt i det forløbne Aar, kan nævnes : 

G u l d s m e d e n e s  P a r r i n g  
o g  Æ g l æ g n i n g. Af C. We
senberg-Lzwd. 

S t e i n a c h s  F o r s k o i n g e r  
o v e r M a s k u l i n i s e r i n g  o g  
F e m i n i s e r i n g. A f  W. 
Dreyer. 

A t m o s f æ r e n s O p s t a a e n o g 
U d v i k l i n g. Af Niels Filsk01'. 

H ø j e r e D y r e l i v  i l s h a v e t. 
Af A. L. V. Manniche. 

F l e r.t a a e d e  H e s t e  i N u t i d e n.  
Af j. E. V.  Boas. 

O m B j e r g e n e s O p r i n d e l s e. 
Af J(. RørdanL 

F a r v e s a n s  o g  F a r v e o p fa t
t e l s e h o s D y r e n e. Af 
Richard Ege. 

R æ v e a v l i C a n a d a. A f  W. 
Dreyer. 

· G u l d s m e d  e n  e s  L a  r v e  r. A f  
C. Wesenberg-Lnnd. 

O m P l a n t e r n e s R ø d d e r. 
Af Fr. Heide. 

O m U d v i k l i n g e n a f P a t t e-
d y r e n e s  T a n d f o r m e r. Af · J(. S. Bardenjleth. 

L y s e t. A f Niels Filslcol'. 
S t. H a n s o r m e n. Af j. H. 

Fabre. 

Den nye Aargang v i l  fortsætte i samme Spor som de tidl igere. 
Og Redaktøren,  Zoologisk H aves Direktør, Dr. \Y/. Dreyer har alle
rede faaet Løfte fra fremragende Viden

.
skabsmænd og Forsk�re om 

en Række betydningsfulde Bidrag t i l  den nye Aargang. 

"Fra N aturens Værksted" vil udkomme i 12 store maanedlige 
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