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K. Stephensen fot. Decbr. 1915.

HERLUF WINGE.
Pndt 19. Maris 1857 ~» drad 10. November 1923.

Enhver, der her i Danmark har givet sig lidt af med
Pattedyrenes og Fuglenes Naturhistorie, kender Herluf
Winge af Navn og af, hvad han har skrevet; de fmrreste
udover de specielle Zoofoger har personlig truffet denne
ejendommelige og fremragende Videnskabsmand, der ikke
holdt Forelwsninger, ikke deltog i Mzder, men Dagen igennem arbejdede i sit Fag, om Formiddagen paa Zoologisk
Museum, Resten af Dagen i sit Hjem. Hans store Belwsthed og derai folgende Kundskabsrigdom paa hans saerlige
Omraade sammen med hans sjwldne Arbejdsevne og Skarpsyn skabte de Vaerker om Pattedyr, som Verden over gjorde
hans Navn kendt. Som hans Hovedvmrk fremtraeder det
store Arbejde ,E Museo Lundii". Den danske Naturforsker
P. V. Lund, der nmsten tilbragte hele sit Liv i Brasilien,
hjembragte fra Kalkhuier i det Indre af Brasilien en utallig
Niwngde Knogler af Dyr fra tidligere Jordperioder. Disse
Knogler var det, som blev undersegt af Winge, beskrevne
I
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og afbildede i det nmvnte Vmrk, af hviiket er udkommen
en anseelig Rwkke Bimt.
Talrige andre Afhamilinger om
Patiedyr skrev han i Aarenes L@b, saaledes "Om Tandsystemets Udvikling hos Pattedyrene" (1882).
Umiddelbart
far hams Dad udkom 1. Bind al ,,Pattedyrslaegter", hvis 2
andre Bind, som han ikke selv opnaaede at se faerdige,
smart vii fsalge. Hari gives en meget indgaaende Vurdering
af de forskellige Pattedyrgruppers Slwgtsforhold.
Hvad der blev flmdet ai Knogler ved Udgravning i
Kakkenmaddinger her i Landet, bearbejdedes af ham, og
Resultatet foreliggur i Afsnittene om Hvirveldyr i Vwrket:
"Affaldsdynger fra Stenaideren i Dan1nark" (1900), i ilere
Arbejder i ,,Aarbog for nordisk Oidkyndighed og Historie"
samt i ,,Videnskabe1ige Meddelelser fra Naturhistorisk Forening", hvor bl. a. fremkom et Hovedvmrk herom (1904)
,,Om jordfundne
Paitedyr i
Danmark".
Ogsaa i vore
Nabolande blev Winges sjaeidne Evner til Bedmmmelse af
jordfundne Knogler taget E Brug.
I den af Nalurhistorisk
Forening udgivne ,,Dann.|arks Fauna" skrev Winge (1908)
Bindet om Pattedyr, og i ,JVieddelelser om Gr@n!and" gav
han en indgaaende Beretning om Grmnlands Pattedyr.
Skznt Winge altid haevdede, at han var Pattedyrforsker, var hams Kundskaber paa Ornithologiens Omraade
overordentlige, baade hvad angik Fugleverdenen i det hele
taget

og

den

swlige

danske

F1.iglefauna.

Han

gjorde

daglige Optegnelser om, hvad han saa af Fugle, og hans
ornithologiske Arbejder er ikke faa.
Svarende til hans
Arbejde om de grznlandske Pattedyr fremkotn det for trinlige Vaerk ,,Granlands Fugle" (1898), hvori er samlet alt,
hvad man den Gang kendte om den grznl8ndske Fugleverden, og til Aihandiingen om de jordhmdne Paiiedyr skrev
han en iiisvarende
"Om jordfundne Fugle i Danmark"
(1903). At skrive en Haandbog om danske Fugle var en
Tanke, der i lang Tid beskaitigede ham, men som han
atter opgav.
De Aarsberetninger om danske Fugle, hvis
Oifentiiggnrelse var be8yndi 1 1883 som et Arbejde ved
fleres Iagttageiser, fortsatie Winge fra
1888 under Titlen
,,Fugle ved de danske Fyr"; heri haves nzje Underretning
om alle de Fugle, der ialdt ved Fyrene, og af hvilke Eksemplarer biev indsendte til Zoologisk Mnseum;
endvidere
omtaltes de i Aarets Lab til Museet indkomne sj&ldnere
Arter, og endelig indehoidt hver Aargang et Uddrag ai
Winges egne Iagttageiser for det paagaeldende Aar.
I en
lang Aarraekke (til 1911) vedblev han med dette Arbejde,
der senere er forisat af R. Herring.
Egentlig populare
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Arbejder skrev Winge ikke gerne. Da Juli us Schiztt i 1899
begyndte det ret stort anlagte Vazrk ,,Ffem", [od Winge sig
dog overtale til i Afsniitet ,Danmafks Nafur" at skrive om
Pattfzdyr og Fugle.
Heldfgvis overskfed han i meget ha]
Grad den
knappe Plads,
der var ham tildclt, og herved
fremkom det ypperlige Arbejde:
"Danmarks Patwdyr og
Fug1e", gennem hvilket man faar en tydelig Forestilling
tm Winges Kendskab og Kaeriighed til vor Fugleverden.
Winges ydre Livsforhold er snart beskrevne. Han var
fadt i Kabenhavu, blev Student i 17 Aars Alderen, tog 4
Aar efier Magisterkonferens i Naturhistorie, blev et Par
Aar senere ansat ved Zoolo8isk Museum, hvor han i en
lang Aarz.a=k¥<e til sin Dad indtog Stilling som Viceinspek'or. Gennem manga Aar levede han, som var okonomisk
velsiiueret, i sin
Padreneejendom, den smukke Bolig i
Qsfre Allé Nr. 6, vistnok et gammekt Patricierlandsted,
hvortil der i sin Tid havde hart en udstrakt Have, som
ef terhaanden var udsiykket.
Hen imod Aarhundredskiftet
blev Boligvn solgt ui Kmbenhavns Kommune og nedrevet,
'worefter Winge fiyttede til en Villa paa Lembchesvej i
Hellerup og boede her lil sin Dwi.
En Videnskabsmand bor vel i Almindelighed bedzmmes efter sit Arbejde, hams Boiig, hams daglige Liv, hans
Egenskaber udenior hams specielle Felt, er oftest noget,
der ikke eller kun i rings Grad vedrlarer hams Vark. Med
get Naiur og en Mand, hvis Livsizrelse var naje forbundet
med hams Anskuelser og Arbejde ogsaa paa hams specielle
Omraade, at man kim faar et ufuldstmndigt Billede af ham,
hvis man ikke gaar lidt ind paa at omtale hans Karakter
og daglige Liv Iidt naermere.
Alle, der havde med ham at gate, vii mindes hans
Elskvaerdighed og Imedekommenhed, bans sinukke og til'alende Tankegang; harmed vmre paa ingen Maade sagt,
at Wirlge blot var blid
og vennesmf; overfor hvad han
ansaa for migtigt, kunde han visselig vare skarp hok; og
utvivisomt blev hams Tankegang og Vaeremaade i mange
Herlseender pwget af det Eneboerliv, han forte, uden
sterre Beraring med Omverdenen.
Hans Evner var vel
nok langt udover det almindeiige, ikke blot hvad angaar
.
Han var en forSkarosindighed
paa hams
seerlige Felt.
irwffelig Tegner og tegnede bl. a. selv en stor Del af
Billederne til Veerket ,,E Museo Lundii" ; at andre ikke
kunde tegne, forstod han ikke, men haevdede, at det kunde
enhver, selv om man naturligvis ikke kunde blive en stor
I*
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Kunstner.
Talent for Sprog er som bekendt ingenlunde
altid givet Naturvidenskabens Dyrkere, men Winge besad
det i udprwget Grad..leg opfordrede ham en Gang til at
lade et af hans Arbejder oversaette til et fremmed Sprog,
men han hwvdede her overfor i fuldt Alvor, ,,at hvis nogen
i Udlandet brad sig om at laese hans Arbejder, kunde de
med Lethed lere sig den Smule Dansk, der skulde lil;
det saa han dog med sig selv, han lmste alle Sprog af
germansk og romansk Stamme og kunde stave sig igennem de fleste slaviske Sprog." Hans Sans for og Kaerlighed til Sprog var sikkert ogsaa noget af Grunden til bans
Uvilje overior de nyere Nomenklaturbestrwbelser, at benmvne et Dyr med et grammatikalsk forkert Navn eller
sladig at lade det beholde et Navn,
der fzrste Gang var
blevet forkert ved en Trykfejl,
maatte for Winge synes
Barbari, ikke mindre end, naar et Dyr benmvnedes med
det samme Navn for Slaegt, Art og Race 3 Gange gentaget.
Vort Lands Fauna var ikke blot Genstand for Winges
Studium, men ogsaa for hans varmeste Kzerlighed; han
var Dyreven i Ordets bedste Porstand. At nogen kunde
gaa paa Jagt og draebe Dyr for Fornajelse, var ham uiatteligt, og han saa paa dette som Udslag af en ikke helt
normal Sindstilsfand, at han ikke spiste Kmd, var overhovedet kim en rimelig Konsekvens af hans Syn paa Dy»
rene. Han kampede, hvor Lejlighed gaves,
ivrigt
for
Fredning af Danmarks Pattedyr og Fugle, og at en Del
af dem efterhaanden udryddedes, var ham en dyb Sorg.
Hans Ideal var vistnok at se Danmark i dets Urtilsland,
rigt befolket af dets oprindelige Beboere blandt Pattedyr
og Pugle; om der saa ikke fandtes saa mange Mennesker,
vilde naeppe have vaeret ham et Savn.
Til den Bolig, han ejede i Hellerup naer Stranden,
harte et ret stort Jordareal, og opriudelig stodte den ud
til en ubebygget Strandeng.
I hans Have, hvor der bl. a.
fandtes en Dam, indrettede han en meget stor Strakning
til Fristed, lod her alt vokse og trives, som det vilde, og
havde iavrigt den Glade at se ret talrige Fuglearter indfinde sig; han udtalte en Gang, da vi gik i Haven: ,,.ia,
dette er det eneste Sled i hele Kzbenhavns Omegn, hvor
man kan se Gras faa Lov til at vokse og visne paa naturlig Maade".
Winges Dyrekmrlighed kom paa en vis
Nlaade i Kollision med hans Museumsvirksomhed, nogen
meget varm Tak kunde den ikke vente, der bragte ham
en skudt, sjaelden Fugl, og staerkt skuide det ikke opfordre
til Gentagelse, naar den i naeste Aars Fugleberetning stod

I
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opfert f. Eks. saaledes: ,,En Ellekrage blev (imod Loven)
skudt" osv.
Winge var en Mand, der ikke af nogetsomhelst lod
sig drage bort fra sit Arbejde. Foreningsliv, Rejser, Samkvem med Videnskabsmwnd i Udlandet, Deitagelse i Kongresser 0. lign. brad han sig ikke om; hvad Livet ellers
kunde byde i Form af Adspredelse, Selskabelighed, /Bresbevisninger o. lign. var ham ganske ligegyldigt.
Hans
Valgsprog var, som han ofte udtalte:
,,Bene vixit qui bene
lczl'uiz"' (den har levet godr, som har Ievet i det skjulte),
og hans Livsforelse var i Overensstemmelse hermed.
O. Helms.

Ch. Douin:

La Familie des Cephaloziellacées.
Société botanique de France, Mémoire 29, 1920. 90 Sider.
Af C. jenserz.
Forfatteren
beskriver
indgaaende
denne vanskelige
Levermosfamilie, som kun indeholder dvergformede After.
Afhandlingen er delt i 2 omtrent Iige store Afsnit. I ferste
Afsnit. "par tie générale", beskrives selve Familien og gmres
Rede for dems Berettigelse som saadan,
dens Plads i Systgmet, Vmrdien af de anvendte Karakterer o. s. v.
Han
deler den i Slaegterne
D1`chiz'0n Mont., Lophoziella Douin,
Prforzolobus (Spruce) Douin emend., Evansia Douin,
Cepha.~'ozieIIa(Spruce) Douin emend. og
Profocepfzaioziella Douin.
Andet Afsnit,
"partie spéciale", indeholder Nngler til Be-stemmelsen af Slwgterne. Underslaegierne, Arterne, Underarterne, Varieteterne og de vigtigste Former. I en Fodnote
meddeles, at dette Afsnit maa betragtes som et beskedent
Forszg indtil en fuldstaendig Beskrivelse af hver Art og
dens vigtigste Former foreiigger.
Forsaget omfatter alle
kendte Arter. Jag ska] i det fslgende give et Uddrag, som
Run ornfatter de i Skandinavien fundne Arter og Former,
dog medtages for Oversigtens Skyld heie Naglen til Slaegterne og Underslmgterne. Jeg ger mig Haab om, at dette
ret udf arlige Uddrag vil fremme Kendskabet til Skandinaviens Cephaiozieilacéer og skal ievrigt henvise til Afhand'ingen.
De talrige instruktive Figurer, som findes gruppe'sis I Teksten, letter i hai Grad Forstaaelsen af Beskrivel-
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serne. Maalenc paa Cellerne er Middehallet af Maalinger
paa tveers af Fligene og langs disses Midte. Af de af mig
benyttede Termini er ,Ynglekorn" = goniaiia,
Kimkorn,
,,Sv0b" ;t involucrum, ,,Baeger" ;: colesula, perianthium,
,,Biblade" _;.:. amhigastria, stiplcr, ,,Dmkb!ade" == folia perigoniaiia, Bladene i Andraciet.
Nagle til Slwgterne.
6°

Ynglekornene kantede, dannede af 2 ens Celier, normalt med 6 Hizrner (5 for hver Celle).
Planten
enbo og uden Biblade, Blaciene uden Torne paa
Ryggen, med ens eller naesten ens Flige. Staengien
nwsten altid kort (2--5 mm), sjseldent hos
PrionoIobzzs lidt iaengere; Fligene temrnelig smalle (8--8
>< Svebet baegerformet og sluttende sig izet til Bageret. Baegermundingen + krenuieret, de Qverste
Cellcr korte (1-3 >< 1),
B@geret med 4
5
Foldsr fra averst ti! nederst. Biadene nmd helrandede Fiige og store, glatte Celier (I~5
Z0 4)
_- Dichiion Mont.
1 Art, D. ca/ycufafzznl, mediterran og astatlaniisk.
Af denue Art
er D. galliczzm
Douin en Varietet
eller forma
u/nbrosa.
XX
Svzbet har 7-9 uens Lapper, som er korte og
afrundede, heirandede, sjaeldent med nogle Tauder, Baegeret har en 4- krenuieret Munding,
korte (1~~3 >< 1) navre Celler og er ii uregelm$ssig foldet, Bladene har helrandede Flige,
smn ofte er afru1*.d=3de og dannede ai store
(14-18 p.) og glatte Ce2Ier.
- Lophozieiia
Douin.
2 Arter, hvoraf
1 europeeisk, L. z'rzz'egerri/1241
(S. O. Lindb.) Douin, mediterran og Qstatianiisk,
ogsaa i Skandinavien.
>< Swbet har 5-6 temmelig lange, spidse, tandede Lapper; B&>geret har 5 regelmwssige Folder fra Qverst til nederst og teznmelig Iange
(3-6>< 1) Qvre Celier.
Bladene har spidse,
helrandede eller tandede Flige (naar Fligcne er
helrandede, er Cellerne papilimse) og damssde
af smaa til middels'ore (7-13 u.) Cellar. Slaenglen i Reglen meget grenet.
- _._ Prionolobus.
{SprucQ) Douin emend.
3 After, hvoraf 1 euro .
pwisk. P. Tumeri
(Hoo), mediterrau og ost-~
atlantisk.

v
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8 8 Ynglekornene elliptiske, dannede af 2 ens Ceiler,
papilfmse, Papilieme temmelig mange (mindst 10-20
paa hvert Ynglekorn);
Bl8dene uden Tome paa
Ryggen, med spidse, ens og i Reglen
tandcde
Lapper,
Ceilerne
neesten altid glatte.
Svfabets
Lapper oftest korte, afrundede eller stumpe, - tandede, meget sjaeldent spdse.
Biblade mangler..__
- - - - -- ..._ - - ~- __
Eva/zsia Douin.
4 After, hvoraf 1 i Europa,
E. de/z¢z'az'a(Raddi p. p.)
Douin, nzediierran og Qsiallantisk.
682 Ynglekomene eliiptiske, dannede af 2 ens Cellar,
glatte; Svab, Kan, Blade, Lapper og (Zeller meget
variable som Arterne i det hekc taget.--~ - _ _
-- ,-....... Cep/zaloziella (Spruce) Douin
emend.
Talrige After over hele Jordkleden.
8822 Ynglekornene kan i ung Tilstand have de 3 i det
foregaaende beskrevne Former, men i fuldt udvililet Tilsfand bestaar de af 2 uens Celler, hvoraf
den ene er stor og har mange Papiller, den anden
meget mindre, (nite kubisk og fozfsynet med faa
(4 eller flere) Papiller. Svabet har s
s korte, ens,
afrundede eller stumpe, j landede Lapper.
Bladene har 2 ens, spfdse, helrandede og temmelig
smalle Lapper, som ikke har Torne paa Ryggen.
Planlen er autoik og mangler Biblade.
__
- ,--_
-~ Profocep/zaloziella
Douin
med 1 Art,
P. obfrzsa (Culm.) Douin, paa Mormnegrus i Alperne.

;\

J

Nngke til Underslaegterne af Cephaloziella.
G) Svobet af og til tydel
t baegerformet, oftest dog
den ene Halvdel bmgerformet, den anden lappet,
meget sjaeldent lappei helt rundt. Autoik og uden
Biblade.
Biadene med helrandede, smaile (i Reglen 4 Celler brede) Fiige, ikke tornede paa Ryggen; Celleme 10-14,
oftest 11__13 p..
Bae-geret
nwsten ikke indsnnret foroven,
dannet af ensformede og lidt forlaengede (2-4 >< 1) Geller. - - - - - Subgenus
Discyp/zus Douin.
C. bu9'doia'es Douin.
Skandinavien og Kroatien.
@ G) Svabel med 6-9 spidse, tsmdede Lapper (Tanderne i Reglen faa og store).
Planten enbo og
med Biblade.
Bladene uden Torne paa Ryggen,
med 2 smalle, oftest 4 Celler brede Flige, som er
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helrandede eller
har enkelte Taender.
Cellerne
10-12 In glatte, Bmgeret er dannet af ensformede,
i Reglen lidt forlaengede Ceiler.
Subgenus Dacfylophyllum Douin.
C. Sullivanfii (Aust.).
(Syn.: C. Raddiana Mass.,
C. myriantha var. Jaapiana Schiffn. p. p.). Europa
og N. Amerika.
Q ® ® Svabet med 5-6 tandede eller spidse eller meget
ofte baade tandede og spidse Lapper.
. Subgenus Ez: Cephaloziella Douin.
Nagle til Grupperne af Eu-Cephaloziella.
O Tvebo. Biblade findes paa de sterile, ikke Ynglekorn baerende Skud.
>< Bladenes Indsnit ophorer i Reglen temmelig Iangt
v'r undtagelsesvis store
fra Basis, Cellerne 7-13
TJ
hos visse irodigt udviklede Former, men Bladene har i saa Fald Rygtmnder (saadanne forekommer temmelig almindeligt i denne Gruppe)
1. C. Siarkii-Gruppén.
>< Bladenes Indsnit naar omtrent til Basis, Cellerne
16-20 4; Bladene uden Rygtwnder, Pligene meget spidse; Stmnglen 5-15 mm.
2. C. Pea/'soni-Gruppen.
O O Enbo (autoik eller paroik).
:: Biblade findes paa de sterile, ikke Ynglekorn
barende Skud.
* Bladcellerne 7-13 p.
:mx

3. C. elegans-alpina-Gruppen.
~
---- 4. C. stellulifera-elachz`sz'cz-grimsulana-Gruppen.
Bladcellerne 13-20 II_,

: : Biblade mangler paa de sterile, ikke Ynglekorn
barende Skud.

5. C. Hampeanwrubella-Gruppen.

/\

4A

/,\ /\

1. Starkii-Gruppen.
Bladene delte nxsten til Basis, med Iange, tornformede, hyaiine Rand- og Rygtmnder; Cellerne
11--15 p., glatte. Gynociet ofte kladogent. Stwnglen 5-10 mm lang, j grenet.

C. p/zyllacantha Mass.
(Syn.:C. spinifoliaJurg.). Se ogsaa3.Gruppe. Norge.
Bladene delte I%-»3."4, sjwldent dybere, uden tornformede Rand- og Rygtmnder.

f
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Bladene uden korte Rygtwnder; Fligene helrandede, undertiden krummede ind mod Stangien.
(var. irzczzrva S.
O. Lindb,); Celleme 7-14
glatte, sjwldent papillase (var.
ve/'ruc0sa
Planten oite tilsyneladende paroik.

\1'
/K

p.,
C. J.).

- - - - - - -- - - C. S2'arkii

(Nees).
(Syn.:
.Jungertnania divaricata Engl. Bot.; C.
rubriflora C. J.; Jungerm. byssacea Roth p. p.,
C. byssacea Auct.). A1mindelig paa den nordlige I-Ialvkugle.
Bladene med korte Rygtaender, Fligene med faa
og korte Randfmnder, undertiden delvis affarvede. Rygtaenderne talrige (var.
belsensis Douin);
Cellerne Lmdertiden stzerkt papillmse (var. heterophylla Douin),
Bibiadene undertiden rudimentwre og sparsomme.
C. papillosa Douin.
(Syn.: C. Douinii Schiffn.;
C. asprella Steph. ,
C. asperifo§ia C. J., C. divaricata var.
scabra
M. A. Howe).
Norge.

xr
/N

2.

Pearsoni-Gruppen.

C. Pea/'soni (Spruce).
Kun 8 Planten kendes.
Norge, Skotland og Irland.
3. Elegans-alpina-Gruppen.
A.
4

$

Paroik.
Bladene uden Rygtmnder, Fligene helrandede eller med en og anden Tand (undtagen
C.
Perssoni, som har tandede Flige).
* Svabets Lapper helrandede
eller med
stumpe
Fremspring,
Bladfligene trekantede,
temmelig
variable, 3-8Celler brede , Stanglen 5-8mm lang.
~- C. gracilli/na
Douin. Se ogsaa nwste Gruppe.
Svabets Lapper meget kraltigt tandede, Tanderne store og temmelig talrige; Staenglen 1- 4
mm lang.
8 Stmngelbladenes Flige tydeligt tandede, isaer
forneden,
ofle med en Spids af 1-2 lange,
hyaline Celler, Svoblappernes store Twnder
ender med en 2-3 Geller lang Spids.
.
- -.-- C. Perssofzi C. J.
Sverige.
88 Slmngelbladenes Flige helrandede eller med
en Sidetand, trekantede, 4-6 Celler brede,
Celleme papillmse;
Daekbladenes Flige oltest
tandede - - - -C. glacialis Douin. Se ogsaa B. i denne Gruppe.
*

10
Swbets Lapper ikke krafiigt fandede; Bladfligene
4-7 Cellar brede, helrandede eller med en eller
anden uvasenilig Tand; de raedre Celler i Swbet dobhelt saa store som i Lapperne,
Staenglen 1-4 mm. Bladcelleme
undertiden
meget
tykvaeggede (var.
crassirefis Schiffn. p. p.)
.--. --,
-- .-. -..-- - .--- -..- .-- -.C. elegans Heeg.
(Syn.: Jungermania divaricata Limp.;
C. myriantha S. O. Lindb. et Auct. p. p.). Nordlige, tempererede og arktiske Region.
B. Autoik.
/ Bladene delle til mindst
af Lwngden i
2
lange, 2-»4 Celler brede Flige, som Ltnderiiden
har en Sidetand, men aldrig Rygtaender, Svablapperne brede og undertiden stmrkt tandede.
_- »- --.-. -.- --. - - -..C. siriaizlla C. J.
Nordlige tempererede og arktiske Region.
Variationer af
C. st/'iczfula.'
O Cellerne 7~12 ~i.,
giafte (var. [cel/1s Douin)
'
eller hyppigere papillwse;
Fiigene heirandede
eller af og til med 1
2 Sidetaander. (C. subdcntata Warnst),
underliden
kun 2 Cellar
brede (var. alzgzfsfiloba Schiifn. in herb.); Svebets Lapper og Daekbladenes Flige tandede;
Bibiadene oite sparsomme og rudimentaere.
...- -- - ~~ pl. typiccz.
Europa.
O o Cellerne
1l~-14 p.; Pligene har flere store
Tander, isaer fomeden, Bibladene temmelig
konstante og godt udviklede,
tandede paa
lignende Maade som Bladene; Svmblapperne
med store, oite tilbagebajede Taender;
Daekbiadenes Flige ligeledes siarkt tandede...._-- -- - -~- -- -- .C. spifzosa Douin.
(Syn.: C. striatula var. spinigera C.J.*). Sverige.
Biadetie mindre dybt deite,
Fligene brede (4-5
Celler eller mere); Bladcellerne 11-13 p.,
<1> Bladene mangler Rygtmnder, Fiigeue heirandede
eller med en eller anden
Sidetand,
Celleme
glatte, sjwident papiiiiase.
§ Bibladene meget store, ikke sjmldent som en
Bladilig eller et Blad,
Cellerne
11_14 g,
tyndvwggede; Bladfligene 5-8 Celler brede.
.-- - -.- ~- -» -- -- C. varians (Geltsciiel.
Arkliske Regimi.
=1=
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*) Botaniska Notiser, 1908, Side ll.
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§ § Bibiadene nafsten altid meget smaa (i modsat
Tillmlde er Blad§1igcne 6»-I2 Celler brede),
Ceilerne giarte eller papili/ase,
-- tykvaeggede.
--C. alpina Douin.
Nordlige tempererede 02 arktiske Region.
Variationer af
C. alpi/za:
Cellevaeggene tynde til temmelig tykke, dog altid
tyudere end Lumen.
Bibladene konstante, meget tydelige, men oftest
smaa.
O BladHigeue 4 -~8, oftest 6-7 Celler brede.-

-- -.- --

-

pl. typica.

O o Bladfligene4
6 Cekler brede, underfiden med
cn Sidetand; Sveb- og Dakbladenes Taender
store. ~C. glacialis Douin, fypica.
Aiperne og Skandinavien.
Bibladene ikke konstante, meget variable, undertiden delvis manglende, i Reglen daarligt udviklede.
* Bladfligene Gite nwsten
slumpe til afrundede.
..
. var.
Kacrlaasf Douin.
_|,
Bladiligene
I spidse; Bibladenes Sterrelse meget variabei; Bladcellerne lidt mindre.
var. fczflffx Douin.
Skandinavien.
- Cellevaeggene meget tykke, oite n&sten som Lumens Bredde, Fligene 4-10 Celier brede, i.'i spidse ,
Svlablapperne slmrkt tandede, Cellerne ofte papillese.
GJ Bladfligene
tandede
eller med noget stumpe
Fremspring; Siwnglen 1-2
mm.
C. compacta Jarg.
Skandinavieu.
<9 @ Bladfligene
helrandede,
6-10
Celier
brede;
Stwnglen 5-10 mm eller lmngere.
-C. arciica Bryhn et Douin.
Skandinavien og arktiske Amerika.
<1> <l> Bladene med lange, tomformede Rand- og Rygtaender.
C. phyllacarzf/za Mass.
Norge.
4. Steliulifera~elachista-grimsulana-Gruppen.
a. Paroik.
Svablapperne brede, afrundede og meget korfe,
(Indsnittet naeppe 1 53), med nogie krogede Taen-|

l
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der, Bladfligene 3-4 Celler brede; Bibladene
smaa, ofte rudimentaere eller delvis manglende ;
Dmkbladenes Flige helrandede, Stwnglen 2-4
mm lang.
C. norvegica Douin.
Norge.
\ '- Svoblapperne temmelig Iange.
(Indsnittef omtrent 1 8). spidse, brede, helrandede eller Randcellerne kort og stumpt fremspringende, sjaeldent
dannende faa, utydelige Tmnder; Dwkbladfligene
helrandede. C. sfellulifera (TayI.) Douin.
Variationer af
C. sfellulifera:
Cellerne 11-14 p., med tynde eller lidt fortykkede Vmgge, undertiden tyndvaggede helt
op i Svzbet og Baegeret (var. Ieptodermis Douin),
Svablapperne har ofte nogle korte, Iidet spidse
og lidet talrige Taender.
pl. fypzta.
>< >< Cellerne 13-20 :», Swvlapperne i Reglen
-l-. tandede; Bibladene i Reglen godt udviklede; Bladfligene 4 -.6 (Zeller brede, temmelig
lange, helrandede eller hos hygrolile Planter
af og til med 1-2 uvasenllige Tmnder (var.
denfafa Douin), i saa Fald er Svablapperne
tandede paa samme Nlaade, Cellerne glalle,
l3--16 :1-; paa skyggefulde Steder er Baegerets zvre Celler korte (2-3 >< 1) (C. Linzpric/1z'ii Warnst., Nliiller p. p.), paa Mrre Steder i Reglen forlmngede (forma
nornza/[3
C. graciliinm Douin); de paroike Gametecier
er undertiden sjaeldne og Bibladene reducerede (C. pafzzla Steph.)
C. grczcillima Douin.
(Syn.: C. Limprichtii Warnst., Nltiller p. p.;
C. steliulifera Schilfn.; C. patula Steph.; C.
hypogyna Steph.;
Jungermania Starkii f.
gracillima i Gottsche et Rabnh.
Exsicc. No.
625). Nordlige Halvkugle.
b. Autoik.
:: Bladene delte til
eller mere af deres Lmngde,
fjernt siddende, Fiigene 2-»5 Celler brede, ret
ofte med en stor. tilbagekrummet Tand ved Basis;
Biblade mangler af og til; Svablapperne 4-10
Caller brede, i Reglen med store tilbagekrummede Taender. Bladceiierne "Q forlmngede
(2-4 >< I),
glatte, s§&Ident papillase (forma
papfllosa paa solaabne Steder); spade Skud har
smallere Flige med mindre Celler (C.
spirzigera
-l

r
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S. O. Lindb. ifalge C. Jensens Fig.*).
Bmgeret
ofte kladogent; Daekbladene ofte stmrkt tandede.
C. elac/zisfa (Jack p. p.) Douin.
Nordlige tempererede Zone, i Moser.
:: :: Bladene delte 1/2 til
ra eller lidt mere af deres
Lmngde,
Fligene 4
8 Celler brede;
Bwgeret
akrogent; Sv blapperne brede, lidet tandede.
O Biblade konstante, meget store, indlil et halvt
eller hell Blad, Bladcellerne 12
14 1».
C. varians (Gottsche).
OO
Biblade mangler undertiden her og der, de
er i
Reglen smaa,
Bladcelleme
14-18
Fligene spidse, 4-5 Celler brede (var.
cmgzzsfiloba Douin, Skandinavien).
Fligene med
tydeligt affundet Spids (var.
rotzz/zdiloba Douin,
Skandinavien).
C.grimsl1Inna (Jack p. p.)
fi

11

5.
*

Hampeana-rubella-Gruppen.

Fligene 4
12 eller flere Celler brede og nmsten
altid + . wgformede. Autoik.
Cellerne glatte, Dwkbladfligene helrandede eiier med enkelte Twnder,
som dog ikke maa forveksles med de undertiden
forekommende grove Tmnder,
der skyldes Udvikling af Ynglekom.
(C. I-/age/li Bryhn,
C. erosa
Limpr.).
C. Hampeana (Ness).
Variationer af
C. Hampea/za;
Biadfligene 4-6, sjaeldent flere Geller brede.
Cellerne 11»~13 p., naar Planten vokser paa
.lord er den kortstwnglet, 1 -3 mm, ugrenet
eller faagrenet,
Bageret akrogent, i Reglen
temmelig kort, med tandet Munding, dets
avre Ceiler
lange (2-5
>< 1)
1

pl.

typica.

(Syn. : C. divaricala Auct. p. p., non Dumortier, C. trivialis Schiffn.).
Nordiige tempererede Zone.
Cellerne lZ-18 p.; Pianten vokser paa fugtlg Bund eller i Moser, 4 - 8 mm lang Qg
meget grenet, frembringer undertiden Ynglekorn
(var. erosa Warnst),
Bmgeret
ofte
kladogent, dets Gvre Celler lange (3
6 >< 1).
C. Curnowii Nlacvic.
(Syn.: C. stellulifera Pears; C. subtilis Vel.;
*) Botaniska Notiser, 1908, Side 10.
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C. Hampezsna var. Camusii Douin ap. Arneil,
C. divaIicata var. paludosa C. J. in herb.,
C. erosa Wamst).
Europa.
Biadfiigene 6-12 Ccller brcde; Staenglen 4~l0
mm lang og
grenet; Bwgeret akrogenf.
O Celleme 11-33
B&gerst langt, dats evre
(Zeller Range (3--6
___ -- -_
>< 1) ...-...-- .-- --- var. elofzgafa Bryhn.
(3yn.: C. biloba S. O. Lindb. p. p.; var. pssudogrimsulana Douin in herb).
OO
Ceileme 12_-15 v.; Blad- og Dznkbiadfiigene
undertiden groft tandede som FQlge afYng1ekorn-Ucivikling (var.
dulM Douin in herb.) ;
Fligene spidse - - - var.
/zzxuriazzsDouin.
Hist og her med Typen.
Fiigene Z-5, i Reglen 3-4 Celler brede, trekantede og lange (Inds11iitet naar mindst
| af Biadels Lwxgde); autoikaf og til paroik, Celierne
ofte -|-- papiliase.
Cellerne 10
14, i Reglen 11_13 p.,
Sporerne
8- .10 ;1., Daekbladfligene helraradede, meget sjwldent tandede
C. I1I6011(1(Nees) Douin.
Nofdiige Halvkugies tempererede Zone.
Variationer af
C. rubella:
o Bladfligene og Svablapperne spidse eller nwsten spidse, deres Ceiler
tykv&ggede og ordnede i tydelige Leengderaekker.
>< Planien temmelig ofte pareik, vokser isaer paa
Trarvejord og mukinende Tree, meget sialdent paa Jord.
Celierne undertiden meget
tykvaggede (var.
crczssirefis Schiffn. p. p.); paa
kziige, noget iugtige Steder er.C¢8lIerne undestiden 12-14
og talrigere, BaegermundinU.
I
gen kan undertiden vaere tydeligt tandet -ciiieret ,-- (forma
ciliolafa)
»- pl. 2'ypica.
(Syn.: C..Jzsckii Limpr.;
C. myriantha S. O.
. Lindb. p. p. et Auct.). Centra!-og Nord-Europa.
Planten autoik,
undtagelsesvis
paroik, vokser
paa Jord.
Celleme 11-13 gf., ofte papil! se;
Stwaglen
9
1-2 mm lang. Vokser paa tarre Steder.
.___
.-- - var.
bifida (S. O. Lindb.).
(Syn.: C. bifida S. O. Lindb. et Aust.; C.
Limprichtii Warnst. p. p.). Nordlige Halvkugle.
\ /_3 Cellerne 12~l4 p., undertiden tydeiigt papillose (forma
pc1lzIstr1's Douin); Stwnglen 2-4
r|

_
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mm, af og til med faa og tilfwldige Bibiade;
Indsnittet naar n&sten til Basis.

-..... - O

--

-

var. [zzxurians

- -Douin.

Hist og her.
0 Bladfligene og isar Svgblappeme afrundede og
korte, Fiigenes Celler ikke ordnede i Lmngder%kker - -- ...-- -var. B/'y/mii
(Kaalaas).
(Syn.: C. Bryhnii Kaalaas, ifalge Bryhns Exemplar).
_1- Cellerne 12-18 :t~, temmelig variable; Sporerne
10-12 p.; Dwkbladenes Flige i Reglen stumpe
til afrundede, tandede, Taenderne afrundede eller
stumpe.
Autoik og paroik. Stwnglen 2-3 mm,
steril indlil
5 mm. - -....... - - --- -,
-~
...-.- C. pulc/zella C. Jens., pl, fypica.
Danmark, Norge, Frankrig.

(.'ep/zalozin subsifnplfx
S. O. Lindb. anfznres paa Side
men ikke i Nzglerne, fordi Originaleksemplaret kun
staar af f aa, sterile Skud, i- ~~
,,=:t qui n'ont absQlu~
ent aucun droit 8 l'existence".

Arnager Faelled.
Af Knud Wiinstedt.
Nmsten indesluttet
af Storstaden Kfabenhavn
Eigger
ager Faelied hen som et nnwlieligt ubermr', ejendommeog interessant Stykke Natur, der naeppe har sit Sidekke i Danmark,
nu da Vesterfwlled og Fwlleden ved
askekroen ikke mere eksisterer.
Den huser et Plantelskab med Arter, hvis Eksistens saa naar ved Hovedsta»u, de fleste derbmnende Botanikere er ganske uvidende
rn. Helt uberart og upaavirket ai Mennesket kan vel
rrainet ikke siges at vaere, idet Militzeret benytter det
Qvelser og iswr til Granatskydning, og da visse Dele mod
t tillige alg
sses af Heste, men dets oprindelige Vegeion maa dog sikkert antages endnu at vmre til Stede i
te Hovedtrwk, suppleret med enkelte af Mennesker ved
:ikastning af Ruderatfyld tiiferte Af ter, som
dog er af
nske underordnet Betydning.
Den vidtsfrakte, ganske
_e Slette hviler, 'snm det elvrige Amager, paa Saltholmsken, der dog her ligger saa dybt, at Overfladen nmppe
Q
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kan taenkes at vmre paavirket deraf I hnajere Grad end det
ravrige Qstsjwlland.
Der er ikke foretaget geologiske Bo»
ringer paa selve Faelleden, men umiddelbart op til den,
nemiig ved Bastiansminde, der ligger ca. 2,4 km. Nord for
Taarnby Kirke.
Her Iigger Kalken 8 Meter under Overfladcn: andre Steder paa Qen meliem 4 og 15 ml).
Er
Falieden end fra Nalurens Haand ganske horisontal, saa
har dog Militaeret gjort visse Dele af den smaacouperet
ved at grave Gretter og opkaste Volde og opfare lave
jorddmkkede Bygninger.
Dette gwlder isaer om den vestlige Del, og her har yderiigere Granaterne plejet Render
i Grmnsvmren eller sprmngt Huller, som tillige med Gravene olte er blevet vandfyldte. Granalfurerne har imidlertid giver exl Del enaarige After gunstige Voksebetingelser,
men disse Arier holder sig naturligvis kun saa lmnge, til
Furerne
et blevet
fyldt
med Vand
eller
erobret ai
Grwsarter.
Den nsllige Faelleddel er derimod, hvad Oproden i Grensvmren angaar, og naar der ses bort fra Anlmggelsen af en enkelt stesrre Signaibakke, saa godt som
uberert af
Nliiitwret og rummer derior den
botanisk interessantesle Del. Mod Kalvebodstrand er, for at forhindre
Hzjvande i at overskylle Fmlleden, i hele dens Lwngde
opiert et Dige, der tillige bruges som Vej. Uden for dette
Dige ligger Strandenge og Sumpe med utallige Vandhuller,
hvorom en typisk Strandsumpvegetation har samlet sig.
Midlvejs paa Amagers Vestkyst ligger en Samling Srnaaholme ,,Koklapperne", og forbi disse og helt ud til Kongelunden paa @ens Sydspids strmkker Strandengterrainet sig
mere eiler mindre bredt,
men det Parti, hvis Vegetation
jeg her vii iorsrage at skildre, er kun den egentiige Fmlled.
det vil sige den nordlige ea. 4 km. lange Dei, hvis Slette
mod Nord stoder op til Paste Batteri,
Huskassernerne i
Christiansliavn og i Sundbverne og som mod Syd naar
tii Taarnby, og hvoraf en Del nwr Paste Batteri er optaget
ai Kobenhavns Skytteforenings Skydebaner.
Nlidt igennem Fmlleden fra Nord til Syd i ber en daarif
lig Landevej og deter Terrainet i to Dele, nemlig en vestlig oprodet og en ostlig uberort Del. Jeg bruger ai praktiske Grunde denne Vej som Skillelinje for det, jeg kalder
den ostlige og den vestlige Det, men denne Grwnse er
selviolgelig kunstig og markerer ingenlunde noget Skel i
Vegetationsforholdene taget i store Traek. Dog ligger et
ll Se J. P. J, Ravn: Danmarks geologiske Undersagelse.
Rmkke Nr. 22. Qide 79.
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Leer km ude og 8st for Vejen et Parli, hvis Vegetation er
sserlig ejendorx
mmeiig, og som jeg senere skal komme til*age tii.
Hele Faeliedterrainet er saa lavt, at store 'Partier
af det i Vinierog Vaariidw -- ligesom 1m<ier Regnperio.'cr om Sommere zz
saettes under Vand og bliver ufarbare for Fo dge=:nge.,. Vegetaiionen er derfor nwrmcst en
natutlig En gvegetaiion, hvori Grwsser spiller den starste
RoI§e og af disse igen Fioringrasset
(Agrosiis alba).
For Tr aevsifkster er Fmlleden ganske blottet, men spredt
auver hele Fladen optrader Hvidtiarn og Roser i lave Buske, der alle synes at vaere af forholdsvis sen Dato.
Kun
iangs Skydebanerne er Buskene aeldre og st rre og har
samlet sig i Smaakrat.
Ingen Steder synes Vinden at have
haft nogam Indflydelse paa disse Buskes Form, idet de
alle har ligeligt udviklede Krorler.
Sirandengene uden for Diget har nae:'mest Karakter af
Marskenge :ned en meget udrandet og smaaholmet StrandLinje, der sikkert Aan' for Aar skydes langere og lwngere
ud over den iavvantiede Kalvebndsstrand. Karakterplanten
her er lzmcus Gerardi (Botnisk Siv) Eblandet Glyceria marialba (Fioringraes)
og saa
#512111
(Slra:1dAr111elg|'aes).fxgrostis
A
F
megen Aster z'rfpolfzm2 (Strandast-.rs), at Flademee i denne
Plantes Biomstringstid er
ganske lillafarvede.
Desuden
Eorelqoxnmei. i
lavere Parties azllr1illdelifgt Planfago mari1
X

ia

."i\
1.»

2'fnm (Strand-Vejbred), Glmlx maf'iti/na (SanNkryb), Lotus
he.'1uz'fo1ius
(Eunalbladet Kaaliingetand), Spergularia media
(Strand-Himlebzeger), Trigioclzi/2 rzzarili/:za(Strand Trehage),
Glycerza <iis:'¢zrzs
(Udspaerret Annelgrws) og
Carex disia/zs
ll*jernalls=8t Star).
Pam heljere Bund optr&der
Armeria
vul,gfaris (Engelskgraes), Stelialfa apetala(Kronles Fuglegras).
Mafricc2ri!1 ifzodo/'cz ( 481185 Kamille), Arfemisia rrmritirna
(Strandbynke) i flere Former,
Bupleunzrn fenuissirizunz(Smalbladet Harenre), !}arex vuipi/za (Reeve-Star) og Polygonum
zzvfculczrcForm (wg. Pilcurs).
l
I Vanclhulicme og i Randen
af dem optrwder .Scirpus nzaritirmzs(Stf anfi Kogleaks), Atriplex lzastafunz (Spyribialiet Miwlde), A. caloflzeca (Skanbaegret M.), A. Iitoraie (;itra11d-M.), A. Ikzbingtonii (rykbladet M.),
dog kun lidl,
Salicor/:ia lzerbacca (Kveller), Suaeda maritirna Strand-Gaasefod) og udprmgede Eksemplarer al
(Jochlearia arzglica (Engelsk Kokleare) sammen med Nlangder
af den ejendommelige Kilebaegerr
Obione pedunculata. Paa
Straekningen nasrmere Taarnhaj tiikornmer
Cochlearia danica (Dansk Kokzeare) og i dette Terrain er desuden fundet en for Videnskaben ny Kvellerartz
Snlicornia leiosperma. K. Gram.
I
A
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LA

2

I8
Paa Diget er blandt andet fundet
Bzmias orienfalis
(Takkeklap), LynoglosszzIzz officinale (Huudetunge), Marubizmz vulgare (Kransbmsfe), Euphra.9ia curm
(®jentrzst)
og Eup/zorbia virgafa (Ris-Vortemxlk), desuden er en Del
ai Strandengens After vandret herop deriblandt
Artemisin
maritima. Bag Diget i ber en bred Vandgrav, der Here
Steder er randet af Sfrandkogleaks og Tagrzr, som navnlig mod Nord er overvejende, her iblandet
Rumex crispus
(Kruset Skraenpc)
p og
R. colzglonzerlztizs (Magleblomstret
Skrmppe). Den sidste i an Form mud abnormt kraftigt udviklede Bruskvorter paa Blosterbladene.
Er man heldig,
kan man ogsaa her finde Bastarden R.
crispus
conglomeratas. 1 Vandet her ug andre Sleder vokser
Veronica
aqzzatica (Vand-Erenpris),
Bart/'aclzizlnz _flzzifalzs v. Baudofii
(Vandranunkel) og Bidens tripartHus (Brmzdsel).
Fmlledens Hovedvegetation bestaar som fur sagt af
Grzusser og igen fortrinsvis af Floringgraessef. Men i stzrre
eller mindre Mmngde optrreder alle vore almindelige Graesafter, luforaf maaske feslgende el' seerlig fremtraedende:
Agrostis vz1Lga/is(Alm. Hvene), Aim caespifosa(iviose-Bunke),
Ant/zoxantlzrznz odamfum (Vellugtende Gulaks) og enkelte
Steder Fesh!ca nrulzdinacecz (Strand-Svingel). Desuden er
Luzzzla campestris (Mark-Frytle) almindclig. lblandet forekommer en Dal Stargrees-Artex', hvorat` Carex glazwa (Blaagmn Star) og
(.'. Gaodenoaghii (Alf.-LStar) spiller den starste Rolle, mimire C.
/zfrta (Haaret Star), (J. pmzicen (HirseStar), C. disfrms (Ffernakset Star) og
(,. m11ricaz'a (Spidekapslet Star).
Leantod0Iz aulzzfiznalis (Hzst-Borst) er almindelig i dette Grwsdaekke, hvori ogsaa Rczlzufzczzlus sardous
(Stivhaaret Ranunkel) mange Steder forekommer illlangde.
Paa den rude Strandmyres Tuer tilkommer enaarige Arter
som Aira pruecvx (Tidlig Dvaergbunke) og
A. caryophyllea
(Udspmrret Dvaergbuuke).
Den vestlige Del er rig paa Vandhuller.
I disse kan
iindes Pofamogeforz rzafans (Svnmmcnde Vandaks), Helosciadium i/111/zdafzz/11
(Svammende S|.1mpsl<arm], Baz'mc/ziunz
flzzifans (Va11dranLmlael)og Veronica aqzzafica (V8nd-¢Erenprls) og i Grelten Iangs med Skydebanerne
Zannichellia
polycarpn (Var1dk1.at1s) og Rzzppia ros1ellm*a (Havgras).
I Vandgraven omkring nogle med Cementsmbninger forsynede, mere eller mindre granatsprmngle Volde lilkommmer
Typha angustifolia (Smalblaclet Dunhammer).
Her optrader Helosciadiunz immdafum igen i stor
Mwngde blandet
med Cara sp. (Kransnaal-Alge).
I dentze vestlige Del al
Fwlleden er paa de tzrreste Partier
Ono/zis spirzosa (Strand\./
/\
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Krag¢k!o) almindeiig som smaa lave Buske og giver de
Sxraekninger, hvor cien optr&der i swrlig Nizengde, et metrkt
.wg trist Udseende.
Desuden findes her
Odozzfites simplex
Strand-Radtop),
Gefzfiana balfica (Baltisk Eusiau), G.
uligimsa (Eng-Ensian),
P/eznfago media (Dunet Vejbred). Plan-

.z1g0 c0ronopus (Fiigbladet Vejbred),
Boi/'yc/zizz/lz 11I/za/.ia
=.\1aanerude), Lepflzrus i/Iczzrvafus (Spidshale), Sagi/za nzari:ima (Rank FirliIlg),
Bzzplezz/'11/n Mzzzissimzzm (Smalbladet
Hareare), Trz`f0Iz`zzn1 fragiferzmz (Jordbser-Klever),
Taraxa:um /zaemaiopzzs, T. p/'oxi/ml/rz
(Fandens-Malkebztter),
L'/zenopodizznl glazzczzm (8!aagraa Gaasefod),
Opfdoglosszznz
rzzlgnfzl/n (Slangetunge)
og Plaz'cz/11/zera bi/0lia (Gegelilje).
Desuden skal her vwre fundet nogle Individer af den meget sjaidne Blaa Iris
Iris spuria;
hvad jeg dog ikke har
f aaet bekrmftet ved Selvsyn.
I Granatfurertae kan findes
Pudiola Jlzultifloru
(Tusindlra), Ce/zizzrzczllzzs mininrus (Knudearve), E1°yU1raea pzzlclwlia (Liden Tusindgylden),
Monfia
vzinor (Vandarve), Lifzunz ca!/zarticlzm f. cofzdensatunz
(Vild
tiar), jlmcus buforzius
(Tudse Siv),
Rarzzz/zczzlusscelerahzs
-Tigger-Rallunkel) og
Sczgina nodosrz (Knudet Firling). ~~~~
Alle disse Af ter opiraeder naturligvis ogsaa uden for denn;
Lokalitet, men mere elier mindre skjulle i Gr&st&ppet, Paa
.'1yretuer ved Skydebanerne vokser endvidere den sjwldne
'"jerfzstz'LI/11 subteifa/ulrzzftz (®resunds Hansetarm), Myoszzrzzs
'*zf.1zin2zzs
(fViusehaEe) og flere andre almindelige enaarige
Af ter. Langs Skydebanerne har i aeldre Tid vwret Lld_-;as1et Ruderatfyid, og herfra er en Del Ruderatp!anter udvandret paa Faelledens vesilige Del saadanne som
Hyoscy.3/tzzzs niger (8ulmeurt),
Senebiera coronopzzs (Ravnefod),
7 9pidz'zz/11 rzzderale (Stinkende Karse), B/.amfzs sferilis
(Gold
Hejre), Poa compressa
(Fladstraaet
Rapgrzes), CarduIzs
.:cam'/1oia'es (Tornstseuglet Tidsei),
Anthemis cofzzla (Stin.-:ende Gaaseurt),
Lepz.diIzn2 draba
(Hwrteskulpet Karse),
O/zopordon aca/zfhizzlrz (/Eseifoder), Sisymbriunz Loeselii
(SUV'iaaret Vejsettnep)
og (.`/ze/zopodium vzzlvaria (itinkende
8aaselod)
foruden
de alierede fra Stratmddiget nwvnte
Ar ter1). Bulmeurten optrader iswr talrig i Sprwnghulierne
paa de cementerecle Voldpartier.
Den msilige Falleddel har et mere ensartet Grmstmppe
lg synes at rumme noget Iaerre, men nl Gengald interes~
santere Arter.
Da den er Iaengst fjernei fra Stranden, er
8altvandets Paavirkning mindre at spore her i Plsmtedazk-ret, der tiEIige gmr Indiryk af at vmre haevet en Smule
I

H. Mortensen nzevner desuden Pigaeblez
Daiura
Gétchens Balleri, der dog ikkc e1<sisie1'er ulcre.

sz'rar1zo11z`zf1rz fra
2

:::.
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hnjere over Grundvandet. Dog kan Jordbaerklaveren ligesom Botnisk Siv ogsaa findes helt her ovre.
Hvad der
irnidlertid gzr denne Del saeriig interessant er Forekoms1en
af Crzidfunz venosum (Braendeskaerm). Den optrmder over
en sWrre Strmkning i Mmngde og synes at brede sig.
Stedet markeres af en Del spredte Srnaabuske af Hvidtjarn og Rose og af Maengder af
O/zo/zis spinosa. Hovedvegetationen dannes af Graesser, hvoriblandt
Fesluca ovirza
(Faare-Svingel) synes at spille e11 noget mere fremtraedende
Rolle end ellers paa Faelleden.
I Maengder optrmder Galium venun (Gul Snerve), G. boreale
(Trenervet Snerre),
med en staarkt haaret Fnrm,
Carers gimzca (Blaagraa Star),
(,. hirta (Haaret Star), Pinzpinella saxifraga
(Pimpinelle),

Plclnfa8o marifirzza (Strand Vejbred), Achillea millefolium
(Rnllike) og (lerastizrIrz crzespitosuln(Aim. Honsetarm). Enkeltvis og spredt forekommar Rumex acetosa (Syre), Aclzillea
ptarmica (Nyse Rzliike), Tru'olium prafense (Rad Klzver),
Circium la/zceolafunz (Lancetbladet Tidsel), (I. acazzle (Kortstwnglet 'I`.). (lelziaIlfecr jacea (Aim. Knopurt), Ranunculus
acer (iiidende Ranunkel), Viola cnni/m (Hunde Viol), Pofentilla erecfcz (Tormentil-Potentil),
Agri/nonia eupatoria
(Agermaane), (Jnrex Imzricaict (SpidskapsEet Star), Filiperzduh! Izexapetala (Knsldet M] durt),
Avena
prafensis (Eng4
Havre), Radiola nzulfgflora (Tusindfr ) og Linurn catharticum (Vild Har).
Iaajnefahiende er desuden store Pletter af
Tlzalictnzm simplex (Rank Fwstjerne) og mitidre, men taette
Bevoksninger af Inula salicina (Pilebladet Alain).
Lyngen,
fulgt af Arzz'efzrzaria dioeca(Kattefod), er begyndt at indvandre her, men vokser
endnu kim spredt og i Smaagrupper. Delie Parti er ikke strengt knyttet til den Qst
for Vejen liggende Faelleddei, men siraekker sig ogsaa et
Stykke Vest paa h°u imod de isoleret liggende Voldpartier. 8st paa taber det sig mod Sundbyernes Kolonihaver, der her afgraznses af et hzjt Hvidljemehegn og en
lav Glzft, hvori
[nula brita/znica (Solaje-Alanl) vokser et
enkelt Sted og Epilobium adrzatzznz (Firkzmtet Dueurt) optrader enkeltvis. Hvor Hegnet mod Nord ophorcr, er ogsaa udkastet Fyld, hvad har givet Anledning til Masseopfrmden af Mafrica/'ia szmveolens (Skive-Kamille), hvorimellem jeg har fundet den indslaebte
Rurnex salicifolius.
I denne af det menige Folk mest befmrdede Del af Palleden, hvor ogsaa Gaaseflokke faar Lov til at grmsse, kan
om Foraaret findes de
to ejendomnzelige Nlwlkeb ttearter
Taraxacurn balficum og T. copidophyllzzm. Desuden er af
Prof. Raunkimr fundet paa Faelleden Taraxaczzm
scanicum,
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Den vokser paa
Bundeu af Vandhulier
og
mme og kommer ferst til Sym, naar disse i
varme
rnre udtenrres.
Jeg har ikke selv set den paa Faelieden,
rx kan dog nwppe tro, at den skulde vare forsvundet
.fra.
Foruden de mange rtmvnte After rummer Terrai.._t naturiigvis adskiiiige Here, der er aimindelige overalt i
Danmark paa lignende Steder, og som jeg ikke har ment
t 4 dvendigt at nmvne.
Af kaikyndende Pianter, hvilke
. vel kunde vaere nogen Grund til at vente at finde her,
mmer Faelleden kun to, nemiig
(L'erasz'iunz sub1'ez'f.andrun1
Ii

T/zalictrzfm simplex.
Man kunde al manga Grande anske, at, om ikke hele
alledterrainet,
saa dog den Del af det, hvor
Crzidizznz
,are vokser, maatte blive naturfredet, men dette er dog
dnu ikke overh@ngende
nadvendigt,
idct Nlilitaerets
vdeaveiser paa en meget virksom Maade afskacrer Storens Befolkning Era ai
cversvzmme Fwlieden og radegge dems Vegvtation.
Landskabeligt set er Faelleden
eget smuk og virker offe ganske betagende paa Beskuen ved sin rige Uendeiighedssietnning.
Fug§@livet Iangs
.randen er, lrods Krabenhavns Named
og den megen
tiyden, forholdsvis rigt, og
paa Hverdage ud paa Efteret kan man endog se Musvaager og Falke jage efter
.fade derude, ligesom man ogsaa kan slnmpe til at jage
gler
op.
Jaegere ved
at
vaerdsaette den
lange
Mennesker uberzrte
Strandlinje efter Fortjeneste, og
_tomologerne kan fortaelie om Fund af mange sjaeldne
3iller, deriblandt
Caiosonm sycoplmrzM; men i den Reining
al dog Terrainet vwre gaaet meget iilbage.
Maatte Amager Faeiied
endnu i mange Aar f aa Lov
I henligge i udyrket og ubebygget Naturtilstand.
Klab enhavn i November 1923.

Regnlejen (Leucaspius delineatus
Heckel) i Danmark.
Ved C. V. Otterstram.
RegnWjen er en Fisk, hvis Forekomst swdvanlig undjrager sig Fiskernes Opmwrksomhed. Den er saa lilie, at
en gaar gennem de fleste af da anvendte Redskaber; naar
en bliver taget i Agnvaad, holdes den vel naermest for

22
Yngel ai en eller aoden stnrre Fisk og bliver formodentlig
uden stelrre Overvejelser brugt som Agn paa Aalekrogene.
Derimod er RegnI@jen let nok at opdage for dem,
der
swrlig sager efter den, thi den er let at fange, naar blot
finmasket Redskab anvendes, og den lader sig endog tage_
med Ketsjer.
I hvert Paid mod Legetiden er den let at
kende selv midt imellcm Smaaskaller af Eignende Stzrrelse
-- med hvilke den eliefs har megen Lighed - paa de
fastsiddende Skael (Smaaskalleme mister geme deres Sk&I
under Fangsten), der skinner med en Smlvglans, der endogsaa er stwrkere end Lajens.
. Ved de af mig foretagne Fiskeriundersagtelser har jeg
ikke truffet Regnlwjen i Furese,
Esrom So, Lammeljordsseen, Borresa, Brasso, Vejlsa, Almitzdsai og Fiade-8rum
Sa, og jeg tror at turde hwvde, at i disse Saer findes
Regnlmjen ikke.
Jeg har heller iklie set den i fzlgende
Saer, der dog ikke er gennemiisket saa wie som foramnwvnte: Sallertad Sm, Vejlesz, Eilesev, Slaaensa, Uglsla, Aunszeme, Qrnsm, Lyngsz 0g Silkeborg Langsb, men ]eg er tilbejelig til at tro, at den i hvert Fald ikke findes i nogen
afde naevnie jydske S@er.Ved Fiskeriundersfagelserne er Regnleljen overhovedet kun fundet i een 588, netnlig i Arresa.
Denne Sa er som bekendt vor sterste danske SQ,
trods sine 40 kmf. har den~ paa Grimd af sin ringe Dybde
(kun en lille Part er over 5 m dyb Qg Maksimaldybden er
hajst c.7m),og sin ldse Eundart, der idel'
hvirvles op og
g r Vandet frygtelig u'<lart -- i manga Hcnseender et
Dyre- og Planteliv, der ikke svarer til det sdzdvanlige i
starre S9er. Regnlajen plejer nwrmest at holde lil i
Smaa~
vande.
I Arrese er den imidlertid ikke sjwlden; jeg har
taget den i Aagabct ved Frederiksvaerk, ved Audrrod Badestrand, mellern Qglehtfjnmb og Auderzd Skov, udfor Dalenborg, :ld for Hestehave, ud for Rannekilde Gaard - altsaa mange frlrskellige Steder, men ofie toges der ingen,
og der var sjwlden mere end nogle Stykker E et Vaadlraek.
Regnlajen er nu kendt fra adskillige Vande i Nordsjwlland, og del er vel mol; givet, at den rnaa findes adskillige andre Steder i def ovrige 8jaelland end i Gadekzeret
i Vezxslev, 85% for Skelskzr, hvor den frarste Gang b'ev
fundel her i Lander.
Sided dems kendfe Forekomststeder
blew' n&vnede i D8nmarks Fauna [l914, 272], er der imidlerlid 0oruden Arrese kommet endnu et tn, nemlig Matibo
Ndrresn, hvor Dr. A. C. J oh ansen eller velvillig Meddelelse fog et Eksemplar ved Bredden d.
1914.
Da jeg naeppe ved anden Lejiigllml konime1' lil at bei0'
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skwfiige mfg med Regnlzjens Bioicmgi, ska! jeg her medJele det lidet, jeg har iagltaget.
I 1904 besmgte jeg et Par Gange i Saptember
Maaned
en lille Dam, der laa i en Niose ved Ladegaardsaaen, dengang i Udkanten af K benhavn, nu vistnok skjult under
8ebyggelse el eller zmdet Sted nat Borups Allé.
I denne
lille Darn - som jeg med eller uden Ret kaldte GodthaabsMose
var der haade Brasen,
Skaller, Karudser, Aborrer og Krebs samt, hvad der interesserede mlg
mest: Regnlejer.
Da man
allerede var i Fwrd med at
:=.'lde Dammen lil. hastede det med
at faa undersagt disse
Fisk, som jeg ikke fer havde lruffet; d. 9. September
fangede jeg 20 og d. 14. 61 Stlcr. med en Pose af Bobinet,
som jeg kastede ud og halede til mig igen. Swrlig mange
toges, naar 'fraekket fertes, hvor Franskbrodsstumper var
kastet ud,
Stumperrle
p
var x Iiviig
' Bevaegelse paa Grund ai
Fiskenes Nappen.
I Traek under Overfladen toges aldrig
Regnlajer.
Af Drengene, som fiskede i Damrnen, kaldtes
Qegnl jerne ,,Lajerter", hvilket er del krabenllavnske Navn
for Lzjen. -- To af disse Regnlager havde jeg i Akvarie
til hen i Begyndelsen af November, da de dude; lilsyneladerlde fejlede de intel udover rtogen Nlagerhed, og da
de var voksne, er det muligt, at det var en normal Alderciomsded..-.. Naste Foraar saa jeg igert til lVlosen (d. 20.
April 1905). Dammen havde nu helt mistet sin oprindellge
Form pea Grurld af Udfyldningsarbejdet.
Skznt det var
skyet, og Selen ikke skinnede, var Regnlejerne dog
meget
"vllge, de synles at gaa sammen i Flokke, og hvor der
laa en lille Pind eller lignende i Overtladen, sprang de livLigt op og gled ofte lvaers over Pinden; ogsaa paa Steder,
livor der intet svommede paa Vandet, kunde Regnlejerne
boltre sig i Overfladen, og ét Sted, hvor der c. 10 cm
Linder Vandet stod en Gren, saa jeg dem stryge omkring
'en og svemme paa den maerkeligste Maade; én drev om.-:ring nede i Vandet med Bugen opelier, men svzmmede
1 dt efter rask aisted
igen.
Man skulde jo herefter tro, at
Legetiden var begynclt;
men et undersagt Ovarie viste
endnu lcun umodne tEg. Tsenkeligt er det, at de har sagt
8+ befri sig for Parasitter (de havde mange Glochidier).
_'eg fangede med Bobinetsposen 65 Stkr. Paa den hosstaaende Tabel A er alle disse Regnlzjers
Stzrrelse angivet i halve cm, men desvaerre skelnede jeg dengang ikke mellem l-lanner og Hunner, hvorlorGrupperne ikke
trader tydeligtfrem. Vaeksten-fra September Nlaanedtil April
Der
.Eiaaned synes at have vxret ubetydelig eller ingen.
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er uden Tvivl en 0-Gr. paa 2-3 (8,.,-,) cm og en derover
liggende I-Gr., der skai yngh* ved fmste kommende Ynglelfd; maaske nogle af de stzrste Individer tiiharer II-Gr.,
og delte kunde uavnlig tmnkes om det paa 6 cm, der i saa
Fald maaske vilde vars? dad af Alder inden Vinterens Komme.
s

Talw. A.
_

146 Regnla8er; GWtinaabs El/lose.
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l A rres z leger Regnlajerne omkring Begynde!sen
k
af Juli.
Nogle af de d. 117 ' 1916 tagne Regnlajer syntes
at vaere helt eller delvis udlegede. men andre var det akkc
endnu, d. "' W toges baade en nudleget
a og fire endnu ikke
udlegede, og de to, der toges d. ",-7,
havde =ndnu ikke
udleget. Nogle af de d. *."i
tagne Hammer var stmrkt
tornede. /Eg eller spaed Yngel har jeg ikke iagttaget, derimod uden Tvivl de aa:'s;gamie, cndnu ilake iegemodne
Unger (Juli 1916: 3.5, 4 ern). SeTabel B og C. Rcgnlajen bliver
sikkert konsmoden i Slutningen af sit andct Leveazxr (1-Gr.),
men om alle dot efter Legen, som det ofte angives, eller
om uogie leger naste Aar zgen,' Eader
sri;
V ikke bedzmme
efter det foreliggende Materiale.
Regnlajerue var her en
Del starre end i Gudthaabs Nlose, den starste Han maalle
71 mm og de starste Hunner 78 mm.
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40 Regnhajer, 9; Arrcsfa.
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Kfannenes Fordeling var fc/Jlgende:
Regnlajer. Arrese.

Tab. D.

l
c

8

rn

3?

l

<3'

9%

8%

100
91
100
63
38

0
0
0
37
67

I

8

!

7

6

3
10
1I
10

0
t
0
6
8
0
2
1

4
-5

2
0
0

4

3
Il
11
16
12
2
2
1

Alle de Regnlzjer, der underswgtes, havde aedt Planktonkrebsdyr, hovedsagelig Bosmina, saaledes sQm det frezngaar af hosstaaende Tabel:
Regulfajer. Arrew.

Tab. [.:_

C

m

7.5
7.4
7.0
6.9
68
oz
6.0
5.6

KMI1

Dato

9
9
9
9
9
9
o*
8

25 4-Z2

| Fyldnings'
grad
l
i
|1
i

2..6.21
125-22

50 11 (I
50 I»H

2.6-21

50 011

25.4-ZZ

1 J()
10 UM

2 6-21
i

10 {}v
40 *' I

50 "0

I
Mavsz- og TaI.111iud|1Qld

Planktonkrebsdyr (bl. a. Copepodcr)
P1a11kfonkI-ebsdyr (bl. a. Bosminu)
Bosrnina D. a. Dufnier
Copepoder og Bosmina
Bosmina
Bosmina
B,)8I11ina
Bosmina o. a. Dafnier

L1`gzzZafandtes jeevniig i Bughuien
hos Regnlenjerue,
men naaede selvfalgelig kun en ringe Slarrelse° Regnlaje,
8. 7._1 cm - 1 Ligula, 7 cm,
Regnlzje,
, 7.r, cm - 2 Ligula,
6 cm, 2 cm; Regnleje, 3, 5.8 cm - I Ligula, 5 cm. Medens
de ligulmse Brascn s§dv8nIig ikke faar deres Kznsorganer
udvikiede, synes de ligulme Regnllajer at kunne deltage i
Legen. Af de fangede 62 Regnizjer var 7 (___- 11 %) liguWse.
Diplostomum czlticola
v. Nordm. var
ogsaa almindelig,
af de 62 Regniajer havde mindst 13 (_-. 21
%) Diplostolrzz1nz
cuticola og ofte i flere Eksemplarer (indiil 9) - Paa Gael-
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lerne iagttoges

hos

en Regnlnje
(9, 6.» cm,
/-,-22) 2
v. Nordm. med /Eg og I uden Eg,
lIa
medens .en
anden Regnlmje
(8, 5.4 cm,
: :,-22) ingen
E/'gasilus havde.
Regnlmjens praktiske Betydning i Arreso er Iig Nui,
men heiler ikke dems Betydning for Soens Biologi kan
vwre synderlig stor, dertil er den for lider talrig, og den
omsaetter som Fzlge af sin ringe Stzrrelse kun en ringe
M&ngdc Stof i Forhold til, hvad Saens andre mer eller
mindre planktonadende Fisk, Lajer, Skaller, Brasen o. a.,
omsaetter.

Ergasilus Sieboldiz'

H2 1923.

fl'

Mindre Meddelelser.
Tropaeolum

majus. Redaktiorlen bet11eBrkeI' i en Fudnole til ,,Bo-

niske Kausericr" - 4. Hcfte, Side 109

-

al Tropaelon1n ikke har nogei

anerkendt dansk Navn.
Delta er for Resien underligi.

yderst

da Planten er

Havcrne, og har det gaurzle Ord nogct pau sig,

at --

almindeiig i

nicmi1 Barn hai'

manga Navne", maa Pianien vaere endogsaa meget yndei.

Der findes

naeppe rei II1ange.Piar1te1., der har saa manga Navne, som Tropaeol1mz
HZLUHS. Af disse rlmvner jeg her:
iudisk Karse,
Nasiuriium, Tallerlzensiuaekke, Landl8bcT, Umlaber,
Pibe.11ai&ker og Vibeiop.
Navne hai Planien riok af, men ingcn af dem har opnaaet at vinde
Borgerret.

- Barkaise er vel nok del af Navuene, der er 'Jedsi kcndt

over h cl c Landei.
L. P. Lnur1'tse1z.
Capua

angustiorana

HW.

Demle sjaéldne Tor tricide,

der hidtil

kun fandtes her i Laudei i to Exempfarer, en Q, klaekket af Hr, Emil
Olsen

fra Hareskov, og en 3,

fanget som Imago af Underlegnede i

Charloltenluud forslbotauiskc Have, har jeg i Aar tundct i mcget stort
Antal baade som Larve, som Puppe og S0111 Imago.
Det viser sig nemlig,

at del] lever pau Tux,

og da dell opirzledcr

lleromkring overalt, hvor der findes Tax (i Faaborg har Hr. C. S. Larsen
nu ogsaa fundei den paa Tax i

sin egen Have), gaar jeg ud fra, at

denne Plante er dens egcntlige Fodcrplante og at Fund paa andre Planter sl<yldes

entell Larvcns Kryben

Klazkningsforsefg.

omkring eller Porvekslinger under

Bema':rkninge11 Dskal ogsaa levli pan Coniferer" viser

sig allsaa at vzcre ,,iklic hell grebel ud ai Lu1'1en".
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Fomvrigt fandt jeg i Knutl1enho1.g Park ogsaa cn anden Tor1ricideIarve i ret siort Antal, nemlig Cacoeria cimmmo/rzcanaTr.. men denne
sidste er sikkc\'f i lmj Grad zdlaedelmde, hvad jeg ikke tror gaelderangu-

sfiorana.
Paa Maribo Kirkaaard ilej arzgzzstiuralza S
i kurnringcn i Tusindevis omkring Taxtrzcerne hele Juli Maaucd igennem.
s
Puppchvilen cr for begge Arter kun ca. 10 Dage.

H. P. S. Swzderup.
Fiskehejren. Skagens Gren er borlsct fra Klithravmmcn flad og
hsever. sig lcun 2 111 over Vandct. Tvarrs over den sirwkkez. sig en
Rmkke lavvandede Tulvegrave, Brovandelle kaldet. Desuden ove1'sk&res
Tangen af enkeltc AfvaI1dingsg1'c»1f1eI., s<.)1u Mrer overflradig Nedbar md i
Havet. Somlllcrexl 1922 var \-'enad og Grerilerne derfor vandfyldie. Talrige smaa Aal trak op i dem og soledo sig paa def varmc Mllddcr.
Hverf Aar besoges Skagen ved MidsoII11r1e1. af Hejrer, 3-5 Sfk.
Del er rimeligvis H@jz'e1111gdo1n, der strcjfer om..leg trai Hejrerlue, der
vadcde i en GIQH, hvor de stangede Aa! af ,,ka1'sl<e11 Beelg". Da de fik
Qje paa mig, fha] de ind mod Brnvandexue, Her kom jeg bag' paa dem,
uden at de maerkede det, Wr A1"sta11de11 111e1le111 ns var ganske kurt.
Ovetmantte braekkede de sig af Sl§r;r:I<, saa Aalone [61 dem ud ai Halsen, og Aalcne var 1eveI1de.
Tildragelsen er efter min Meuixlg et El<se111pul paa, lworledcs Aal
kan blive brag! til Vande, som de iklce selv kan skafle sig Adgang lil.
Mau skulde tro, at Hejren Llndcr Fluglen var let at kende paa sin
S-bzjecie Hals. Paa Afstaud cr det imidiertid ilike noget lydcligt Kendeiegn, thi HulSen forsvinder da i Rygfjerene. Man kan paa Sl<age11 tags
Fejl ai Svartbag og Hejre, fordi de Lmder Fl11g!er1 hear omtrent sa111rr1e
Stwrelse og Fart, men Hejrens S1=hu61 er 111@1ke1'e, Vinklen i 'Ji11ge11s
Forkant er on andeu end hos Svartbagen, og den dybl swukcde Viuges
Spids er langt mere buet hos Hejren. Desuden har dennc langt dybere
Vingeslag end Sve11'lbagen.
Kay Pdersezz.
Egernet.
Gal: til en Korzservator og se paa hans Egern.
De
srnaekker alle Halen dekorativt op ad Ryggen.
Det samme gzr Egern
offe i Kunsten.
Altsaa iaar man den Tro, at Stillillgen er karakteristisk
for Dyret. men del er en Fejl.
Bemeldte Siilling er ikke nogcn daglig
Vane hos Egernet.
T11 Belysning af, hvorledes Egernet plejer at baere
Halen, hidsmtles blot el enkell Notat.
5.15 1922: Saa et Egern i Rathlousdals Dyrehave i Odder.
Det
sprang fzrst omkring pan Jordan.
Halen slak da skrznal bagud og opad,
mens Egernet var i Galop.
Senere klalrede det op i el Tree.
Halen
hang da lige nedad.
Ikke C11 encsle Gang smmkkede del Halen op
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over Ryggen i den sknnne S-Bue, som anvendcs til udstoppcde Egern.
Da Egernet saltc sig til Rn paa cn Tvzergren, slak Halen vandret ud,
men buede nedad med Spiclsetm.

1

Interessant Tilpasningsevne.
Under mine i de sidste Aar igen
paabegyndle lndsaxnlinger af dauske Snlaasommcrfugle har Tincide-Slmgten
Elachista saurlig vakt min lnteresse, og denne Interessc cr blevet belonnel med, at jeg har fnael @je1 opladt, saaledes at jeg nu kan finde Larverne overalt, medens jeg i mine unge Dage saa godt som forgaeves
efiers gte dem.
Elachistaerucs Lan-ver lever minerende i Grmsser, og de har den
for en ivrig Samler tiltrmkkende Egenskab, at de findes dels i Maris-April
og dels --~ Ior enkelte Axters Vedkolnmende - saa sent sum i November, altsaa til Tider, hvor den ivrige Samlcr ellers har lidet eller intel
at foretage sig.
Naar Vanskclighedeu ved ut finde dem er overvunden, opslaar der
imidlertid en Hy Vanskeliglled, de11 at Iaa dem klaekkede. Larverne forlader nemlig dares respektive Fodcwplanter fnrinden Forpupningen, og
det er derfor nndvendigt at tage de bebocde Grwsser med hjem, og
Grarssernes Tilbzjelighed til i lulckede Glas enten at tm-re ind eller at
skixnle - hvillcet i hegge Tilfaelde har deres Behocres Dad til Falge
lraekker unaeglclig store Veksler paa Samlerens Taalmodighcd.
Nu kolnmer jeg elldeiig til del. jeg cgentlig' vilde berette :
Blandt mine mango Experimenter med G1-zesserne pravede jeg i
Sommer al anbringe dem i el dybl Glas med Vand, idet jeg derved
haabcde at tvinge Larvcrne lil at forpuppe sig paa Slraaene, da dc vanskelig kunde k0111me vaek fra disse uden at drukne. Detle lykkedes ogsaa for en stor Del; men en Dag fandt jeg flydencle paa Vandel en
veludviklet Elachistpxlppe med den afslmgne Larvehud flydende paa
Vandet fasthmftel til Puppens Begkrop..leg liskcde den op og anbragte
den i Klwkkeglas, og nogle I)age after Iandt jeg endnu en Puppe i
samme Situation.
Begge Pupper gav efter c, 14 Dages Forluh vcludviklede [magines
ai Elachisfa triafomca
HW, og skléint jeg ikke iagllog selve Forvandlingen fra Larve til Puppe, kan der ikke - efler den llydende Larvahud at dumme
- vaere nogcn Tvivl oin, at Forva!idlingen er skel paa
seive Vandel.
Larverne levcdc i Festuca rubra,
der voksede paa sumpet Terrain,
saaledes at Grmsserne til Tider har vmret omflydt af Vand, og Larvernes
Evne lil al kunne forvandle sig paa Vandet, forekomrner mig derfor
ul
vaere et Udslag al en Tilpnsrlingsevne, som er vaerd at omtale.

Fr. Gzzdmamz.

3()
Hvepsen og Baaden.
I Kolbelev Muse ved Holte havde jeg 2
Baade. og i detl one havde cn Hveps fundet et Hul ind til el luklcet
Rum I Bagstnvncn og var der begj,'mil at bygge Hede.
Saalange Baadene i Forsomlncrcu Iaa ubenyifede hen paa deres
Plads, Ilavde 1'Ivepscn let ved at iinde sin Rede, merl vanskelige|'e blev_
det, da Baadeue toges i Brug og snarl foItzjedes Qt Sted, snart et andei,
nlaaske 70 m fra del farste Sled; og saa viste del sig da ogsaa, at Hvepsen
ikke kendte de to Baade fra hinanden.
De val' ens malede, udvendig
hvide med en md Sfribe og indvendig graa, de var spidse i begge Ender, men den erle Baad var 51.23 In lang, den anden kun 4 nl,
Nasir
Hvepsen nu kom til en Band, kendte den heller ikke Forende fra Bagende, wgte begge Steder et Par Gzmge og HQ] saa atler sm Vej, hvis
det var den forkerte Baad.
Men Baadene kunde den fmde, selv om de
Iaa langt ude
paa Vand<t,
ja endog
belt ovre i
erx anden
Mose, som kun vcd en Kamal slaar i Forbindelsg med vor, og selv om
Afsianden Ira Haadens opriudelige Plads var 400 m i lige Linie! Ogsaa
naar der hejsedes Sejl paa Baaden, saa den lor en Hveps lnaatie se llelt
anderledes nd end en Robaad, kom den flyvende og opsagte sin Rede
i den sejlendc Baud.
Her kan def jo ikke have varei Kendskab iil de naemlere Orngivelser, som ledie Hvepseu paa Vej, vel Heller ikkc Lugten, da den stadig
tug Fejl af Baadene, del maa vel allsaa have va:ref Synet - men saa
ser en Hveps virkclig ganske godt!
Otto Wolff,

Litteratur.
Billeder af
Nordens Flora.
Af dcttc eftcr danske Forhold stork
anlagie Billedvaerk, der gentagne Ganga llar vaeret omtalt i ,,Flora og
Fauna", foreligger nu 3 Bind. Tilbage staar kun 4. (og sidsle) Bind, der
vil indeholde 144 rxye, ikke hidtil fremstillede Billediavler med tilhorcnde
beskrivende Telcst og Register. Antagelig vil dette Bind foreligge faerdigt
med Udgaugcn af 1924. Med Heusyn lil [ndbindingen af de 3 udkomne
Bind har Forlaget (G, E. C. Gad) ladet udtare srnukke og meget staerke
Bind efter Tegning al` Gerhard Heilman n.

A. C. jenserz-Han/'11p.
C. Lund: Stuefugle. En Vejledning i Fugleplcje. Hage & Clausens
Forlag, Kebeuhavn 1923. 186 Sider. Pris 3 Kr.
En smuld udstyret Bog med en Macngde udmzerkede Illustrationer
al de [orskellige Stuefugle ln. m., Beskrivelser af disse og Vejledning
til at ple§e dem.
For alle Stuefuglevenner vi! denne Bog vaere til sto: Glazde og Nytte.
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Fraaar og Egernvandring. Af Ad. S. Jensen. Vidensk. Medd.
'ra Dansk nalh. Forening. Bd. 76
Naevnte Afhandling er udarbejdet paa Grundfag af et Foredrag,
som Professor Ad. S. Jensen holdt ved Dansk naturlm. Forenings Made
jen 19. Nov. £921 til Aire for Professor, Dr. phil. Eng. Warming.
I Afhandlingcn paaviser Foriattercn, at nogle af ham ioretagne
L`nderwgelscr ai Skove i Slcaalupegnen paa Fyu har godtgjorf, at Egernets Forsvinden fra en Egll karl skyldes derl O|11s1aex1digl1ed, at Eg og
Bag et enkelt Aar ikke saefter Frugi, og at ejheller R@dgranen paa den
paxagzcldende Egn samme Aal. og Aaret effer smlter "1.ug't.
Ogsaa i de nordsjaellandskc Skove, Geels Skov og Rude Hegn,
ar Forfatteren foretaget ligneude Underssgelser. Det ez' meget lazrerigt
;-A ffalge ham paa huns Vandrillger og l&gge Niaerke til, hvorledes Egernet tor at opholde Livcl, naar deis Yndlingsfode, Fra af Redgran, svigter, tager ii! Takke med anden Klasses Nmring som Fra af Wey m outh s
:yr og Skovf yr eller Illdholdut ai de Knopper paa Rladgranen, hvori
der findes Aniaeg 1il Hanblomster, ja, at det endog maa ty til al gennemgaa Koglehobene tra Spetternes Spisesteder For at finds efterladte Fra.
Om Egernels Udbredelse i Jyliand meddeler Forf., at det i 1919
=r indvandret i Silkeburg Vesierskov, og at del derpaa indtil 1923 har
.xdbredl sig over alle Silkeluorgsliovene, samt at det ogsaa siden 1919
'lar vmrct ii] Stede 1 Hjellund Planlage Sydvest for Silkeborg.
I en Fodnote giver Forf. en Opiysning al Vmrdi for enhver Lazrer
1 Na'turl1islorie, idet han skriver; ,, at jeg ingensinde har kunnet
'inde mindste Spor af Forraad, som kunde hidrmre fla Egern.
.leg er
rlbejelig til at tro, al der lil (irund for Forlmllingerne om Egernels
Tinterforraad ligger en Forveksling med de Ophobuinger af slige Fadernidler, som saa almindelig findes paa Musenes skjulte Spisesteder
j. Kr. Findal.

F

Foreningsmeddelelser.
Naturhistorisk Forening for Jylland.

\

E/cskursioner.
1. Den 29. Maj til Egnen ved
Hy!/fe Sfaiion,
Syd
'Jr Skanderborg.
Smaaskove med meget blandet Piantevmksl, Enge,
Sznaavandlzb. Azlkomst iil
Hylke ved 10 Tiden om Fmd.
Hjemrejse
samme Dags Afton. Mad medbringes.
2. Den 5.-6. Junf 1i1 Rzmde-Kala Egnen. Levende Hegn, Bageekov. Eng, Strandfwlied og Sirandbred. Eventuelt 11]
Kal9 Rui/1, hvor
'er bl. a. vokser ,,Klosterplan1er", og
til Mallerup,
Nlarsk Stigs Gaard.
Ankomst til Ra/Ida Afholdshoiel
den 5. om Morgcnen, enten med Rufc-
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bil fra Aarhus ved 8 Tiden eller fra
Murke Sf. Begge Dzlgc udgaar
Ekskursioneh fia Ruude Alholdsholel KI. 10 Fund.
Der overnaltes i Rznde Alholdshoiel pr. Rvmdc. Logi bedes forudbeslill hos Vaerlcn. i-ijeinrejse den 6. om Aflenen.
3. Den 31. August (il Egnen ved
Hylke. '[`ideme som d. 29. Aai.
Hensiglen med 2 Ekskursioner lil samme Sled er' al give Deliagerne
Lejlighed til at se Forskellcn pua Forsommerens og Elfersomlnereus
Flora og Fauna paa samme Lokalitet.
Talrig Tilslulning forvenies til alle l"'l:sku|'sioner.
P. B. v,
j. Kr. Findal.
I

Genemlforsa/lvling

afholdes den 0. Juni KI. 0 Aften paa Ra/1zz'e

Ailluldsllotci,
Dagsorden: 1. Beretning omVirksou1hede11. Z. Regnsliabet. 3. Valg.
4. Eventuelt.
P. 8. v.
./`. Kr, Firzdal,

Nye Median:/rzer.
Fuldmwgtig i Juslitsministeriet Victor Hansen, Kabenhavn.
'I`rafil<mcdhjaeIpe1' Adolf Plesner, Stavring.
Lmrer O. V. Berthelsen, Tolden8kjoldsgade ZI, Aalhus.
Laerer Martinus Thomsen, Kongsvang, Aarhus.
Laerer S. Skov Hansen, Rejsby.
Henry Jensen, Ewaidsvej 24, Silkeborg.
Chr. M. Poulsen, ,,Skovl&", @rusBvej, Silkehorg.
Man11iakl1lrist C. Winther-.Iensen, Hyngborggade 14 Randers.
Lwrcr Oluf L. Arndal, Kalugade 1, Aarhus.
Ivan Lysfager, Villa Hvidzare, Langelandsgade, Aarhus.
Chr. Rasmussen, Falstersgade 33 B 1, Aarhus.
Kaj Pelezsen, Carl Blochsgadc 21 '*, Aarhus.
Knud Jespcrsen, Bassingade 21, Hjarring.

Medlelllsbid/'agei

for 1924 lages pr. Postopkrazvning szuntidig med

Udsendelseu 1lf 2. Hefte.
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