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Planter og Biller
.1.

.

Pil og Poppel.

Af V i c t or H a n se n.

Den 1 6. juli '1923 foretog jeg sammen med Lærer
F i n d a l en Ekskursion til Kalø. Paa den flade Strandbred
neden for· de høje Skrænter ved Slotsruinen nedbankede
jeg af en Tidsel en lille ·Snudebille af Slægten Sibinia. Mit
Indtryk af Dyret var straks, at det var et Eksemplar af den
meget sjældne 'Sibinia phalerata Stev., der hidtil kun var
fundet i Danmark en enest� Gang for over 25 Aar siden, .
da afd. Ingeniør E n g e l h a r t tog nogle faa Stkr. paa Møens
Klint. Paa Kaløturen .fik jeg imidlertid ikke Tid til nærmere
Undersøgelse, men da jeg bagefter havde faaet konstateret,
at Dyret virkelig var Sibinia phalerata, tog jeg d. 7. August
paany til Kalø for at finde nogle flere Eksemplarer. Da det
var mig bekencjt, at Arten i Udlandet er taget paa Planter
af Nellikefamilien, gik mine første· Bestræbelser ud paa at
eftersøge saadanne Planter. Det lykkedes mig snart at opdage, at der paa Havskrænten hist og her voksede nogle
smaa, uanselige Eksemplarer af Smaakronet Sandvaaner
(Arenaria serpyllifolia), og ved forsigtigt at ryste disse Plan
ter henover Ketseren og undersøge j ordbunden omkring
Planterne lykkedes det mig virkelig at finde 14 Stykker af
Sibiniaen. Det paa den første Tur fundne Stykke var altsaa
utvivlsomt ved et rent Tilfælde - ved Blæsten eller lign. kommet over paa ·en Tidsel.
Det anførte Eksempel, der let kunde suppleres med
mange andre, viser, hvor overordentlig stor Betydning det
ofte har ved Eftersøgning af en Billeart at have Kendskab
til dens Foderplante, og hvor planløs og haabløs Eftersøg
ningen ellers let bliver. En almindelig Af ketsning eller Af
bankning af Vegetationen paa Kalø Havskrænt vilde sikkert
ikke have givet et eneste Stykke af Sibiniaen, da man paa
Grund af Foderplantens spredte Forekomst og ringe Højde
i bedste Fald vilde have opnaaet at ryste Dyrene ned paa
jorden uden at faa dem i Ketser�n.
Naturligvis vil en begynd�nde Billesamler en Tid lang
kunne · opnaa betydeligt Udbytte ved en saadan Af ketsning
eller Afbankning af Plantevæksten i Flæng paa en eller
anden Lokalitet. Men naar det senere hen gælder at efter
søge Arter, som man savner i sin Samling, eller af hvilke
man rent tilfældigt har taget enkelte Eksemplarer, da vil

·
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1 30
man for de mange Billearters Vedkommende, som lever paa
bestemte Planter, altid· staa sig ved først at skaffe sig Kund
skab om, til hvilken Planteart Dyret er knyttet.
Men ogsaa i en anden Henseende kan Kendskabet til
Billernes Foderplante være af Betydning for Samleren, nemlig ved Bestemmelsen. Vel bør man aldrig indskrænke sig
til at bestemme en Art efter Foderplanten, men for adskil
lige vanskelige Arter vil man, naar man ad systematisk Vej
har foretaget Bestemmelsen af Dyrene, have et udmærket
Kontrolmiddel i Foderplanten. Som et af de mest typiske
Eksempler i saa Henseende kan nævnes jordloppeslægten
Longitarsus. Mange af Arterne i denne Slægt er paa Grund
· af deres stærke Variation baade i Farve, Punktur og Stør
relse, vanskelige at bestemme, men da de ofte er knyttede
til bestemte Planter, frembyder Foderplanten her et fortræf
feligt Hjælpemiddel til Bestemmelsen. Naturligvis maa man
i saadanne Tilfælde paa Ekskursioner omhyggeligt adskille
de paa hver enkelt Planteart samlede Eksemplarer i sær
skilte Glas, . ligesom det er praktisk at forsyne de præpare
rede Dyr med en Etikette, der angiver Foderplanten.
Forholdet mellem Biller og Planter er jo imidlertid ikke
alene af Betydning for den, der giver sig af med I ndsamling
og Bestemmelse af Biller. Ogsaa i Forstzoologien og Land- og
Havebrugszoologien spiller dette Forhold en Rolle. Adskil
lige af vore skadelige Insekter hører jo til Billerne, f. Eks.
Oldenborrer, Barkbiller, jordlopper, Smældere, og disse ska
delige Billers biologiske Forhold er da ogsaa i de senere
Aartier blevet studeret grundigt. Derimod er Kendskabet til
de i økonomisk Henseende ligegyldige Billers Værtplanter
og øvrige Biologi paa flere Punkter mangelfuldt. For adskil
lige Arter er V ærtplanten ubekendt, og for andre Arter, hvor
dette vel ikke er Tilfældet, savner man nærmere Kendskab
til Artens Biologi, saasom i hvilke Dele af Planten, Dyret
yngler. ja, ofte møder man �elv i nyere Litteratur positivt
urigtige Angivelser af Arters Værtplanter, der undertiden
stammer fra, at Arten har faaet et misvisende Artsnavn.
Endnu saa sent som i Reitters "Fauna Germanica" møder
man f. Eks. (V, 1 9 1 6, Side 1 49) den Angivelse, at' Snude
billen Ceuthorrhynchidius quercicola Payk. lever paa Eg,
medens Forholdet i Virkeligheden er det, at Arten lever paa
en urteagtig Plante, antagelig Pileurt ( Polygonum). Her er
derfor et Omraade, hvor der er Mulighed for at gøre nye
og interessante Iagttagelser, og hvor der er meget Arbejde
at gøre. Men naturligvis er det et Arbejde, som kræver
stor Taalmodighed. Da alle Dele af en Plante - Stængel,

•
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Rod, Blomst, Frugt, Blade - kan være Genstand for Bille
angreb, maa Planterne undersøges nøje, og navnlig maa det
erindres, at mange Plantearter ikke egner sig til almindelig
Afketsning, f. Eks. lave, krybende Planter. De maa da for
sigtigt afbankes henover Ketser eller Paraply. Endvidere
maa jordbunden under Planter-ne undersøges og disse even
tuelt opgraves, for at Sigtning af Rødderne og jorden om
kr:ing dem kan finde Sted. Da mange Arter kun træffes paa
bestemte Aarstider, maa Undersøgelserne gentages Gang paa
Gang, og ofte vil det være nødvendigt, at forsøge Klækning,
Endelig maa man naturligvis paa Turene holde de indsam
lede Dyr adskilt i særlige Glas for hver Planteart og gøre
omhyggelige Notater om sine Iagttagelser.
Noget samlet, moderne Arbejde over hvilke Billearter,
der er knyttet til de forskellige Planter, foreligger ikke.
I. H. Kaltenbachs bekendte Værk " Die Pfanzenfeinde aus
der Klasse der Insekten" , der som. angiv.et i Titlen ikke
blot omfatter Biller, men ogsaa andre I nsekter, udkom i
1874 og er derfor meget forældet, ligesom det forøvrigt er
udsolgt og meget vanskeligt at købe antikvarisk. En Over
sigt over de danske Billers Tilknytning til de forskellige
Planter turde derfor ikke være uden Interesse. I en saadan
Oversigt, sorri det i denne og nogle følgende Artikler skal
forsøges at give Bidrag til, maa man naturligvis ikke vente
at finde alle Arter, der i Ny og Næ kan træffes paa en
Plante. Ofte beror det jo ganske paa Tilfældigheder, hvilke
Planter et Dyr tages paa. Dette gælder saaledes Arter, 'der
blot fra jordbunden søger tilvejrs i Stedets Vegetation for at
parre sig, sværme eller jage. Særlig henimod Solnedgang
kan man f. Eks. hyppigt ved Afketsning af Vegetationen
tage Smaasilpher ( Liodes- og Colonarter), Løbebiller og Scyd
maener eller Pselapher, skønt disse Dyr ingen særlig Til
knytning har til de paagældende Plantearter. Saadanne Dyr
kan kun medtages her, dersom de af en eller anden Grund
hyppigst tages paa bestemte Planter, f. Eks. fordi de Dyr,
de jager, udelukkende lever paa en bestemt Planteart. Græn
sen vil dog ofte være vanskelig at drage.
Dernæst er mange Biller polyphage, d. v. s. lever paa
flere forskellige - undertiden endog systematisk vidt ad
skilte - Plantearter. Da disse Dyr dog hyppigt viser en
mere. eller mindre stærk Tilbøjelighed til at . foretrække en
kelte Planter, vil Grænsen ogsaa her 'kunne være vanskelig
at drage.
Hvad de egentlige Planteædere angaar, da kan deres
Forhold til Planterne være meget forskelligt. Nogle Biller
Q*
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lever baade som Larve og Imago af Løvet. Af disse er der
atter en Del Arter, der i begge Stadier lever frit fremme
paa Bladene, saaledes som f. Eks. Poppelens Bladbille
(Melasoma [Lina} populi), medens andre som Larver er
minerende, f. Eks. Arterne af Snudebilleslægten Orchestes
(Bøgeloppen, O. fagi, o. s. v.)" eller bladrullende, f. Eks. Ar
terne af Snudebilleslægten Rlzynchites ( Birkens Bladruller,
R. betulae, o. s. v.) eller galledannende, f. Eks. Arter af
Snudebilleslægten Oymnetron. Nogle Arter lever i Planter
nes Blomster baade som Larve og I mago (Meligethes-Arterne)
eller søger dog som Imago til Blomster (mange Træbukke,
Guldbasser o. s. v.). Ogsaa Frugterne hjemsøges af forskel
lige Billelarver, Hasselnødden f. Eks. af Hasselens Snude
bille (Balaninus nucum). Nogle Arter er Rodgnavc;:re baade
som Larve og Imago eller kun som Larve, medens I mago
er Løvæder (f. Eks. Oldenborren). Nogle Arter lever i
Stængler (f. Eks.. flere Snudebiller) eller er Vedborere enten
i begge Stadier eller som Larver (f. Eks. mange Træbukke
og Heteromerer) eller lever i eller under Barken ( Barkbil
ler), i udsvedende Træsaft ( Cryp tarcha Arterne) eller i hule
Træers Smuld (Rovbiller). Endelig er adskillige Arter knyt
tede til Svampe, og hvor det drejer sig om. Svampe, der
kun findes paa bestemte Træer, bliver Arten da forsaavidt
indirekte knyttet til disse.
Nærværende Artikel indeholder en Oversigt over de
dan.ske Biller, der er særlig knyttede til Pil og Poppel.
-

Pil

{Salix).

(Arter, der lever i Gangene af Sommerfugle n Cossus ligniperda's
Larve, nævnes under Poppel).

•

Phyllodrepa floralis Payk. kan tages paa Pilerakler.
Epuraea decemguttata Fabr. Denne Art, der hyppigst
findes ved udsvedende Saft paa Ege, skal ogsaa kunne tages
paa saftsvedende Pilestammer. J uli, Aug.
.
Epuraea melina Er., E. ochracea Er. (aestiva Er.),
E. sifacea Hbst., E. obso/eta Fabr., E. Iongu/a Er., E. /Io
rea Er. og E. pusil/a Illig. kan undertiden tages paa Pile
rakler.
Meligethes aeneus. Fabr. og M. viridescens Fabr. Disse
to Arter, der er knyttede til korsblomstrede Arter, kan, lige
som enkelte andre Meligethes-Arter, undertiden tages paa
Pilerakler.
Glischrochilus (Ips) quadripunctatus Oliv. kan tages paa
Pilerakler.

•

133

Rhizophagus perforatus Er. Denne Art, der angives
hyppigst at være fundet under Bøgebark, er i Danmark hid
til kun taget i nogle faa Eks. ved Damhusmosen, ved Roden
af gamle Pile, Marts.
Cryptophagus Hbst. Flere Arter af denne Slægt kan
undertiden tages paa Pilerakler.
Cryptophagus populi Payk. Denne sjældne Art er engang
klækket i stort Antal af en' gammel Pil fra Strandmøllen, juli.
Atomarla Zetterstedti Zett. og A. atricapilla Steph. kan,
ligesom enkelte andre Atomaria-Arter, tages paa Pilerakler,
vistnok især paa saadanne, der er helt eller delvis visnede.
Cortlearia Marsh. Arterne af Underslægten Melanoph
thalma Motsch. træffes undertiden paa Pilerakler.
8othrideres contraetas Fabr. Denne Art· lever i Pile og
Popler, angrebne af Borebiller (Ptilinus og Anobium), hvis
Larver den jager. Arten er ikke ganske sikker som dansk,
idet der herhjemme kun kendes 2 Stkr. fra Westermanns
Samling, der skal være fundne paa Sjælland i Aug. 18 19.
Mycetophagus popu/i Fabr. Under svampet Bark bl. a.
ogsaa af Pil. Foraar og Efteraar.
Agrilus viridis L. Sværmende i Solskin i juni og juli
til Hassel, Birk og Pil, især Graapil (Salix cinerea). Lar
ven angives at leve under Bark, bl. a. af Eg og Ægte Kastanie.
Trachys minuta L. Larven til denne Art angives at leve
minerende i Blade af Pil, især Seljepil (Salix caprea) og
Øret Pil (S. aurita) samt i Bladene af Hassel, i juni-:-Sept.
Ogsaa I mago skal kunne træffes ædende af Bladene, men
tages dog ogsaa paa andre Buske og Træer og paa Blomster,
i juni.
Adrastus limbotus F. Almindelig paa Træer og Buske,
især Pil, j uni-Aug.
Ludlus ferrugineus L. Denne Art er herhjemme vistnok
udelukkende fundet ynglende i Eg, men angives i Udlandet
ogsaa undertiden at være taget i gamle Pilestammer. I mago
tages i juli og Aug., siddende paa Stammer eller Grene
eller sværmende.
Synaptus jillformis Fabr. Denne Art, der er taget i
Slesvig ved Husum og muligvis kunde findes ogsaa Nord
for Grænsen, angives at leve paa Pilebuske. j uli.
Agriotes piiasus Panz. Nedbankes som Regel af Eg,
men skal ogsaa kunne tages paa Pil. Maj, juni.
Corymbites purpureus Poda. Denne herhjemme yderst
sjældne Art angives at søge til unge Skud af Løvtræer, især
Pil. juni, juli.
C. castaneus L. Kan tages paa Pilerakler.

134

Elater pomonae Steph. Paa Birk og Pil; Maj, juli.
Flere af Elater-Arternes Larver skal undertiden være fundne
Pil, men ingen af vore Arter synes at foretrække Pil.
Lirnonius aeruginosus Oliv. Kan tages paa Pilerakler.
Haploenemus nigricornis Fabr. Findes vistnok hyppigst
paa blomstrende Gran, men er ogsaa taget paa Piler. akler.
Ptilinus fuscus Geoffr. (costatus Gyll.). Denne Art, der
muligvis kunde træffes i Danmark, lever i gamle Pile- og
Poppelstammer, hvor disse er blottet for Bark.
Pt. pectinicornis L., Xestobium rufovillosum Deg. (pul
sator Schall.) og flere andre af vore Anobier ( Borebiller)
kan tages i Pil, uden at de dog synes at foretrække Pilen
fremfor andre Løvtræer.
Xyletinus laticollis Duft.
Klitter paa Krybende Pil
(Salix repens). juni, juli.
.
Lyctus linearis Goeze (canaliculatus Fabr.). Paa tørre
Stammer og Grene af forskellige Løvtræer, især yistnok Eg
og Bøg, men ogsaa undertiden Pil og ,Poppel. jurii.
Mycetochara linearis I II. (barbata Latr.). Lever som
Larve i trøskede Løvtræstammer, bl. a. af Pil.
Prionychus (Eryx) ater Fabr. Lever som Larve i Smuldet
af hule Løvtræer, bl. a. ogsaa Pil.
Anisoxya fuscula I II. Funden paa Lolland i stort Antal
i Begyndelsen af juli paa Risgærder, flettede af Pile- og'
Poppelgrene. Arten kan ogsaa bankes af tørre Egekviste.
Pyrochroa serraticornis Scop. (rubens Schall.). Larven
til denne Art skal bl. a. være fundet under Pile- og Pop
pelbark.
Salpingus ater Payk. Det eneste danske Eks. er taget
i Lersøen ved København ved Bankning af gamle Pile
grene, j uli.
Rhamnusium bicolor Schrank. Denne smukke Træbuk,
der ikke med fuldstændig Sikkerhed vides at være fundet i
Danmark, lever som Larve i hule Pile- og· Poppelstammer,
samt i Elm og Kastanie.
Stenoclwrus (Toxotus) meridianus Panz. Larven lever
i Stammer og Stubbe af Løvtræ, bl. a. vistnok Pil.
Necydalis major L. Denne Art, af hvilken der er fundet
Rester af et Eks. i Silkeborgeg�en ved Naaege, lever som
Larve især i Pil og Poppel.
Gracilia minuta Fabr. Denne Art, der herhjemme kun
træffes kosmopolitisk (i Vinkurve o. lign.) udvikler sig bl. a.
i Pilekviste.
Aramia moschata L. (Moskusbukken). Larven lever i
Stammer og tykkere Grene af Pil, paa hvis Blade og Kvi
ste I mago træffes siddende i juli og Aug.
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Rhopalopus (Callidium) clavipes Fabr. Denne Art, der
herhjemme kun er taget nogle faa Steder paa Lolland (paa
Risgærder, juli), angives at udvikle sig i Pil og Eg.
Lamia textor L. (Væveren). Udvikler sig i Pil og
Poppel. I mago træffes i April og Maj eller om Efteraaret,
siddende ved Roden af Pilebuske eller krybende fremme paa
Veje og Stier. Larven lever i den nederste Del af Stammen
eller den øverste Del af Roden og gør undertiden Skade ved
at svække Træerne, saa at de knækker i Storm.
Hoplasia fennica Payk. Denne Art, der herhjemme kun
er fundet paa Risgærder paa Lolland-Falster (Juni), udvikler
sig i Grene af forskellige Løvtræer, især Lind, Pil, Poppel
og Bøg.
Saperda carcharias L. (Poppelbukken). Se nedenfor
under Poppel.
Saperda populnea L. (Aspebukken). Se nedenfor under
Poppel.
Stenosto/a nigripes Fabr. Denne Art, der hovedsagelig
er knyttet til Lind, skal ogsaa kunne yngle i Seljepil (Salix
caprea).
.
Oberea oculata L. Denne Art, der hidtil herhjemme
kun er fundet i Ulv.eskoven ved Birkelse, Nord for Lim
fjorden, udvikler sig i Grenene af Pil. I mago sværmer om
kring Pilebuskene om Eftermiddagen og Aftenen i juli.
Clytra laeviuscula Fabr. Denne Art, der er funden i
Slesvig og muligvis kunde findes Nord for Grænsen, angives
at leve paa Pil, · Slaaen og Hassel.
Gynandrophthalma aurita L. Denne Art, der herhjemme
kun er fundet i Redsle Skov paa Falster paa Hassel, skal
ogsaa kunne tages paa Pil og Birk. juni.
Cryptocephalus nitidus L. (nitens L.). Paa Løvet af
Hassel, �irk, Eg og Pil. juni, juli. Cryptocephalus-Arternes
Larver er sækbærende og træffes . ogsaa paa Løvet.
C. coryli L. Paa Løvet af Hassel og Birk, sjældnere
af Seljepil (Salix caprea), Bævreasp og El. Især i Maj og juni.
C. pallifrons Gylt. Paa Løvet af Pil og Birk. Aug.
C. sexpunctatus L. . Paa Løvet af Baandpil og Seljepil
(Salix virninalis og S. caprea), Birk, Hassel, Eg og Bævre
asp. Maj, juni.
C. flavipes Fabr. Paa Løvet af Pil, Poppel, Hassel,.
Birk og El, især vistnok i Slutningen af juni. .
C. decemmaculatus L. (decempunctatus L.). Paa Løvet
af Pil, især Graapil (Salix cinerea), undertiden ogsaa paa
Birk og El. juli.
C. labiatus L. Paa Løvet af Birk, Pil, El og Eg.
j uni, juli.
.

.
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C. frontafis Marsh. Paa Løvet af Pil og Birk.
C. rufipes Goeze (gracilis 'Fabr.). Paa Pileløv. Slutningen af Juni, Juli.
Plagiodera versicolor Laich. (armoraciae Fabr.). Paa
Løvet af Pil, undertiden maaske ogsaa Poppel. Maj-Juli.
Melasoma (Lina) callaris L. Paa Løvet af Pil, især
Graapil og Krybende Pil (Salix cinerea og S. repens) . Maj.
Om Slægtens Levevis se under Poppel.
M. popu/i L. Se nedenfor under Poppel.
M. fremu/ae Fabr. Se nedenfor under Poppel.
Phytodecta (Oonioctena) rufipes Fabr. Se nedenfor under Poppel.
Ph. virninalis L. Paa Løvet af Pil, især Baandpil og
Graapil (Salix virninalis og S. cinerea). Maj, juni. Om Slæg
tens Levevis se under Poppel.
Phyllodecta vulgatissima L. Paa Pileløv; undertiden
skadelig. Om Slægtens Levevis se under Poppel.
Ph. vitellinae L. Paa Løvet af Pil og Poppel; under
tiden skadelig.
Lochmaea capreae L. Paa ,Løvet af Pil, især Seljepil og
Graapil (Salix caprea og S. cinerea) . Baade Larve og I mago
æder Bladene og er undertiden meget skadelige. Ogsaa i
unge Birkekulturer anretter den undertiden Ødelæggelse.
L. suturafis Thoms. Paa Løvet af Pil, især Krybende
Pil (Sa lix repens) .
Galerucella lineo/a Fabr. Paa Pileløv.
Chalcoides fulvicornis Fabr. (helxines Weise). Paa Pileløv.
Ch. Piatus Latr. Paa Løvet af smalbladede Pilearter,
ved Vandløb. Arten er ikke fundet i Danmark, men kunde
dog maaske blive opdaget . herhjemme.
Ch. aurata Marsh. Paa Løvet af Pil, sjældnere Poppel.
Otiorrhynchus singularis L. Paa Træer og Bt,lske, især
Pil, Hassel og Gran.
Plzyllobius maculicornis Germ. Om Foraaret paa Løv";'
træer, især Pil.
Ph. viridicollis Fabr. Om Foraaret paa Løvtræer, især Pil.
Polydrosus mollis Strøm. Om Foraaret paa Løvtræer,
især Bøg, Pil og Birk.
Chlorophanus viridis L. Denne Art skal bl. a. kunne
tages paa Pil og Poppel (Populus canescens) . juli.
Lepyrus palustris Scop. Paa Pil, især Krybende Pil
(Salix repens) i Klitter; Maj, juni, Aug.
L. capucinus Schall. Angives - maaske med Urette . at leve paa Pil; April, Maj, juni.
Cryptorrhynchus lapathi L. Paa Pil og El, sjældnere
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paa Poppel og Birk. Larven lever i Stammerne og Grenene
og er undertiden skadelig. Imago gnaver Hulier i Gren
barken. Arten angives at være 2 Aar om sin Udvikling:
Dorytomus validirasfris Gyll. Angives at leve paa Pil.
Af Dorytomus Arterne lever i hvert Fald nogle som Larver
i Raklerne.
D. taeniatus Fabr. Paa Poppel og Pil.
D. salieis Walton. Paa Pil, bl. a. Krybende Pil (Salix
repens).
.
D. hirtipennis Bede!, D. majalis Payk., D. salicinus
Gyll., D. rufu/us Bedet og D. melanophthalmus Payk. lever
alle paa Pil.
D. dorsalis L. Paa Pil, f. Eks. Graapil og Seljepil
(Salix cinerea og S. eaprea), undertiden ogsaa paa Eg.
Notaris bimaculatus Fabr. Angives - maaske med Urette
- især at leve paa Krybende Pil (Salix .repens).
Elleseus bipunetatus L. Paa Pil. Larven lever i Raklerne.
Aealyptus earpini Hbst. Paa Pil; Maj, juni, Aug.
Balaninus crux Fabr. Paa Pil, vistnok især Glans-Pil
(Salix cuspidata).
B. safieivorus Payk. Paa Løvtræer, især Pil. Larven
er iagttaget i Galler, dannede paa Sølvpil (Salix vitellina)
af en Galhveps (Nematus).
B. pyrrhoeeras Marsh. Paa Løvtræer, især Pil.
Orehestes jota Fabr. Denne Art, der herhjemme hidtil
kun er fundet i Lindum Skov, angives af nogle at leve paa
Pil, af andre paa Pors. Orchestes-Arternes Larver minerer
i Bladene.
O. deearatus Germ., O. salieis L., O. foliorum Mi.iller
og O. angustifrons. West lever alle paa Pil.
O. stigma Germ. Paa Pil, Birk og El.
O. popu/i Fabr. Paa Pil og Poppel.
Apion minimum Hbst. Paa Krybende Pil (Salix repens).
Larven efter Schiødte i Galler, dannede af en lille Galhveps
(Nematus).
Rynehites nanus Payk., Rh. tomentosus Gyll. og Rh.
longieeps Thoms. lever alle paa Pil og Birk.
Osmoderma eremita Scop. Denne Art, der herhjemme
synes udelukkende knyttet til Eg, skal i Tyskland ogsaa
være fundet i Lind og Pil.
Cetonia marmorata Fabr. Denne Art, der herhjemme
synes udelukkende knyttet til Eg, skal i Udlandet ogsaa
være fundet i Pil.
-

·

·
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Poppel

(Populus).

(Herunder Bævreasp, Populus tremula).

Aleochara lygaea Kr., Homalota cinnamomea Gravh.,
H. hybrida Sharp, H. nigricornis Thoms., Tachinus bipustu
latus Fabr., Quedius infuscatus Er. og Philonthus fuscus
Gravh. Disse Rovbiller træffes alle bedst i Gange og Gnav
smuld af Larven til Sommerfuglen Cossus ligniperda. Da
denne Larve hyppigst træffes i Poppel, bliver de nævnte
Arter derved indirekte knyttet til dette Træ.
Trichonyx sulcicollis Reichenb. Denne sjældne Art er
bl. a. fundet i saftigt Ved af en Poppelstub, juli.
Sarania punctatissima Ill. Træffes især i Cossus-Larvens
Gange og Gnavsmuld. Aug.
Epuraea decemguttata Fabr. Denne Art, der hyppigst
findes ved udsvedeode Saft paa Ege, kan ogsaa undertiden
findes i Cossu�-Larvens Gange og Gnavsmuld. juli, Aug. .
Glischrochilus (Ips) quadripunctatus Oliv. og quadri
guttatus O!iv. Under Bark og ved udsvedeode Saft af Løv
træer, bl. a. Poppel.
Rhizophagus parvulus Payk. Angives især at leve under
Poppel- og Birkebark.
Mycetophagus quadripustulatus L. Under svampet Bark
af LØvtræer, bl. a. Poppel.
8othrideres contractus ·Fabr. Se foran under Pil.
Cerylon deplanatum Gy!!. Denne Art, hvis Opgivelse
som dansk beror paa en Fejltagelse, men som dog muligvis
kunde findes herhjemme, angives især at leve under Pop
pelbark.
Coccinella conglobata L. Angives især at leve paa Poppel.
Eucnemis capucina Ahr. Denne herhjemme .meget sjældne
Art angives at leve i forskellige Løvtræer, saasom El, Bøg,
Lind, Poppel og Frugttræer.
Elater lythropterus Germ. Under Bark, især af Bøg og
Poppel. Maj, j uni.
Ptilinus fuscus Geoffr. (costatus Gy!!.). Se foran under Pil.
Lyctus linearis Goeze (canaliculatus Fabr.). Se foran
under Pil.
Mycetochara flavipes Fabr. Denne herhjemme meget
sjældne Art er i Udlandet fundet under svampet Bark af
udgaaede Stammer af Bævreasp.
Anisoxya fuscula I llig. Se foran under Pil.
Hypulus bifasciatus Fabr. Denne Art, der herhjemme
er fundet i Elle- og Hasselstubbe, er i Udlandet ogsaa fundet
i muldnende Poppelstammer (Maj).
·
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Pyrochroa serraticornis Scop. (rubens Schall.). Se foran
under Pil.
Hylophilus populneus Panz. Denne Art, der herhjemme
vistnok hyppigst er taget i Eg, er i Udlandet ogsaa taget i
muldnende Popler. Foraar.
Rhamnusium bicolor Schrank. Se foran under Pil.
Necydalis major L. Se foran under Pil.
Caenoptera (Molorchus) umbellatarum Schreib. Især
fundet paa Lolland paa tørre Risgærder af Poppel. juni.
Callidiarn alni L. Paa tørre Elle- og Poppelris, især
paa Risgærder paa Lolland-Falster. juni.
Xylotrechus rusficus L. Denne herhjemme meget sjældne
Art lever vistnok oftest i Bøg, men er i Udlandet undertiden
taget i Stammer af nylig udgaaede Bævreaspe og i Birke
stammer. I mago træffes paa Stammer, Grene og Stubbe.
Lamia lextor L.. Se ·forån under Pil.
Mesosa nebulosa Fabr. Udvikler sig i Grenene af for
skellige Løvtræer, især Poppel, Birk, Hassel og Avnbøg.
Især fundet paa Risgærder paa Lolland-Falster. juni.
Hoplasia fennica Payk. Se foran under Pil.
Acantlioderes c/avipes Schrank. Denne herhjemme yderst
sjældne Art er i Udlandet bl. a. fundet i Stammer af nylig
·
udgaaede Bævreaspe.
Saperda carcharias L. (Poppelbukken). Paa Poppel,
undertiden ogsaa paa Pil. I mago træffes i j uli', siddende paa
Bladene, i hvilke den gnaver store Huller. Larven lever i
tykkere Grene, Stammen eller Rødderne. Arten er ofte
meget skadelig. Den er 2 Aar om sin Udvikling.
S. populnea L. (Aspebukken). Paa Bævreasp, undertiden
ogsaa paa andre Poppelarter eller Pil. Imago træffes i juli
paa Bladene. Larven lever i (oftest c. l cm tykke) Grene
eller Stammer, der paa det angrebne Sted svulmer op. · Ofte
skadelig. Arten er 2 Aar om sin Udvikling. Herhjemme er
den Generation, der optræder i de ulige Aar, den hyppigste.
Zeugophora. Alle vore fire Arter lever paa Bævreasp,
eller undertiden paa andre Poppelarter. Larverne minerer
paa Bladenes Overside og forpupper sig i jorden.
.
Cryptocephalus coryli L., Cr. sexpunctatus L. og Cr.
flavipes Fabr. Se foran under Pil.
Plagiodera versicolor Laich. Se foran under Pil.
Melasoma (Lina) popu/i L. (Poppelehs Bladbille). Paa
Poppel, undertiden ogsaa paa Pil. Den foretrækker Rodskud.
Undertiden skadelig. Metasoma-Arterne lever baade som
Imago og som Larve paa Bladene, som de fortærer. Pup
pen hænger paa Bladene, fæstet til disse med Bagenden.
Æggene lægges paa Bladene. Imago i juli.
·

·
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M. fremu/ae Fabr. Paa Poppel og Pil, undertiden ska
delig. I mago i Maj-j uni.
Phyfodecfa (Uonioctena) rujipes Fabr. Paa Poppel,
undertiden ogsaa paa Pil, Maj , juni. Phyfodecfa-Arterne le
ver som Imago og Larve paa Bladene, som de fortærer.
Plzyllodecta laticollis Suffr. Paa Bævreasp og andre
Poppelarter, juli, Aug. Denne Slægts Arter lever som Imago
og Larve paa Bladene, som de fortærer. Forpupningen fin
der Sted i jorden.
Ph. vitellinae L. Se foran under Pil.
Chalcoides aurea Geoffr. Denne Art, af hvilken der
hidtil herhjemme kun er fundet et enkelt Eks., paa Lolland,
angives . at leve paa Bævreasp og Sort Poppel (Populus
tremula og nigra).
Ch. aurata Marsh. Se foran under Pil.
Clz. nitidu/a L. Paa Bævreasp og andre Popptdarter.
Otiorrhynclzus hirticornis Hbst. Oftest paa Gran, men
.
ui1dertiden ogsaa paa Bævreasp og Ask.
Clzloroplzanus viridis L. Se foran under Pil.
Ma![dalis nifidipennis Boh. Denne Art, der muligvis
kunde findes i Danmark, angives at leve paa Sort Poppel
(Populus nigra).
Cryptorrlzynchus lapathi L. Se foran under Pil.
Cossonus linearis Fabr., der er funden ved Husum i
Slesvig og muligvis kunde træffes ogsaa hos os, angives at
leve i trøskede Stammer af Bævreasp og S.ort Poppel (Po
pulus fremu/a og P. nigra).
Dorytomus langimanus Forst. Paa Poppel. .r Modsæt
ning til Slægtens andre Arter bankes den kun sjældent af
Løvet, men tages bedst under Barkskæl paa den nederste
Del af Stammerne.
D. fremu/ae Payk., D. tortrix L., D. affinis Payk. og
D. Dejeani Faust. Paa Poppelarter, især Bævreasp.
D. taeniatus Fabr. Paa Poppel og Pil.
Rlzytidosoma globulum Hbst. Angives at leve paa
Bævreasp.
Ellescus scanicus Payk. Paa Bævreasp, juni, Aug.
Larven angives at leve i Hunraklerne og at forpuppe sig i
jorden.
Orclzestes popu/i Fabr. Paa Poppel og Pil.
Byctiscus popu/i L. Paa Bævreasp. Larverne af denne
Slægt lever i Blade, sammenrullede af I mago.
Trypophloeus asperatus Gyll. og Tr. grantilatus' Ratz.
Disse to Barkbiller, der muligvis kunde findes i Danmark,
angives at leve under Bark af Poppel, bl. a. Bævreasp.
•

•

·
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, Lyrnantor coryli Perris. I Grene af forskellige Løvtræer
bl. a. ogsaa Poppel. Juni-Sept.
Xyleborus Saxeni Ratz. I Stammer og Stubbe af for
skellige Løvtræer bl. a. ogsaa Poppel. Juni, Aug.
Xyloterus signatus Fabr. (quercus Eichh.). Denne Art
tages herhjemme hyppigst i Eg, Birk og Bøg, men er 1 Ud
landet undertiden taget i Stammer af nylig udgaaede Bævre
aspe. Juni, Juli.

En ny dansk Smælder.
(Limoniscus violaceus Muller).
Af V i c t o r H

a n s

e n.

At vor Billefauna forøges med nye Arter af betydeligere
Størrelse, er ·jo ikke noget, der sker hyppigt nu om Stunder.
Et af de seneste Eksempler er Direktør N e u m a n n s inter
essante Fund af den nye Træbuk Oberea oculata L. i UI.veskoven ved Birkelse (se "Flora og Fauna" 192 1, Side 20).
I Aar er et lignende Fund gjort, idet jeg i Bognæs
Storskov d. 24/s 1924 har opdaget en for den danske Fauna
ny Smælder, Limoniscus violaceus Mtiller. Dette Fund er
forsaavidt endnu mere forbavsende end Obereafundet, som
det her drejer sig om en Lokalitet, hvortil københavnske
Entomologer i over et. halvt Aarhundrede har foretaget Eks
kursioner, og hvor Opdagelsen af nye Arter derfor ikke var
at vente, medens Oberea blev fundet i en Skov, som næppe
tidligere har været betraadt af Entomologer, og som er be
liggende i en for Biller lidet undersøgt Egn. Hertil kommer,
at medens Oberea oculata er udbredt i Tyskland og Sverrig,
er den nye Smælder ikke fundet nordligere· end i Mark
Brandenburg og er overalt i Udlandet en stor Sjældenhed.
Som i saa mange andre Tilfælde var det Eftersøgningen .
af en anden Art, der gav· Anledning til Fundet. Jeg havde
fra en tidligere Tur til Bognæs hjembragt en Pose Sigtegods
fra en af de gamle, hule Ege· paa det saakaldte Egehoved i
Storskoven, i det Haab, at Egen, i hvilken der havde været
en Fuglerede, skulde huse den lille, sjældne Nemadus cola
noides Kr., der netop holder til saadanne Steder. Det lyk
kedes mig virkeligt i det hjembragte Smuld at finde nogle
Stykker af Nemadus, og paa Turen d. 24/s 1924, som jeg
foretog sammen med D'Hrr. We s t og R o s e n b e r g , gav
jeg mig nu til at sigte noget mere Smuld fra Egen ud paa
Sigteklud for at faa nogle flere Eksemplarer. Da var det, at

·
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jeg i Smuldet fandt et Stykke af Smælderen. Ingen af os
kendte denne Art, der straks faldt i Øjnene ved sine mØrkt
metalblaa Vingedækker, og alle vore Bestræbelser Resten af
Dagen blev naturligvis rettede mod at finde flere Eksempla
rer, dog kun med det Resultat, at Kitinskelettet af et dødt
Stykke blev fundet. To senere Ekskursioner blev foretaget
med samme Maal for Øje; paa den første, d. 7/n 1924, fandt
West et Stykke i den samme Eg, medens den anden Tur
var resultatløs.
Limoniscus violaceus er c. 1,1 cm lang, sort, med mørkt
metalblaa Vingedækker. Dens Opdagelse i Danmark er af
stor zoogeografisk Interesse. I Tyskland er den overalt meget
sjælden og kun fundet enkeltvis og med mangeaarige Mel
lemrum. I Frankrig er den vistnok kun fundet i Skoven
ved Fontainebleau. Den er i Udlandet fundet i hule Ege og
Bøge, mest vistnok i saadanne H u! heder, der er godt be
skyttede mod Regn og kun har en temmelig 'lille A!lbning
ud til det frie. Larven lever antagelig i det trØskede Træ,
. der indvendig omgiver Hulheden, og Dyret overvintrer som
Imago. Enkelte Stykker er i Udlandet ketsede eller nedban
kede af unge Ege i April og Maj, eller fundne under Lav
og Mos ved Roden eller paa Stammerne af gamle Ege. Imago
kommer aabenbart kun frem fra sine skjulte Opholdssteder
i den tidlige Forsommer.
.
Der er som bekendt i Aarenes Løb herhjemme faret
frem med en uforstaaelig Brutalitet mod vore gamle Ege
skove. De mange interessante og prægtige Insekter, der er
knyttede til gammel Eg, er derved blevet sjældnere og sjæld
nere, ja enkelte Arter er maaske allerede ganske udryddede .
i Danmark. Det er da et glædeligt Tegn, at det trods alt
endnu kan lykkes en sjælden Gang at opdage en for vor
Fauna ny ,. Ege-Art" . Fundet af Limoniscus violaceus virker
som et Pust fra de fjerne Tider, da Egen endnu var Ho
vedtræet i de danske Skove, og vækker Anelse om den
Fauna, som · dengang levede herhjemme.

Ny dansk Maaler.
Af L. P. J e n s e n.

Som andet Steds meddelt blev der paa ,. Naturhistorisk
Forening for Sjælland" s Tur til Møens Klint d. 11. August
af de tre tilstedeværende Somm�rfuglesamlere (Erling Peter
sen, Elmelunde, P. K. Nielsen, Slagelse, og undertegnede)
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taget et Antal Larver, vistnok ca. 40, af Larentia berberata
Schiff. (Berberis-Bæltemaaler).
I tyske· Værker, f. Eks.
hos Rebel og Spuler, opgives denne Art at være udbredt i
Mellemeuropa, og jeg har ofte tænkt, at den maatte kunne
findes her i Landet, skønt dens Næringsplante, Berberis vulgaris, jo hører til de forbudte Planter og derfor er udryd
det mange Steder. Denne smukke Busk er ret hyppig i
Klinteskoven, hvor den vokser langt fra dyrkede Korn- og
Græsmarker og. derfor sikkert ikke kan volde Fortræd her.
Larentia berberata kan ikke let forveksles med nogen anden
Maaler, hverken som Larve eller Sommerfugl. Vingerne er
rødliggraa; paa Forvingerne er Rodlinien og begge Mellem
linier dobbelte, mørkebrune med noget lysere brun Udfyld
ning; den ydre Mellemlinie udad stærkt takket med spidse
Fremspring og i sin forreste Halvdel sortebrun. Mellemfeltet
er lysegraat uden Tegning, Bølgelinien hvidlig, udflydende;
Vingespidsen er delt af en tyk, sortebrun takket Skraalinie.
Bagvingerne er lys rødliggraa med mørkere Sømfelt og med
· Fortsættelse af Forvingernes takkede ydre Mellemlinie (enkelt)
og den udflydende Bølgelinie. Sømlinien dannes paa begge
Vingepar af fine, sammenhængende, sorte Buer. Forvinge
længden er 14-15 mm; Hannens Følere korthaarede. Larven er kort. og tyk; paa 4., S. og 6. Ring er de 2 bage
ste Prikvorter paa Ryggen store og forbundet ved lave
Tværvalke. Farven varierer fra lysegraat til mørkebrunt
med udviskede lyse Længdestreger og Striber, deraf en dob
belt Ryglinie og en enkelt Buglinie mest tydelige. Paa de
midterste Ringe ses udflydende, sorte' Tværstriber langs
Tværvalkene;. Hovedet er lysebrunt med fine, mørke Stænk.
I Hvile er Brystringene nedadbøjede og siaaet ind mod
Bugen. Den kan (ligeso\n sin "Medbejler" til Føden, Eucos
mia certata Hb.) klækkes med unge Blade af Mahonia..
Sommerfuglen opgives at have 2 Kuld, i Maj og Begyn
delsen af August, Larven i juni og Aug.-September. Da For
aaret jo kom meget sent, var de Larver, som blev fundet
ved Klinten, sikkert det første (og eneste) Larvekuld hos os
i Aar. Erling Petersen har klækket 3 Stkr. Imago i Aug�st
Sept,ember; de øvrige ligger overvintrende som Pupper.
Højelse Skole, N ovember 1 924.

·
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Løgfrøen.
(Pelobafes fuscus Laurenti).
A f P. K a a d.

Frøer og Tudser kender alle Mennesker; dog er der
sikkert mange, som ikke ved, at der findes Mellemformer
- og at en af disse, Løgfrøen, maaske slet ikke er saa
sjælden her i Danmark, som man er tilbøjelig til at antage.
"I Følge C o I l i n er Løgfrøen den sjældneste af de danske
Padder, om det end er sandsynligt, at den paa Grund af
sin skjulte og natlige Levemaade hidtil er bleven overset
paa yn hel Del Steder" (B ø v i n g - P e t e r s e n).
For flere Aar siden blev den iagttaget i nærmeste Om
egn af Randers, men er (saa vidt vides) ikke blevet set der,
siden dens Ynglesteder blev udtørret eller opfyldt. Nu har
jeg i Sommer fundet Larver af Løgfrøen her i Romalt, 5
km fra Randers, i en Mergelgrav midt paa en aaben Roe
mark. Mærkværdigvis har jeg ikke kunnet finde Larver i
andre Vandgrave eller Mosehuller i Omegnen - og Skole
drengene heller ikke. Til Gengæld var der forholdsvis mange
af de store Haletudser i Mergelgraven, som ved laveste
Vandstand har en jævn, gennemsnitlig Dybde af ca. 3 /4 m
og en Størrelse af ca. I O X 6 m·. En stor Del af Vandgraven
er i Kanten bevokset med Halvgræsser og Pindsvinknop,
Overfladen er delvis dækket af. Frøbid og Andemad (L. tri
sulca), og af Undervandsplanter er der særlig en lille Art
af Vandaks. Traadalger: fandtes der ingen af, og Frøbidplan
ternes Blade var i Sommer slemt medtagne, .til Trods for,
at der næsten ingen Snegle er i Vandet. -I Akvariet har jeg
da ogsaa udelukkende fodret Løgfrølarverne med de nævnte
Blade.
Haletudserne flygter straks, selv om man meget forsig
tigt nærmer sig Kanten af Mergelgraven, de mere udviklede
sprøjter ligefrem Vandet i Vejret med Bagbenene, idet de
gaar til Bunds. Derimod er de slet ikke sky, naar man
f. Eks. (som jeg gjorde) sidder midt ude i Vandet paa en
Vogn, der er kørt derud. Dovne svømmer de forbi �Iler
gnubber fortroligt · paa den i Vandet hængende Haand. Det
forskrækker dem ikke, selv om man spræller lidt med
Fingrene. Først naar man forsøger at lukke Haanden om
en, stikker den af til Bunds, hvorfra den et Øjeblik senere
atter kommer frem med et lille Læs Mudder paa Ryggen,
som den ryster af sig, inden den naar helt op til Overfladen.
- I samme Vandhul findes en ·overvældende Mængde Vand-
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kalve, hvilket kunde tyde paa, at de fede Haletudser er et
lækkert Bytte for disse Røvere.
I August Maaned indfangede jeg to Løgfrølarver paa
l O 1/2 o g l 2 c m L æ n g d e. Hensigten var at iagttage sid
ste Del af Forv.andlingen i Akvariet. De blev sat sammen
med et Par Hundestejler, som ellers med største Fornøjelse
lemlæster almindelige Haletudser. Men disse kunde aabenbart imponere ved deres Størrelse; i hvert Fald blev de
ikke paa nogen Maade forulempet. De i Begyndelsen tem
melig graadige Haletudser holdt op med at tage Føde til sig,
saasnart Forbenene kom frem. Fordøjelsesorganerne er sand
synligvis ogsaa underkastet en Forvandling, idet den lange
Fordøjelseskanal (til Planteføde) bliver kort og egnet til at
optage dyrisk Føde. Kort efter Forbenenes Fremkomst be
gyndte Halen at svinde ind, først langsomt, senere meget
hurtigt. Den bliver først ligesom vissen, .senere næsten aske
graa, og naar den er svundet ind til ca. 3 cm, bruges den
ikke mere som Svømmeredskab. Paa det Stadium kan man
ligefrem se Løgfrøen sidde inde i Haletudsehammen. Pud
sigt er det, at det brede Frøgab kan skimtes under Huden,
mens den lille runde Haletudsemund · endnu er til Stede.
Men snart er Hudskiftet endt, idet Smaapartier "skaller af" ,
saa Løgfrøens smukke Tegning kom mer frem.
Da jeg ikke har fundet det i nogen Beskrivelse, vil jeg
lige nævne, at de mange smaa Vorter paa Ryggen er tegl
stensrøde paa Toppen (ses bedst i Solskin). Det ene Eks
em p l ar har ogsaa et Par røde Prikker paa Ydersiden af
Laa ret.
Ogsaa de fritlevende Eksemplarer i den nævnte Mer
gelgrav har endt Forvandlingen og er gaaet i Land, hvor
de skjuler sig saa godt; saa jeg ikke kan finde en eneste.
I Vandet er der ingen tilbage. - Løgfrøens Larver over
vintrer undertiden i Vandet. . Det er ikke Tilfældet her og sker vel kun, naar ugunstige Forhold (Fødemangel,
Kulde?) hemmer den normale Udvikling.
Løglugten har jeg hidtil ikke kunnet konstatere, hverken ·
hos Larven eller den udviklede Frø.
Endnu inden Løgfrøen forlader det vaade Element, be
gynder den at faa Stemme. Man hører nede i Vandet en
underlig kurrende eller gurglende Lyd, som i k k e fremkom
mer ved at 1,1dstøde Luftblærer. jeg har aldrig vidst, at
Frøer kan kvække u n d e r Overfladen. Men en Kendsger
ning er det, saa jeg antager, at det er iagttaget før*). Naar

·
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Frøen bliver forskrækket, farer den til Bunds med et gna
vent Grynt, som efterfølges af et Par til, mens den graver
sig ned i Mudderet med Bagbenene. Lyden er temmelig
kraftig; dog kunde det tænkes, at Glasakvariets Vægge for
stærker Lyden. I det frie har jeg kun hørt en kort Koncert
en Aften ved Solnedgang efter en varm Dag sidst i August.
Det var dumpe "aarr-orr" -Lyde mellem eller under Frøbid
bladene. Dog kunde jeg ikke med Sikkerhed konstatere, at
Sangerne var Løgfrøer.
Desværre har jeg ikke et Terrarium, saa jeg har holdt
Frøerne for længe i Akvariet. Utilfredse med den Behand
ling har de nu selv taget sig den Frihed at forsvinde. jeg
har endevendt alle Bordene i Skolestuen og flyttet Skabene
- uden Resultat. Næste Gang haaber jeg paa bedre Held.

enidium Venosum (Hoffm.) Koch (Brændeskærm)
ved København.
Af K n u d

W i i n s t e d t.

En rum Tid efter Istidens Ophør var det dengang meget
omfangsrigere Amager med sin Norddel landfast med Sjæl
land og dannede en Halvø ud i det forholdsvis nydannede
og sikkert endnu flodagtige Bælte "Sundet" . Den sydvendte
Bugt imellem Amager og Sjælland syntes da som skabt til
at opfange, som i en Pose, vindført Materiale eller Drivgods
fra det Vand, der søgte ud igennem Sundet fra den endnu
saa godt som ferske lridsø Østersøen, der fik sit Vand fra
de store, østeuropæiske Floder. Det var paa den Tid, Dan
mark fik sin nuværende Vegetation, der fortrinsvis indvan
drede fra Sydvest og Sydøst ved Hjælp af Faktorer som
Vind, Vand og Dyr (Fugle). Botaniserer man i vore Dage
paa Strandarealerne langs med Amagerbugten, kan man ikke
undgaa at tænke paa dette og paa,. at rimeligvis største Par
ten af de · ejendommelige Planter, som vokser paa disse
Arealer, hører hjemme i det østlige Europa, og paa dette
Sted ligesom maa være indfanget og standset paa deres Vej
mod Nord. jeg tænker her paa Planter som Serratu/a Une
toria (Eng-Skær), Inula salicina (Pilbladet Alant), /. britan
nica (Soløje-Alan t), Dianthus · superbus (Strand-Nellike), Ono
nis arvensis (Stinkende Krageklo) og Cnidium venosum
( Brændeskærm). Ganske vist er et Par af dem ogsaa fundet
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nær Sundet Nord for København, men kun · et enkelt Sted
og synes mærkeligt nok at være forsvundet derfra igen.
Naturligvis er det ikke udelukkende østlige Arter, der vokser
langs Bugten; ogsaa udpræget vestlige Arter forekommer
og af disse i større Mængde Onanis spinosa (Strand-Krageklo).
Denne Art er her i Nærheden . af sin Østgrænse, idet den
er meget sjælden i Sverrig og maa antages at være kommet
sent til Bugten, i hvert Fald paa en Tid, da et bredt Sund
gjorde dens Fremtrængen videre mod Øst vanskelig.
De ovenfor nævnte østlige Arter vokser paa høje Enge
og i Krat, fortrinsvis langs med de østeuropæiske Floddale,
der utvivlsomt maa antages at have været disse Arters Van
dringsveje fra det indre Rusland, hvor de hører hjemme, til
Østersøen. Serratu/a tinctoria ( Eng-Skær), hvis Frø spredes af
Vinden, har de fleste Chancer for Udbredelse og findes da
ogsaa især langs· Kysterne paa vore sydlige Øer og er f. Eks.
almindelig mange Steder paa Bornholm*). Den interessante
ste er Cnidium venosum ( Brændeskærm), fordi den saa ud
præget synes at være fanget af Amager-Bugten og kun vides
at have haft eet dansk Voksested Nord for denne, nemlig
paa et Overdrev ved Lille-Værløse, hvorfra den antages at
være fordrevet af Kulturen. (Sidst taget her 1 864). Desuden
er den fundet ved Svendborg og paa Bornholm og angives
ogsaa fra Bjørum Skov ved Limfjorden; men denne Angi
velse bør sikkert behandles med megen Kritik, idet der ikke
forefindes noget Eksemplar herfra, og da Planten af ukyndige
meget let forveksles med andre Skær.mplanter, og da Finde
ren siges ikke at have været nogen paalidelig Plantekender.
Bjørum-Fundet bør derfor lades ude af Betragtning. Artens
continentale Vokseomraade er i store Træk Midt- og Syd
rusland og Syd-Sibirien indtil Baikalsøen. I Sverrig er den
sjælden, saaledes ikke fundet i Skaane, men længere mod
Øst, f. Eks. paa Gotland og Øland. I Tyskland bliver den
allerede sjælden i Vestpreussen, men gaar dog ud til Elbdalen.
De Steder, hvor Cnidium er fundet omkring Amager
Bugten, er paa Sjælland : t . Dige, Syd for j ægerkroen,
2. Avedøre, 3.-4. Flaskekroen (Nord og Syd for Udl øbet
af Havrested Aa), 5. Vester Fælled, og paa Amager :
6. Amager Fælled, 7. Kongelunden og 8. Syd for Dragør.
Paa det indføjede Udbredelseskort er Findestederne beteg
net med et Tal og et Kryds. Kun eet af disse Steder maa
slettes, nemlig Vesterfælled, der ikke eksisterer mere paa
:') Dens Hjemstavn er Syd- og Midtrusland ; men gennem Mellem- og
N ordeuropa er den vandret langt Vest paa og findes nu langs Frankrigs
Østgrænse, i Luxemburg og i Holland.

'
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DRAGØR

Kort over Cniditun venosttm 's Udbredelse ved København.

Grund af Bebyggelse. Paa Stedet Nord for Flaskekroen er
den stærkt truet, idet Fælleden her er indtaget af Koloni
haver, men den vokser dog endnu paa et lille, smalt Terrain
langs Vejen, der - forbi det gamle Teglværk - gaar ud til
Strandengene. Den vokser ingen Steder paa selve den af
Saltvand paavirkede Eng, men holder sig til den tørre Fæl
led eller til Diger langs Engen. Flere af Stederne (f. Eks.
ved Dragør og ved Avedøre) optræder den i stor Mængde
og ofte i Selskab med Plantago media ( Dunet Vejbred),
Filipenduta hexapetala ( Knoldet Mjødurt), Onanis spirwsa
(Strand-Krageklo), lnula salicina (Pilbladet Alant), Selinum
carvifolia ( Kommenbladet Seline) og Serratu/a tinctoria
(Eng-Skær); sammen med den sidste ved Dragør, Flaske
kroen, Avedøre og j ægerkroen. Det er muligt, at den paa
Sjælland kan findes længere Syd paa, f. Eks. mellem Mo
sede og Køge. Den bør da eftersøges i September Maaned,
i hvilken den først staar i fuldt Flor. Man vogte sig for at
forveksle den med Selinum og Pimpinelia saxifraga (Alm.
Pimpinella). Fra den første adskilles den ved sin trinde
Stængel og fra den sidste ved sine haarfligede Blade.
Af de førnævnte Faktorer, der er virksomme ved Plante
spredningen, maa for Cnidium's Vedkommende Fuglene sik
kert lades ude af Betragtning, da Frugterne saa vidt vides
ikke ædes af disse. Af de to andre Spredningsfaktorer spil
ler antageligt det aabnt! Vand den mindste Rolle, men for
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øvrigt vides intet om Frugternes Flydeevne i Vand. Det er
dog sandsynligt, at disse massive, stærkt olieholdige Frugter
næppe formaar at flyde længere Tid paa Vandet. Tilbage
bliver Vinden som den mest sandsynlige Spredningsfaktor,
og Tidspunktet, paa hvilket den kan optræde som saadan,
maa da utvivlsomt blive Vinteren, idet Planten først har
modne Frugter i Oktober og November. Spredningen maa
da foregaa over de islagte Vande, ad hvilken Vinden kan
feje Frugterne eller løsrevne Plantedele fra Bred til Bred,
eller disse kan være nedsmeltede i flydende Isflager og kan
da af Vind eller Strøm føres til andre Kyster. At Planten
er Vinterstander, som saa mange andre Skærmplanter,
har jeg set paa Amager Fælled. Staar den vissen og stiv
frossen med sin nedre Del omgivet af fastfrossen Sne, knæk
kes den meget let af Vinden og fejes hen over Sne- eller
I sfladen. I gennem denne Spredningsmaade faar man en An
tydning af, hvorfor den er sjælden i Danmark, idet Vintre,
hvor Østersøen lægges helt til og muliggør Frøtransport fra
Tyskland til de syddanske Øer, er saa overordentlig sjældne.
Men selv om Isen skulde danne Bro over Østersøen, kræ
ves yderligere som Drivkraft en Søndenstorm af en mere
end almindelig Styrke. Da den lavvandede Amagerbugt let
fryser til, forstaas Overensstemmelsen mellem de to Bred
ders Vegetation bedre, idet en Udveksling kan foregaa over
eller ved Hjælp af Isen. U ndersøgelser i dette Øjemed er
dog ikke foretaget, men maatte sikkert kunne lønne sig paa
dette Sted.
Hvorledes Planten er kommet til det relativt
·
langt fra vandet liggende Lille-Værløse, kan jeg kun tænke
'
mig maa være sket paa ureglementeret Vis enten ved Hjælp
af Mennesker eller Dyr, og dette Voksested betegner saale
des Undtagelsen, der bekræfter Reglen.
Oktober 1 924.

Botaniske Kauserier.
Af L. P. L a u r i t s e n , Tranderup, Ærø.
v

I Pestepidemiernes Aarhundreder - det 1 2., 1 3., 1 4. og
1 6. Aarhundrede - anvendte man mangfoldige Planter, dels
som Forebyggelsesmiddel mod Pesten, dels til at helbrede
for Sygdommen, og endelig brugte man ofte Planterne som
Middel til at faa at vide, om et Menneske, der var blevet
angrebet, vilde komme sig eller dø.
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"Bær man" - siger H e n r i k H a r p e s t r æ n g "thænnæ Yrt (Jernurt) i syn hand oc spyr (spørger) siuk
man at horæ han ma (hvorledes han har det) swarær han
wæl tha gar han undæn (da kommer han sig). Æn sighær
han illæ tha ær æi wom til Iiff" (svarer han derimod "daar
ligt" , da er der ikke meget Haab om, at han kommer sig).
. I "Zauber-Artz" - en meget gammel tysk Lægebog 
hedder det : Tag jernurt, som enhver burde bære hos sig,
og tiltal Patienten saaledes : "Wie lebet man, oder was mach t
ihr ?" - Svarer han da : "schlecht", da dør han.
Samme Forfatter siger : Tag en lille Gren af jernurten
i din Haand, grøn eller tør, som man kan faa den, og tag
ogsaa en lille Gren af den samme Plante i din Mund og
tyg paa den, til der ikke er mere Saft i den, da bliver du
ikke angreben af Pesten.
Ellers brugte man som Forebyggelsesmiddel at tygge
paa forskellige Planter, naar man frygtede for at blive an
greben af Pest, f. Eks. Roden af K a l m u s , S t o r A l a n t
( "Sancte Elne-Rod") og A n g e l i c a.
Flere af disse " Pesturter " , som nu har Borgerret i den
danske Flora, er oprindelig indført her til Landet i de Tider,
da Pestepidemierne rasede rundt omkring i Europa, og
Planterne har senere holdt sig paa de 'Steder, hvor de en
gang er plantede, og her trives de ofte frodigt, medens de
tidt dog ikke udbreder sig videre, hvad . enten nu Grunden
er den, at Frøene mangler Betingelser for at spredes længere
bort fra Moderplanten, eller at Planten maaske simpelthen
slet ikke sætter modne Frø hos os. - Det sidste er Tilfæl
det med en af M iddelalderens allermest berømte Pesturter,
vor T o r d e n s k r æ p p e , ell�r som den ogsaa undertiden
kaldes i N utidens floristiske Haandbøger, P e s t i l e n s u r t
(Petasites officinalis).
Den sydtyske Urtebogsforfatter, H i e r o n y m u s B o c k
- ogsaa kaldet Tragus - (f. 1 498, d. 1 554) roser Planten
i høje Toner som et kosteligt Lægemiddel imod Pest. Den
pulveriserede Rod, taget i Vin, er meget stærk sveddrivende,
og dette var noget, man havde Brug for i Pestkurene, idet
det gjaldt om, at faa Patienten i Sved, for at denne kunde
uddrive Pesten af . Kroppen. - Saa var den pulveriserede
Rod endda god til at tørre de urene, flydende Saar, og de
grønne Blade, lagt paa Saarene, holdt disse rene.
(PorlsættesJ.
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Mindre Meddelelser.
En Svalehistorie. I m i n Nabos Gaard i J elling hændte i Somme
ren 1 922 følgende : I Kostalden var der en Svalerede midt under Loftet ;
i den tilstødende Svi nestald, som er aaben ud mod Kostalden, en anden.
Denne sidste var anbragt saa uheldigt, at Gaardens Folk var bange for,
at et Rovdyr kunde komme derop. Imidlertid gik foreløbig alt vel ; der
blev udruget U nger, fire i den ene Rede og fem i den anden.
Saa kom Katastrofen ; en Morgenstund var Reden i Svinestalden.
ødelagt, og det Svalepar, der ejede den, var forsvundet. Men samtidigt
var der blevet n i U nger i Reden i Kostalden, hvor de fyldte saa stærkt,
at de bogstavelig .talt sad oven paa h inanden, og de øverste blev ligefrem
klemt op imod Loftet. Alle ni U nger fodredes af det tilbageblevne Par,
og det var en stadig Glæde for Beboerne at se dem trives ; de blev alle
fuldvoksne.
Hvad der er sket den skfebne�vangre Nat, ved ingen. Sandsynligvis
er de gamle Svaler taget. af en Kat eller en Maar, og U ngerne maa paa
en eller anden Maade være befordrede fra den ene Rede (eller mulig fra
Gulvet) til den anden. De var i kke flyvefærdige ; min Meddeler mener ,
at de opholdt sig i deres nye H j e m m i�dst en Uge, inden de kunde
flyve ud.
Albert Jensen.
Dødningehovedet synes til Stadighed at forekomme paa Frederiks
værkegnen.
For ef) Del Aar siden modtog j eg 2 Eksemplarer, hvoraf det ene
var fundet i det 1 1/2 Mil herfra liggende Uglerup, det andet blev fanget
midtvejs mellt;:m H undested og Hesselø, hvor det fløj mod Sejlet paa en
Fiskerbaad.
I Aar har jeg modtaget et Eksemplar, der er fanget i Rekonvalescent
hj emmet "Skjoldborg" i Frederiksvrerk, og et Par Pupper, der er fundne
i Kartoffelmarker i det 1/2 Mil herfra liggende 'Evetofte.

Carl Christensen.
Husrotten eller den sorte Rotte, Mus rattus, er en sjælden Gæst
her i Landet uden for Køb.enhavn. I Korsør har den gennem en Aar
række holdt til i gamle, vandfyldte Kældere i Byens ældre Del i nogen
Afstand fra H avnen. Paa Dyrene har jeg fundet to Snyltere, nemlig Lop
pen Cerafophyllus fasciatus Bosc. og Lusen Polyplax spinulosa Burm.
De er begge almindelige, men i kke før taget paa H usrotten her i Landet.
Hr. Magister Kai L. Henriksen har venligst bestemt Dyrene, der er i nd
lemmede i Zoologisk Museums Samlinger.
·
E. B. Hoffmeyer.
Korsør, d. 22.- 10. 1 924.
Ejendom melig Redeplads. I Foraaret 1 924 byggede et Allikepar
deres Rede oveni en Skorstenspibe hos m i n N abo, hvis Ejendom er en

1 52
fritliggende Villa i en ret stor H ave. Skorstenen blev ikke brugt længere,
eftersom der i Villaen er bleven installeret Varmeværk med Tilslutning
til en Naboskorsten. Allikerne anbragte Reden saa dybt nede i Skorste
nen, at de kunde ruge uden at ses ; derimod var de synl ige, saa snart
de stod op. Der udrugedes 4 U nger, og det var ejendommeligt at se hele
Familien holde sig til Recjen længe efter, at U ngerne kunde flyve. H ele
Sommeren igennem aflagde enkelte Medlemmer af Familien Besøg ved
den gamle Rede.
Et andet All ikepar byggede deres Rede oveni en ikke benyttet Skor
sten i Borgerskolen. Skorstenspiben var her overdækket, men havde to
Aabninger paa Siderne. Det var vanskeligt for dette Par at faa Reden
befæstet i Piben ; første Forsøg mislykkedes, idet hele Materialet faldt
ned igennem Skorstenen ; men til sidst blev Vanskelighederne overvundne,
og U ngerne blev udrugede.
P. Esben-Petersen.
En Rævehistorie fra " El bækgaard", A lminde v. Kolding.
Den 6.
Aug. Kl. 9 Formd. fik j eg paa en fornøjelig Maade bekræftet det gamle
Ord, at alles Haand er vendt mod M ikkel Ræv, og at han ikke alene
maa tage sig i Vare for Skabningens Herre, men ogsaa hans firbenede
Medskabninger staar ham imod. j eg stod den omtalte Dag og " fiskede" Krebs i et Mosehul, der laa
ved Siden af en Indhegning, i hvis ene H j ørne to Kvier laa i dybe Drøv
tyggerdrømme. M i n Opmærksomhed blev fanget ved, at nogle Krager
holdt et farligt Leben oppe ved et Dige paa den anden Side Indhegningen,
og jeg var ved at tænke paa at opgive " Fiskeriet" og gaa hen og under
søge, hvad Kragerne var kommet i Affekt over, da jeg pludselig saa M ik
kel Rrev med en Høne i Munden springe ind i I ndhegningen l ige ved
de to Kvier, som derved paa en meget brat og overraskende Maade blev
revet ud af deres Kviedrømme, og i Forskrækkelsen sprang begge op
med et Brøl. Og Mikkel maa ogsaa være blevet forskrækket, for han
tabte i sin Forfj amskelse Hønen lige ved den ene Kvie og sprang et Par
Favne bort. Men da han saa, at det kun var et Par enfoldige og "fromme"
K vier, vilde han hente sin tabte H øn e ; men det gik ikke nær saa let,
som han sikkert havde vente t ; for den ene Kvie gik angrebsvis til Værks
over for M ikkel, og den anden stod og passede paa den døde Høne. Saa
saare M i kkel nærmede sig Aastedet, angreb den ene Kvie med fældede
Horn og i stor Ophidselse, og M i kkel maatte skyndsomt fortrække ; han
forsøgte mange Gange at faa sit tabte og retmæssigt erhvervede Bytte og
løb i Kreds om Kvierne ; men det var ham ikke muligt at komme til
Hønen. Den ene Kvie stod luderide over den, og den anden fulgte enhver
af M ikkels Bevægelser me � pinlig Opmærksomhed. Saa forsøgte Mikkel
en List : Han narrede den angribende Kvie til at forfølge sig et godt
Stykke bort fra Hønen og sprang saa pludselig fra den hen til den anden
K vie ; han vilde øjensynlig lokke den til ogsaa at forfølge sig for saa at
hugge Hønen, naar begge Kvierne løb efter ham. Men enten n u Kvien
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var for klog - eller maaske for dum - til at fatte Mikkels Mening, den
forlod i al Fald ikke Hønen, men stod med Snuden ned mod den og
stirrede olm paa Mikkel ; og saa kom den anden Kvie til Undsætning, og
Mikkel blev atter siaaet paa ilsom Flugt. Saa opgav han pludselig Hønen
og luntede bort med en M i ne, som om han var saa revnende ligeglad
med den Pjalt Høne; saa meget mere som han allerede havde ædt de
lækreste Bidder af den. Muligvis - ja sikkert - var det ogsaa en List,
men desværre fik jeg det ikke konstateret, for M i kkel var kommet helt
hen i min um iddelbare Nærhed og fik saa Øje paa mig, og saa gik der
ikke mange Sekunder, før han forsvandt i pragtfulde Spring ind i en
nærliggende Kornmark. - Kvierne blev ved at passe paa Hønen en hel
Time efter, at Mikkel var forsvundet. Om Eftermiddagen tog jeg Hønen
. og smed den ud til Krebsene. Det var dumt ; jeg burde have ladet den
ligge Natten over for at se, om M i kkel saa havde hentet den. Det havde
han nok, og jeg undte ham Hønen ; det smertede mig, at han maatte give
fortabt over for et Par dumme Kvier. Dog trøstede det mig, at mod Dum
hed kæmper selv G uderne forgæves ; saa Ræven behøver vel egentlig
ikke at skamme sig !
Frede Bertelsen.
Sj æ l d n e Neuropterer og Pseudoneuropterer.

Panorpa cognata R a m b. Gylling Næs. Boreus
Talrig i Marselisborg Skov, Korsør Skov.
Megaloptera : Raphidia xanthostigma S c h n. Lyngbygaard ved
Aarhus.
Planipenaia : Chrysopa abbreviata C u r t. Liselej e. Ch. septem
punctata W e s m. Korsør Skov. Coniopteryx tineijormis C u r t. H i nne
rup, Basnæs. C. pygmaea E n d l. Friheden ved Aarhus, Konstantinsborg.
Semidalis aleurodijormis S t. Konstantinsborg (Gran), j exen. Conwentzia
pinelicola E n d l. Brabrand, Konstantinsborg, j exen. C. psociformis
C u r t. Friheden ved Aarhus.
Epbemerida : Caenis horaria L. (dimidiata S t.) Brabrand Sø.
P/ecoptera : Capnia nigra P i c t. Talrig paa Sne i Marselisborg
Skov 22.-2. l 922. Leuctra nigra (Piet.) K l a p. Marselisborg, Riis
Skov, j exen.
Copeognatha : Elipsocus westwoodi M c. L a c h 1., Gylling Næs.
Lepino�us inquilinus H e y d . l min Lej lighed i Korsør.
Mecoptera :

hyemalis L.

Korsør, d.

22. - 1 0. 1 924,

E. B. Hoffmeyer.

Rettelser. I " Flora og Fauna" 1 924, H ft. l , S. 21 i Slutn ingen af
Artiklen om Amager Fælled staar : Calosoma sycophanta ; der skal staa :
Calosama auropunctatum H erbst. (sericeum Fabr.).
I H efte 3, Side 76, staar : . Calosama ret(culatum ; ogsaa . der skal
staa : Calosama auropunctatum Herbst. (sericeum Fabr.).
R e d.
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Litteratur.
C. Hansen OstenfeJ d : Botanisk Have gennem 50 Aar. Denne
�mukke Bog er skrevet af Professor Ostenfeld i Anledning af, at det
d . 9. Oktober i Aar var 50 Aar siden, den botaniske H ave i København
blev aabn'et for Publikum.
For alle, der har besøgt Botanisk Have og ikke har kun net undgaa
at faa den kær, vil Bogen, der er rigt illustreret med mange smukke
Billeder, kalde gode Minder frem. V i vil kunne læse om den australske
Træbregne, som mange af os har set og beundret, og den ejendommel ige
Kur, man brugte overfor den, da den var blevet for høj til at kunne
vokse i Væksthuset. Man anbragte da en Kasse med j ord midt paa Stam
men, lod denne slaa Rødder ind i j orden og savede den derefter af neden
for Kassen. Den blev derefter plantet ned i en stor Balje og lever uan
fægtet videre. V i kan læse om den prægtige. Viftepalme, som alle H 'avens
Gæster har set ; vi faar at vide, at den er 1 1 7 Aar gammel, og at den
n u er saa høj, at den ikke kan komme højere i Vejret. Desværre kan
den vel ikke opereres ligesom Træbregnen.
V i kan ogsaa læse om, hvilken Rolle Haven spiller for Skolernes
Botanikundervisni ng, idet der hvert Aar afskæres omirent 1 000 Buketter
dertil. Endvidere kan Skolerne henlægge deres Botaniktimer til selve
Haven, og enhver, der studerer Botanik1 f. Eks. Seminarieelever, kan faa
gratis Adgangskort, •af hvilke der udstedes c. 300 om Aaret.
En særlig lille Afdeling af Haven, den saakaldte Forsøgshave, er
viet de mere videnskabelige U ndersøgelser. H er har f. Eks. C . Raunkjær
gjort Forsøg med Mælkebøtterne, W. j ohannsen har foretaget sine ver
denskendte U ndersøgelser over Arvelighedsforhold ved Byg, Bønner o. fl .
Planter, o g Ostenfeld selv h a r brugt d e n t i l s i n e Studier over Høgeurterne.
Ikke alene selve H aven, men ogsaa de til den knyttede Institutio
ner, B'otanisk Museum og Botanisk Bibliotek, ligesom ogsaa de enkelte
Saml inger i Museet, gøres til Genstand for udførlig Omtale. Det medde
les f. Eks., at Herbariet indeholder næsten 500,000 Kartonark, hvad der
lyder som en hel Del. Berømt er det arktiske Herbarium med. Planter
særlig fra Grønland og Island, der er uden Sidestykke i noget andet bota
nisk Museum. '
Professor Ostenfeld kommer den ene Gang efter den anden. tilbage
til, at Museets Pladsforhold er altfor i ndskrænkede, saa det i kke er i
Stand til at løse sine naturlige Opgaver. Efter hans Men i ng trænges der
i høj Grad til et helt nyt Museum, indrettet efter moderne Principer.
Albert jen sen.
Han har sikkert Ret.
.
.

Udkomne Hefter : Naturens Verden. Novemberheftet C. Hansen
Ostenfeld : B o t a n · i s k H a v e s 5 b A a r s j u b i l æ u m >. Carl Mar. Møller :
N y R e t n i n g s l i n i e r i S k o v b r u g e t , C. Førslev : L u f t f a r t. Fra
I nstitutioner og Foreninger, Anmeldelser, Mindre Meddelelser, Møder og
Ekskursioner, U dkomne Hefter og Bøger, Stjernehimlen i N ovember 1 924.
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Foreni ngsmeddelelser.
.
Naturhistorisk Forening for Lolland-Falster.

·

Ekskursioner i /924.

1Sf6 afholdtes første Ekskurs io n til F l a t ø og K a l v ø i Guldborg

sund. Der var 1 5 Deltagere, og Turen begunstigedes af godt Vejr. Kalvø
er ubeboet og træløs. Den er et Virvar af lave Høje og Lavninger ; i . flere
af disse er der Vand ; undertiden er der l m.s Forskel paa Vandstanden
i to Damme med faa Meters Afstand fra hinanden. Øen er oversaaet af
store Istidsblokke. I nogle Aar var Øens Fugleliv gennem privat Foran
staltning fredet og meget rigt. Der konstateredes en voldsom Nedgang ;
der var kun faa Reder, mest af Maager. Der saas bi. a. l Dværgterne,
nogle Brushøns '( l tf og vistnok 5-6 <j!<j!). 'Af Planter saa� bl. a. den · her
sjældne Vaar-Star (Carex verna), Vand-Arve (Montia . minor), Tredelt
Stenbræk (Saxifraga fridacfylites). Efter Hjemkomste� holdtes Gene
ralforsamling i· " Falsters Minder", hvor P. C. G . Kochs H erbarium besaas ;
det var nu delvis omordnet og an p ragt i et nyt Skab. De tre afgaaende
Bestyrelsesmedlemmer genvalgtes. I Stedet for Lærer Sønderup, der paa
Grund af Sygdom var udmeldt af 'Fore n i ngen, valgtes Lærerinde Frk. E .
N i e l s e n , Sakskøbing. Til Bibliothekar ved Bogsamlingen, d e r har Plads
paa Østre Skole i Nykøbing, valgtes Lærer Fr. H. Møller.
1/u var der Tur til M o s e b y P r æ s t e g a a r d paa Østfalster og Sko
vene langs Østkysten. Vejret var ret godt. � Deltagere. Foruden de mange
i Præstegaardshaven indplantede sjældne a anske Arter saas ikke store
Sjældenheder ; i Mellemskoven saas talrige Eksempl�rer af en meget stor
Morkel (Marchella eltafior).
15/u K n u t h e n b o r g P a r. k , godt Vejr, 15 qeltagere. Foruden de
mange sjældne Træer saas bl. a. Planter : Gul Rævehale (Alopecurus
fulvus), Dunet Vejbred (Planfago media), Høj Sødgræs (Mannq• aqua
fica), Vand-Brunrod (Scrophularia aquafica), Firkantet Koføde (Melam
pyrum cristatum) og Bittermælk (Picris fzieracioides). l en større Dam
saas Duskblomstret Fredløs (Lysimachia thyrsiflora), Glinsende Vand
·
aks (Pofamogefon lucens) og Krebseklo · (Sfratiofes aloides), denne
sidste forekommer vist i ntet andet Sted paa Lolland-Falster. Om den her
i K nuthenborg-Parken er vildtvoksende eller indplantet, ved jeg ikke.
2-1/8 . N a k s k o v S ø n d e r s t r a n d. I l Deltagere. Godt Vejr paa
Turen, men Regn flere .andre Steder, bl. a. i Nykøbing næsten hele Dagen .
En paatænkt Tur t i l Vintersbølle blev opgivet, d a der syntes a t blive
yderst ringe Tilslutning.
· L. Kring.
Den a artige Svampeekskursion fandt Sted d. 2 t /o og gik til S k a a n s
H a v e ved Maribo under Ledelse af A mtsforvalter H o'l c k. Paa Grund
af Regn var der kun mødt 6 Deltagen!. Fugtigheden kunde vi ikke klage
p�a, og naar Artsantallet var ret ringe, skyldtes det andr� Aarsager. Allige-
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vel blev Turen noget af en Begivenhed i mykologisk H enseende, idet
man paa det gamle Voldsted E r i k s v o l d e fandt en Rørhat, S a t a n s 
R ø r h a t t e n (Boietus satan as}, som aldrig før er noteret her paa Lol
land-Falster. l Danmark er den hidtil kun fundet et enkelt Sted paa
Sjælland (Marielyst Skov ved Vordingborg), hvor undertegnede fandt den
første Gang den 1 4/7-22. Svampen hører til samme Gruppe som l n d i g o 
R ø r h a t (Bol. luridus), hvilken Art den nærmest ligner. Den er dog
langt lysere og smukkere i Farven. Stokkens Netværk er langt finere.
H vad der falder mest i Øjnene er dog dens kæmpemæssige Størrelse.
Hattens Diameter var omkring 25 cm og Hatkødet 5 cm tykt, Stokkens
Tykkelse er ogsaa i mponerende, idet den er næsten lig dens Højde,
6-7 cm.*)
Paa Bøgestad fandtes en anden Sjældenhed, nemlig L a k e r e t
P o r e s v a m p (Polyporus lucidus}, samt P r æ g t i g S k æ l h a t (Pizoliofa
spec/abilis). Mellem Græs voksede den smukke S k ø r K ø I l e s v a m p
(Clavaria fragilis).
Nykøbing F., d. a/ 1 1 1 924.

F. I-I. Møller.
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Clausen, Lærer, Lahnsgade 65, Odense.
Pedersen, Lærer, Bogense.
Skovsted, Lærer, Bred.
Fuglsang, Bogbinder, Fruens Bøge.
Andersen, Fru Lærerinde, Taarnvej, Nyborg.
Rudum, Lærer, " G ladhem" pr. R inge.
Lange, Forstander, H usmandsskolen, Odense.
Palle Jørgensen, stud. med., Fyns Forsamlingshus, Odense.
J ohs.Jørgensen, stud. med. og chir., Fyns Forsamlingshus, Odense.
P. A. Kruse, Cand. pharm., Købm., Odense.
Trautner, Kredslæge, Bogense.
Laursen, Lektor, Frk. Wintelers Skole, Odense.
Paulsen, Pastor, Dalum.
Lohse, Frk. Adj unkt, Finsens Alle 1 3, Odense.
Hansen, H usmand, H øj by.
H. J ørgensen, Lærer, Realskolen, Brenderup.
M. Chr. H ansen, Repræsent�nt, A/S Dæhnfeldt, Odense.
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Nærmere Besl<rivelse maa jeg udelade.
Jeg henviser til tyske Svampebøger som
: "FUhrer lUr Pilzlreunde" og G r a m b e r g : .,Pilze der Hcimat". I mange
Bøger lorveksles den med lndigo·Rørhat.
')
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Naturhistorisk Forening for Sjæl ! and.

Ekskursioner i Sydsjælland og paa Møen.
Grundlovsdag 1 924 havde " N aturhistorisk Foren ing for Sjælland"
planlagt en Tur til Skovene paa K nudshoved Odde Vest for Vordingborg.
Ved 91/2-Tiden bilede 3 Sommerfuglesamlere, l Billesamler og l Botaniker
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fra nævnte By ud forbi den smukke Gaard Rosenfeld, langs Oreby Skov
og derefter ad Oddens eneste Vej, først gennem aabent, dyrket Land,
siden gennem Knudskov til Knudskovgaard, som l igger ca. IS km fra
Vordingborg. Vi fortsatte til Fods endnu et lille Stykke ud til Eskebjerg,
hvorfra der er vid Udsigt mod Syd over Smaalandsbugten til Falsters
Nordkyst og mod Nord over Agnø Fjord til Sjællands Kyst. Saa gik vi
atter langsomt Øst paa ; i et lille Krat med Tjørn og Pil fandtes nogle
Larver af Nemoria strigata Mi'tll. - Knudskov er meget ejendommelig
og afvekslende ; den fylder omtrent Oddens Bredde paa en Strækning af
et Par km ; Bøgeskov skifter med Partier af Eg, Gran, Birk og El ; hist
og her findes større og mindre Vandhuller, og Sumpe, hvoraf den største
er en Rørsump med spredt Bevoksning af Salix caprea (Seljepil) langs
Bredderne og udover. Paa aabne Steder i Skoven og mellem denne og
Sydstranden vokser Ørnebregne i overvældende Mængde ; i Bregnekrattet
fløj hist og her Pluisiane petraria Hb . . og ved Veje og Skovlysninger e n
D e l Pararge egeria L. var. egerides Schiff. - Bilen, som havde ventet
paa os, førte os nu tilbage til Oreby Skov, som ligger langs Oddens Syd
kyst i en Længde af 4 km ; ogsaa her fløj Pararge egeria i Antal, og
en enkelt Profflymia Viridaria Cl. fandtes ved Stranden. Bankning efter
Larver gav nogle enkelte Thecla quercus L., Drymonia trimacula Esp.,
Peric�!lia syringaria L. og Scotosia vetulata Sch iff.
Om Aftenen drog de fleste af Ekskursionsdeltagerne hver til sit ;
men undertegnede overnattede i Vordingborg og ' cyklede den følgende
Morgen atter ud til Eskebjerg, og derfra videre dels paa Cyklen, dels til
Fods ad den trættende Sandvej ud til det egentlige Knudshoved, der er
forbundet med den øvrige Del af Halvøen ved en ganske smal Landtange
(" Draget"), der kun har Plads til en stenet Vej med Tangvolde paa begge
Sider og undertiden er oversvøn1met ved Højvande eller overiset om Vin
teren. " Hovedet" er langt (4 km) og smalt med Kyster, der . bugter sig ud
og ind, meget bakket og ujævnt og med en Mængde (ca. 30) Damme og
vandfyldte Kær ; hist og her findes større Bakkeknuder med stej le Ler
skrænter ud imod Havet. Spidsen' af Halvøen danner et krumt " H orn"
.
som ender med en Bakkeknude ; inden for Knuden ligger et morsomt
lille straatækket Bindingsværkshus, bygget af Fiskere fra Karrebæksminde,
som har lejet Fiskeriet og opholder sig der i Fisketiden. Omtrent en km
fra Spidsen findes en større " Lagune" med Brakvand, adskilt fra Smaa
landshavet ved · en smal Sten- og Grusvold. Største Delen af " Hovedet"
er græsbevokset og bruges til Græsning for omtrent 1 00 Stkr. U n gkvæg
_
og et lignende Antal Faar ; Kreaturerne passes af et gammelt Ægtepar,
hvis Hus ligger 'forrest lige inden for "Draget" og er den eneste Menne
skebolig derude, naar det omtalte Fiskerhus fraregnes. Manden fører i
Folkemunde Titlen " Kongen paa Knudshoved" ; han ei· 70 Aar, men
endnu rask og rørig, og har boet derude i Ensomheden sammen med sin
H ustru . i 32 Aar ; i de senere A ar har der dog været en Del Turistbesøg
om Sommeren, ligesom der ogsaa fra Rosenfeld kommer Fol k ud, naar
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der skal bringes eller at'hentes Kreaturer, eller naar Faarene skal kl ippes ;
men om V interen er der ofte i lang Tid intet Samkvem med andre Men
nesker. - Tæt 1bag H uset l igger ved Nordkysten en lille Lund med
svære, gamle Bøge- og Egetræer ; ogsaa et Par mægtige Lindetræer fand
tes ; nogle af Træerne var hule, men istandsatte med Cement. Tjørn og
N avr optraadte her som store, sikkert ældgamle Træer, de sidste bred
kronede, stærkt lavbevoksede, fyldte med Blomster, som Bierne summede
om. Enkelte . Larver af Boarmia Iieilenaria Schiff. nedbankedes ; for øvrigt
var der ikke meget lnsektliv. En Mængde vindblæste Tjørn fandtes en
keltvis eller i Smaagrupper spredt ud over hele Strækningen helt ud imod
Spidsen, ofte sære, forvredne Former, mange med Stammerne liggende
henad Jorden eller bøjede vandret mod Øst.
Et Par Smaaplantager
med Fyr, Gran, Eg og Asp fandtes ogsaa, vistnok i sin Tid plantede for
at give de løsgaaende Kreaturer Ly mod daarligt Vejr. - De mange Smaa
damme var ofte kransede med et regelmæssigt Bælte af blomstrende
Vandranunkler og undertiden med et lige saa regelmæssigt Bælte af Tu
sindfryd langs Bredderne. G i k man rundt om et saadant lille Kær, kunde
man skræmme 20-30 Frøer ud i Vandet ; ogsaa Klokkefrøer fandtes ;
men paa Grund af manglende Fangstredskaber lykkedes det mig ikke at
fange noget Eksemplar. Den gamle Kreaturvogter fortalte, at deres "Sang"
paa lune Foraars- og Sommeraftener kunde lyde vidt og bredt som
Klangen af fint afstemte Klokker. Han fortalte ogsaa, at der tidligere
havde vokset en Mistelten i en af de store Tjørn ; men Tjørnen var gaaet
ud for et Par Aar siden og med den M isteltenen. - En bred Engstræk
n ing i Midten var helt rødviolet af Engelskgræs, og Mælkurt (Polygala)
voksede i stort Antal og i mørkviolette Eksemplarer paa flere af Bakkerne.
Alt i alt er Knudshoved et smukt og meget egenartet Stykke dansk Natur,
som nok er et Besøg værd.
Fredagen den 8. August gæstede j eg atter Knudshoved Odde sam
men med min gode Ven, Lærer P. K. N ielsen, Slagelse, nærmest foran
led iget ved et Par Meddelelser om, at Apatura iris L. skulde være taget
nogle Gange i Knudskov for flere Aar siden. Vi mødte med store For
ventninger og med et dej ligt, stort Stykkke stærktlugtende, halvflydende,
madd ikefyldt gammel Ost, som vi fordelte paa de forskellige Skovveje i
Nærheden af Sumpene, hvor Larvens N æringsplante vokser. Desværre
kom Solen for sent frem, og nogle B iler med Turister lavede Forstyrrelse ;
en stor, mørk Sommerfugl, som sky stak til Vejrs op over Trætoppene,
var muligvis den søgte Apatura. En enkelt Limenitis sibyl/a L. paa
Brombærblomster, nogle Pararge egeria L. af andet Kuld, enkelte
Argynnis aglaja L. og Chrysophanes virgaurea L. og Thecla quercus L.
i Antal var for øvrigt vort Udbytte af Dagdyr. Om Aftenen tog v i en Del
Ugler og Maale;·e, dels paa Sukkerlokn i ng, dels paa blomstrende Planter:
Agrotis jlorida Schm., xanthographa F. og umbrosa Hb. Leucania
conigera F., Hydroecia nictitans Bkh., Tapinostola fulva H b., · O!lophos
obscurarius H b., Eupithecia ·s ubfulvata Hw. (paa Tidselblomster) og
Larentia picata Hb. (paa Kogleaks), de to sidste talrigt.
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Den følgende Morgen cyklede vi fra Vordingborg Øst paa i det mest
straalende Sommervejr. Først gjorde v i en lille Afstikker op til det 1 07 m
høje Kulsbjerg, som overvejende er klædt med Lyng, Græs, Kløver og
spredte Buske, og hvorfra der er en pragtfuld Udsigt over Sjællands syd
l igste brede Halvø mellem Fakse Bugt og Smaalandshavet og over Sun
dene og de tilgrænsende Kyster mod Syd. Her fandt vi blandt andet nogle
affløjne Zygæna loniceræ Esp. og en utallig Mængde tomme Puppehylstre
af samme Art. Derefter gik Turen ned til Sjællands syd,ligste Punkt
(Stammenakke) i Stensby Skov, hvor der inden for de smalle Kystenge
er en lignende Skovrand med Eg, Tjørn, Navr, Roser m. m. som findes
i Kystskovene ved H olsteinborg, Saltø, Oreby og V iemose. Vi havde sær
lig vor Opmærksomhed henvendt paa Navr og fandt en halv Snes Larver
af Lophopteryx cuculla Esp. og senere endnu et Par Stkr. af samme
Art ved Petersværft, samt en enkelt Cerura bijida Bkh.
Søndagen den I O. August skulde " N aturhistorisk Forening for Sjæl
land"s Ekskursion til U lvshale foregaa, og i Stege hyggelige Højskolehjem
traf vi Lærer Gregersen og Landmd. Erling Petersen, saa at vi n u havde
naaet det imponerende Tal af 4 Ekskursionsdeltagere. Halvøen U lvshale,
ca. 7 km N ord for Stege, har en stærkt stenet j ordbund, mest med Skov,
men ogsaa med Enge og Lyngstrækninger mellem spredte Naaletræer og
Enebærbuske i mange mærkelige Former. I Skoven findes saa godt som
alle Danmarks Træer og Buske i broget Blanding, ogsaa Urtefloraen er
meget rig ; men vi savnede desværre en Botaniker paa Turen. - Der
blev fundet enkelte Larver af Pierostom a palpina L., Macrog/os�a
stellafarum L. og Ca/ocampa solidaginis Hb. samt en Del Epione
advenaria H b. ; de to sidste paa Vaccinium myrtillus (Blaabær). Flyvende
Dyr forekom kun sparsomt, Augiades comma L. og Limenitis sibylla L.
enkeltvis, Lycæna argus L. og Satyrus seme/e L. i Antal ; Pararge
egeria L., som blev fundet her i Forsommeren af Erling Petersen, lyk
kedes det derimod ikke at tage. - Da Dagens Udbytte kun havde været
ringe i Forhold til Anstrengelserne, besluttede P. K. Nielsen og under
tegnede at blive derude og forsøge Sukkerlokning om Aftenen. Lokningen
gav dog kun en enkelt Luperina matura H fn. som nævneværdigt Ud
bytte ; men derimod sværmede " Ugler" i H undredevis omkring et Par
enligtsiaaende Lindetræer mellem Skoven og Stranden til henimod M id
nat. Hadena furva Hb., Agrotis cursoria H fn., tritici L., comes F. og
xantlwgrapha F. og flere almindelige Arter forekom i stort Antal.
E n Udflugt Dagen efter til Klinteskoven med Sejlads langs Klinten
var nærmest tænkt som Lysttur oven paa de foregaaende Dages Strabad
ser, men gav ikke desto mindre nogle gode Larvefund, Lophopteryx
cuculla Esp. paa Navr, Eupithecia immundata F. i Bær-Druemunke samt
Eucosmia cerlala H b . og Larentia berberata Schiff. begge mellem h i n 
anden paa Berberis ; d e n sidste er j o en s m u k Forøgelse a f v o r Fauna.
- Og tilfreds med Udbyttet forlod vi Danmarks smukkeste " Bj ergegn" .
L . P. fensen.
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