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Om !Rosa-Arten.
Af P. H erring.

Et Middel til at vinde Overblik over Naturens brogede
Mangfoldighed er Systematikens Arter. Disse er Abstraktio
ner, dannede ved Sammenligning af Grupper af Individer,
og derfor mere eller mindre undergivne et subjektivt Skøn.
Ved Opstillingen af dem spiller det, man kalder systematisk
Takt, en Rolle.
I Teorien kan man vel have et andet og skarpere Arts
begreb: "Anlægsarten " (Geno-Species), omfattende alle Indi
vider med samme Anlægspræg, ·uanset det af Uvskaarene
medbetingede Fremtoningspræg. "Men - jeg citerer W.johann
sen (1918)
hvor der er Tale om Fremmedbefrugtning,
møder vi et saadant MyIr af Anlægsprægsforskelligheder, at
man meget sjældent finder to Individer med ganske samme
Anlægspræg. Individualiteten træder i Stedet for ArtsbegrebeL
Det bliver en tom Abstraktion. "
I Praxis lader det teoretiske Geno-Species-Begreb sig
ikke anvende; her maa vi bruge et vagere og rummeligere
Artsbegreb: "Fremtoningsarten " ( Fæno-Species), om hvis
fænotypiske Centrum Varieteterne grupperes. Men denne
Fæno-Species - det er den gamle Unnæiske Kollektivart,
der stadigt hævder sin praktiske Brugbarhed.
Unne definerede Arten saaledes: " Der er saa mange
Arter, som der fra først af er skabt forskellige Former "
(Species tot numeramus, quot diversæ Jormæ in principio
sunt creatæ. Philosophia Botanica. 175 l). Denne Definition
lod sig imidlertid kun opretholde i Teorien, i Praxis kunde
den ikke følges, saa lidt som det moderne Geno-Species
Begreb. Til praktisk Brug maatte Unne betjene sig af en
anden Artsafgrænsning, og som "Species plantarum " viser,
forstod han ved Arter Grupper, der var tydeligt karakteri
serede, arveligt faste og ikke indbyrdes forbundne ved legi
time (::>: ikke-hybride) Mellemformer.
Unnes Opfattelse af Rosa-Arten er udtrykt i de Ord,
hvormed han i 2. Udgave af "Species" slutter sin Fremstil
ling af Slægten: "Rosa-Arterne er meget vanskelige at af
grænse, og maaske har Naturen knapt afstukket Grænser "
(Species Rosarum difficillime lirnitibus circumscribuntur &
forte natura vix eos posuit). Denne Mening om Rosa-Arten
stod uanfægtet i de følgende hundrede Aar og betragtedes
-
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som fastsiaaet ved Unnes Autoritet. Det var først Crepin,
der fra 1860'erne af aabnede et Felttog imod den og gen
nem hele Resten af sit ·Liv, henved fyrretyve Aar, ikke blev
træt af at stemple den som bundfalsk.
I Indledningen til l . Del af ·sit grundlæggende Værk
" Primitiae Monographiae Rosarum" ( 1869) sammenfattede han
Resultatet af sine Studier i følgende Passus: "Arten inden
for Slægten Rosa (Arten tagen i den Iinneske Skoles For
stand) er ligesaa skarpt afgrænset som indenfor enhver anden
Slæ� t; hver Type har alt efter sin Udbredelse videre eller
snævrere Grænser, men p::Ja den anden Side disse Grænser
er der et større eller mindre Hul, som man maa springe
over for at komme indenfor Nabo-Arternes Grænser; en
virkelig Konfusion hersker ikke mellem Arterne". Gang paa
Gang forfægtede Crepin denne sin Grundanskuelse af Rosa
Arten som vel afgrænset og tydeligt adskilt fra Nabo-Arterne.
I en af sine sidste Afhandlinger (1897) skrev han: "Man
var saaledes naaet til denne næsten almindelige Tro, at Aar
sagen til Rosaslægtens voxende Dunkelhed var den exces
sive Polymorft hos dens Typer, hvilke man formodede
endnu var i fuld Udvikling. Idet man gik ud fra denne
Forestilling, paastod man, at det var spildt Ulejlighed at for
søge paa at afgrænse dens Arter og fordele dem i naturlige
Sektioner. Intet er imidlertid mere fejlagtigt, thi i Virkelig
heden er Arterne indenfor denne Slægt ligesaa tydeligt karak
teriserede, ligesaa stabile, ligesaa ureducerlige som Arterne
af enhver anden Slægt ; endvidere kan de grupperes i fuld
komment naturlige Sektioner".
I Overensstemmelse hermed definerede Crepin Arten
som "en Gruppe af Individer, der i Fællesskab og hver for
sig besidder et Ensemble af distinktive Karakterer, mere
eller mindre uafhængige af hinanden og definitivt fixerede
- Karakterer, der strengt afgrænser Gruppen og fuldstæn
digt isolerer den fra Nabo-Grupperne" (une association d'indi
vidus possedant en commun e t en propre un ensemble de
caracteres distinctifs, plus ou moins independants les uns
des autres, definitivement fiixes, caracteres qui limitent
rigoureusement !'association et l'isolent completement des as
sociations specifiques voisines). Mellem Arterne, saaledes
forstaaede, kan der altsaa ikke existere nogen legitim (::l: ikke
hybrid) Mellemform: de maa indbyrdes være absolut isolerede.
Crepins Opfattelse af Arten stammer direkte ned fra
Unnes Lære om Arternes Konstans. Et Studium af hans
tidligste Arbejder (1860, 1863, 1865) viser ogsaa, at han op
rindelig var overbevist Tilhænger af Troen paa Artens Ufor-
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anderlighed, og skønt han senere stillede sig paa Evolutions
teoriens Grund, bestred han altid ivrigt Darwinismens Op
fattelse, at der principielt ingen skarpe Grænser findes
mellem Arterne.
Den første, der tog Afstand fra Crepin, var H. Christ.
I sin Bog om Schweiz' Roser ( 1873) siger han : "Arter
existerer hos Rosa saa godt som hos andre Slægter, men
Hullerne, der ellers ogsaa hos artsrige Genera bestaar mel
lem Arterne og letter Diagnostiken, er hos Roserne paa
mange Maader næsten udfyldte ved sekundære Dannelser,
ved Subspecies". Og i 1884 pointerer han: " Der gives hos
Roserne ingen fuldkomment isoleret staaende Arter . . . tvært. imod forekommer hos nogle Arter talrigere, hos andre færre
Overgangsformer til andre Arter."
Denne Betragtningsmaade deles ganske af Burnat &
Gremli. I en mesterlig Undersøgeise fra 1887 udtrykker
disse Forfattere sig saaledes : "Vi kan desværre blot gentage
med største Delen af dem, der har behandlet Roserne, at
denne Slægt kun indbefatter saa ens konstituerede Arter, at
deres Ditfyrenser alene fremtræder i et Ensemble af meget
variable og oftest sekundære Karakterer ; at disse Arter af
meget ulige Værdi indbyrdes forbindes ved flere eller færre
intermediære Former, og at endelig denne Slægt selv er
vanskelig at fordele i naturlige Sektioner. Overalt har vi
mødt Arter, hvis Grænser var ubestemte, og v i har bestan
dig følt overordentlige Vanskeligheder ved at definere disse
Grupper og præcisere dem klart". I " Flore des Alpes
Maritimes" (1899) fastholdt Burnat sine Anskuelser "au sujet
du polymorphisme de tous les groupes qui constituent le
genre Rosa et des Jimites incertaines que presente la grande
majorite d'entre eux".
Denne Divergens mellem Crepin og den Christ'ske Ret
ning finder sin naturlige Forklaring i, at Genus Rosa
som mange andre Genera - bestaar dels af ældre Sektio
ner, rummende fixerede og isolerede Typer, dels af yngre
Sektioner, hvis Arter endnu er indbyrdes forbundne ved
Mellemformer og derfor udgør et mere eller mindre sarn
menflydende Formkomplex. Der er en god Del Rosa-Arter,
der ubestrideligt maa betegnes som isolerede - Arter, der
er ganske præcist afgrænsede og danner skarpt omskrevne
Enheder, saaledes R. microphylla, sericea, lævigata, Austri
aca, spinosissima, pendulina, carolina, fo/iolosa, setigera.
Men paa den anden Side kan det ikke nægtes, at største
Parten af Rasa-Arterne ikke udmærker sig ved en saadan
Isolation. Som Exempler paa de mere udprægede kan næv-
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nes R. rubrifolia, rubiginosa, tomentosa, glutinosa, som Ex
empler paa de svagere karakteriserede R. micrantha, acicu
laris, fundzilli, stylosa
for ikke at tale om "Arter" som
R. montana, Chavini, Pouzini, tomentella, abietina, Serafinii,
sicula, Orientalis, omissa etc.
Vi staar her ved et Forhold, som det er af største Vig
tighed at erkende: Arternes forskellige Systemværdi. Den
første, der gik ind herpaa, var Christ, som 1873 skelnede
mellem "Grundformen " og "Abgeleitete Formen " og 1884
gav en Fremstilling af sit Syn paa de europæiske Rosa
Arters relative Værdi. Ogsaa Burnat & Gremli ( 1879) er
langtfra at tildele alle Typer samme Artsværdi, men ordner
dem i to Rangklasser : Arter af første og Arter af anden
Orden. I 1882 drøftede Crepin Spørgsmaalet i Almindelig
hed, og i en lille Opsats fra 1885 bragte han Vurderings
princippet til Anvendelse paa en· enkelt Sektion, Synstylæ.""
Senere har han gentagne Gange pointeret, at Arterne dan
ner en taxonomisk Rangfølge, idet nogle Typer er mere
distinkte, bedre karakteriserede end andre, og at Bestem
melsen af Arternes relative Værdi altid vil være en Hovedopgave for Systematikeren.
-

·

II
Der har hidtil kun været Tale om Arten i Linnæisk
Forstand. Vi skal nu berøre en Artsopfattelse, der har spil
let en stor Rolle og i høj Grad bidraget til at formørke
Rasa-Systematiken. jeg sigter hermed til den jordan'ske
Skole. Disse Speciesmagere drev som bekendt Analysen til
dens yderste Grænser og helmede ikke, før de naaede til
Artsophøjelsen af
Individet. Særligt berygtet er Gan
doger blevet, med hvem den hele Retning endte i Karika
turen. Denne Pulverisering af den Linnæiske Art foretoges
ud fra en systematisk Overvurdering af Karakterer som
Glathed eller P ubescens, Glandulositet eller Uglandulositet,
U oderbægrenes Form etc. Idet man tillagde disse en exor
bitant Betydning, kreerede man et Utal af nye "Arter ",
der naturligvis maatte bringe Rosasystematiken i en atomi
stisk Opløsningstilstand. Overfor denne "buissonnomanie "
- et rammende Udtryk - er det Crepins Fortjeneste atter
og atter med Styrke at have betonet, at Arten, som den
bør forstaas, Arten i Linnæisk Forstand, i Reglen fremtræ
der baade i glat og pubescent, baade i kirtiet og ukirtlet
Stand, saa a t næsten alle Arter hver frembyder Rækker af
paralleJe Variationer (1886, 1896, 1897):
:__

37
Smaabladene glatte eller pubescente.
Bladstilkene glatte eller pubescente.
Smaabladene store, middel eller smaa.
ovale, rundede eller ovalt-lancetdannede.
"
"
ukirtlede eller kirtiede i forskellig Grad.
Bladstilkene kirtiede eller ukirtlede.
"
bevæbnede eller ubevæbnede.
Serraturen
enkel, dobbelt eller sammensat.
Pedicellerne ukirtlede eller kirtlede.
glatte eller pubescente i forskellig Grad.
"
Underbægrene smaa, middel eller store.
ægformede, runde, ellipsoidiske, pæreformede
eller omvendt ægformede.
ukirtlede eller kirtlede.
"
Bægerbladene ukirtlede eller kirtiede paa Ryggen.
ukirtlede eller kirtiede i Randene.
"

·

Arterne kan saaledes være glatte eller pubescente, uglan
duløse eller glanduløse, dog saaledes at forstaa, at nogle
·hyppigere er glatte, andre hyppigere pubescente, nogle oftere
uglanduløse, andre oftere glanduløse. Og i Kraft af Karak
terernes Solidaritet frembyder de af Pubescens eller Glan
dulositet modificerede Organer ikke en Række distinktive
Karakterer, men Pubescensen eller Glandulositeten er at
betragte som en eneste Karakter, der manifesterer sig i en
Række solidariske Organer.'-')
Denne Karakterernes Solidaritet er det ved Artsafgræns
ningen meget vigtigt at være paa det Rene med. I 1869
gjorde Baker opmærksom paa en Korrelation mellem Bæger
bladenes Retning efter Afblomstringen paa den ene Side,
Diskus'ens Udviklingsgrad samt Griflernes Behaaring og
Kohæsion paa den anden Side, saaledes at Former med
persistente Sepaler har meget svagt udviklet Diskus og meget
haarede, fuldkomment frie Grifler; Former med subpersi
stente Sepaler har tydeligt udviklet Diskus, mere tætstaa
ende og mindre haarede Grifler; Former endelig med af
faldende Sepaler har stærkt udviklet Diskus og glatte, i en
fremragende Søjle forenede, Grifler.
Samme Aar paapegede Crepin en Samfasthed mellem
Bladundersidens Glandulositet og Bladserraturen: Er Smaa*) Allerede i 1860 havde Crepi n berørt den Sammenkobling, der existe
rer mellem Karakterer, som manifesterer sig i flere Organer hos samme
Plante, og i 1862 havde han henledet Opmærksomheden paa Artstypernes
parallele Variationer og derved kastet nyt Lys over Mangfoldigheden af
Smaaarter.
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bladene uglanduløse, er Bladtænderne ofte enkle eller næsten
enkle ; er Sinaabladenes Glandulositet mere eller mindre
rigelig, bliver Bladtænderne mere eller mindre glanduløst
sammensatte. Senere fremhævede Crepin ( 1896) en Sam
følge mellem Armaturen og Nanisme resp. Gigantisme : De
fleste Arter kan optræde baade i nana- og i gigantea Stand.
Har Arten fuldstændigt børsteklædte Axer, vil Nanisme
ingen Forandring medføre, medens Gigantisme vil bevirke
en Formindskelse i Tornenes Antal paa den øvre Del af
Axerne. Har Arten derimod spredte Torne paa den nedre
Del af Axerne, medens den øvre Del er ubevæbnet, vil
Nanisme foraarsage, at Axerne faar Torne over det hele,
hvorimod Gigantisme vil gøre Axerne næsten ubevæbnede
at se til. Har Arten spredte Torne paa den nedre Del af
Axerne og parrede kun paa den øvre Del, vil Nanisme
have til Følge, at ogsaa den øvre Del faar spredte Torne,
hvorved den regelrette Ordning af de parrede Torne mod
virkes, medens Gigantisme vil fremme denne.
I 1879 gik Burnat & Gremli nærmere ind paa den op
rindelig af Baker paapegede Korrespondens mellem Sepaler
nes ·Retning og Griflernes Behaaring. De hævdede, at Roser
med oprette Bægerblade altid har mere eller mindre laadne,
aldrig glatte Grifler. Fremdeles henledte de Opmærksom
heden paa, at naar hos Canineæ Pedicellerne forkortes, viser
ogsaa Griflerne en Tendens til at blive kortere og omvendt.
Endelig pegede de paa en mulig Relation mellem Bægerbla
denes Persistens og Frugtens tidlige Farvning.
Det er ikke for meget sagt, at Erkendelsen af de her
berørte Forhold, Karakterernes Solidaritet og Forekomsten
af parallele Variationer, har taget Grunden bort under j ar
danismen og reduceret dens Artsopstilling in absurdum.
-

III
Vi har hidtil kun dvælet ved Artsopfattelser, der byg
gede paa morfologiske Data. Tilbage staar at sige et Par
Ord om den anatomisk begrundede Synsmaade.
I Rhodologien er den systematiske Anatomi indført af
Parmentier (1898), en Elev af Vesque. Som sin Lærer
mente han ved Hjælp af de histologiske Karakterer at
kunne skelne de virkelige Arter fra, hvad der kun var Un
derarter eller Varieteter. Han nærede ingen Tvivl om, at
Anatomien alene var i Stand til definitivt at foretage denne
Sondring, og at MorfaJogerne derfor ikke evnede at naa til
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et sandt Begreb om Arten. Han skriver : " Man maa gen
nemtrænges af denne strengt videnskabelige Sandhed, at det
er umuligt at bestemme Arten uden Bistand af de anatomi
ske Karakterer".
Fra sit anatomiske Standpunkt opstillede han to Kate
gorier af Arter : primære eller virkelige og sekundære eller
morfologiske, de sidste for det meste svarende til Morfolo
gernes Arter. Ved GenfJernførelsen af denne Distinktion vil
han ganske vist nok tage Hensyn til Morfologien, men dette
betyder ikke meget, thi naar de morfologiske Karakterer
gaar imod de anatomiske, negligerer han dem eller betragter
dem som uden virkelig taxonomisk Værdi. Som Crepin med
Rette bemærker (1898), gør han i sidste Instans sig selv til
Dommer over Værdien af de to Slags Karakterer, og da
han er en begejstret Tilhænger af Vesque, dømmer han i
Anatomiens Favør.
Spørges der nu: Hvilken Rolle bør Anatomien spille
med Hensyn til Bestemmelsen af Arten? maa der svares :
Ganske samme Rolle som Morfologien. Forskellen mellem
de indre og de ydre Karakterer er i Virkeligheden kun den,
at de første kræver Mikroskopets Hjælp for at erkendes,
medens de sidste er synlige for det blotte Øje eller genriem
Lupe. Men det siger sig selv, at Begrænsningen af det menne
skelige Øjes Synsevne ikke afgiver nogen Basis for Opstil
lingen af to taxonomisk forskellige Kategorier af Karakterer.
De ydre Egenskaber er ligeværdige med de indre, og der
for kan Anatomiens Overhøjhed ikke anerkendes. For saavel
den ene som den anden Slags Karakterer gælder det, at
deres systematiske Værdi maales efter deres Grad af Fasthed
og Graden af Isolation hos de Grupper, der er disse Egen
skabers Bærere.
I den nyeste Tid har Cytologien gjort sig stærkt be
mærket indenfor Rosaforskningen, men om en cytologisk
begrundet Artsafgrænsning synes der næppe at kunne være
Tale. Tackholm ( 1922) opkaster Spørgsmaalet, om der
indenfor en og samme Rosa-Art kan forekomme Former
med forskellige Chromosomtal, og besvarer det derhen, at
man endnu ved for lidt om Chromosomtallenes Konstans
indenfor de systematiske Enheder, til at man kan anvende
Chromosomtallene direkte som systematiske Kendetegn:
" Die auf die ausseren morphologischen Merkmale gegri.indete
systematische Betrachtungsweise muss also bei der Klassi
fizierung der Formen den Ausschlag geben".
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Som det her givne Overblik vil vise, har forskellige
Artsopfattelser gjort sig gældende indenfor Rhodologien, men
endnu den Dag idag hævder den Linnæiske Species
saavel sin praktiske Brugbarhed som sin teoretiske Beret
tigelse. Den Artsafgrænsning, Systematikeren arbejder med,
er bestandig den gamle Linnæiske.
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Planter og Biller.
2.

Pors, Valnød, El, Birk, Hassel, Avnbøg og Elm.
Af V i c t o r H a n s e n .

Nærværende Artikel er en Fortsættelse af Artiklen i
Aargang 1924, Side 129- 14 1, der omhandlede Pilefamilien
med Slægterne Pil og Poppel. Angaaende disse Planter vil
det ses, at ikke saa faa Arter holder til paa Løvet, hvis Af
bankning derfor er af væsentlig Interesse. Særlig er der
Grund til at fremhæve, at en betydelig Del af de paa træ
agtige Planter levende danske Bladbiller findes paa Pil og
Poppel, og at blandt Snudebillerne Slægten Dorytomus er
stærkt knyttet til Pil og Poppel, idet ikke mindre end 12
af vore 1 4 Arter udelukkende lever paa disse Planter. For
Pilens Vedkommende er der dernæst Anledning til at pege
paa det Udbytte, der kan opnaas ved Bankning af Raklerne,
især Hanraklerne. Derimod er det ikke særlig mange danske
Biller, som specielt er knyttede til Pile- og Poppelved eller
Bark. Af Barkbiller er der saaledes vistnok ikke en eneste
dansk Art, der særlig foretrækker Pil eller Poppel. Dog
maa man mærke sig, at adskillige Arter lever i Gangene og
Gnavsmuldet af Larven til Sommerfuglen Cossus ligniperda,
der jo især tr�ffes i Poppel, og hvor man træffer Cossus
angrebne Træer, bør man derfor undersøge disse grundigt
og særlig ogsaa tage Sigten i Brug.
Hvad de i denne Artikel omhandlede Planter angaar,
er Valnød, der jo herhjemme kun forekommer som dyrket,
uden væsentlig Interesse, og ingen dansk Billeart vides at
foretrække Valnød. Ogsaa Pors giver kun Billesamleren et
sparsomt Udbytte. Derimod er Birk og El af betydelig In
teresse, og ogsaa Hassel og Elm huser flere danske Bille
arter. Hvad endelig Avnbøgen angaar, da er denne Art jo
kun almindelig paa ·Lolland-Falster og Bornholm, og Inter
essen ved Avnbøgen beror nærmest paa, at dens Grene for
en Del er blevet anvendt til Fletningen af de Risgærder,
der fra tidligere Tid har været saa almindelig brugt af Bøn
derne paa Lolland-Falster til Indhegning af deres Marker
og Skove. Disse Risgærder, som desværre mere og mere
afløses af andre lndhegningsmidler, flettes især af Pil, Pop
pel, Hassel, Avnbøg, El og Smaabladet Lind og er glim
rende Samlesteder for Biller. Adskillige sjældne Borebiller,
Heteromerer, Træbukke, Snudebiller og Barkbiller, som
man ellers aldrig eller næsten aldrig træffer, kan her tages
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i Antal, og den Entomolog, der paa en varm Solskinsdag i
juni Maaned i sin Samleparaply har banket saadanne Ris
gærder, som f. Eks. tidligere stod i Frejlev Skov paa Lol
land, glemmer aldrig det Syn, som Paraplyen frembød, og
det udmærkede Udbytte, som man efter saadanne Ekskur
sioner bragte med sig hjem. Men ogsaa ved Sigtning om
Foraaret af den nederste sammenfaldne Del af gamle Ris
gærder kan man gøre gode Fund, saasom den yderst sjældne,
rødgule Scydmaen, Neuraphes Hopffgarteni. Alle, der inter
esserer sig for ·Biller, kan det ,derfor paa det bedste anbe
fales at gaa i Gang med Indsamling af " Risgærdedyr", me
dens der endnu er Lejlighed dertil. Der skal iøvrigt foruden
paa Lolland-Falster, ogsaa findes en Del gode Risgærder
endnu paa Fyen.
Angaaende de enkelte Plantearter bemærkes iøvrigt, at
det for Ellens Vedkommende især er Stammer og Stubbe,
som er af Interesse. Ellens Ved huser nemlig adskillige in
teressante Billearter, af hvilke flere dog desværre i mange
Aar ikke er blevet fundet herhjemme. Paa Ellens Løv er
det nærmest en Del Bladbiller og Snudebiller, man træffer,
men Afbankning af Elleløvet er dog ogsaa af Interesse, fordi
flere af de i Elleveddet levende Arter ved Lejlighed søger
frem paa Løv og Grene, og fordi de Moser, hvori Ellen jo
herhjemme hyppigst vokser, har en Billefauna, der ogsaa
undertiden kan tages ved Bankning. Denne Fauna, der lever
i Ellemoser - og noget tilsvarende gælder Birkemoser undersøges iøvrigt bedst ved Sigtning af Løv og Mos ved
Roden af Stammer og Stubbe eller af Barken og Barksmul
det paa Stubbe og gamle, væltede Stammer. De fleste af
disse Dyr er ikke medtagne i den følgende Fortegnelse, da
de ikke kan siges at være knyttede særligt til El eller Birk,
men nærmest er af hængige af jordbundens Karakter eller
for en Del af Stedets urteagtige Vegetation; kun en enkelt
Art
Arnara brunnea - er nævnt under Birken, da den
herhjemme næsten altid er fundet under·nedfaldent Birkeløv.
Blandt Birkens Biller er der særlig for Løvædernes
Vedkommende Anledning til at nævne Bladbilleslægten Cryp
toceplw/us. Af de 15 danske Cryptocephalus-Arter, som lever
paa træagtige Planter, kan ikke mindre end 13 tages paa
Birk, og flere af disse findes kun eller dog hyppigst paa
Birk. Disse Arter kan ofte bankes af unge Birke, men flere
Arter gaar dog ogsaa tilvejrs i høje, gamle Træer, som ikke
lader sig af banke. Disse Dyr kan man dog, især efter en
stærk Storm, indsamle ved Afketsning af den urteagtige
Vegetation under Birkene, en Afketsning, der forøvrig ogsaa
-
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er at anbefale paa Steder, hvor man har foretaget Afbank
ning af Træerne, idet adskillige Dyr altid falder udenfor den
udspændte Paraply og derefter kan ketses, inden de paany
er søgt tilvejrs paa Træerne. Ogsaa under Bark af gamle
Birke eller paa gamle, nedfaldne, svampede Birkegrene kan
der gøres gode Fund, ofte dog af Arter, der ikke særlig er
knyttede til Birken. I de sidste Aar har der saaledes i et
Birkeparti�') i Grib Skov, Øst og Nord for Storkevad Sta
tion været et udmærket Samleterræn. Bl. a. som Følge af
et stærkt Angreb af den sjældne Barkbille Scolytus Ratze
burgi er paa denne Lokalitet mange Birke gaaet ud og blæst
omkuld, ligesom der paa jorden har ligget rigeligt med ned
faldne, svampede Birkegrene. Der er her gjort adskillige
glimrende Billefund - endog af et Par for Faunaen nye
Arter - dels om Foraaret ved Sigtning af Barken og Bark
smuldet fra de udgaaede Birketræer, dels ved Bankning om
Eftersommeren af de nedfaldne Grene. Disse løftes forsigtigt
henover Paraplyen og afbankes, og Paraplyens Indhold
undersøges omhyggeligt paa Stedet eller sigtes i en Pose til
senere Undersøgelse. Da de fleste af disse Arter ikke er
nævnt i det følgende, fordi de ikke kan siges at være spe
cielt knyttede til Birken, men under tilsvarende gunstige
Omstændigheder ogsaa for en stor Del kunde findes paa
andre Løvtræer, skal jeg lige nævne de interessanteste Fund
fra denne Lokalitet: Xantholinus le11fus, Astenus nef!lectus,
Batrisus venustus, Euplectus piceus, Stenichnus Godarti,
Euconnus nanus, Plinella aptera, Agathidium badium, semi
nulum, laevigatum, piceum og spaerulum, Anisatoma castanea,
Epuraea negleeta og rufomarginata, Thymalus limbatus,
Cerylon ferrugineum, Entemus rugosus og testaceus, Carto. dere elongata, Carlicaria longicollis, Diphyllus fagi**), Tri
pfax russica, Endomychus coccineus, Boletophagus reticulatus,
Hypophloeus unicolor, Cisteia ceramboides, Orchesia minor
og fasciata, Hallomenus humeralis og axillaris'��), Piatysto
mus albinus samt Tropideres sepicola og niveirostris.
Hvad Elmen endelig angaar, da giver Bankning af dens
Løv ikke mange Arter. Heller ikke Veddet huser mange
danske Biller. Under Barken findes nogle gode Barkbille
arter. Særlig Interesse knytter sig til den udsvedende Saft,
der ofte træffes paa gamle eller syge Elmetræer. Her træf
fes flere gode Arter, af hvilke nogle dog ogsaa findes ved
andre Træarters udsvedende Saft. Endelig bør man ogsaa
*)

* *)

Denn e. Samlelokalitet blev opdaget af Bogtrykker E. Rosenberg.
Ny for den danske Fauna.
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have sin Opmærksomhed henvendt paa H ulheder i gamle
Elmestammer, i hvis rødgule, fugtige Smuld enkelte sjældne
Arter kan træffes, saasom Ptenidium Oressneri og Neuraphes
talparum. Sidstnævnte Art er et Par Gange taget paa denne
Maade i Dyrehaven, men dens Forekomst paa disse Steder
kan dog muligvis have staaet i Forbindelse med, at Muld
varpen, i hvis Rede Arten ofte lever, hyppigt bygger mellem
Elmetræernes Rødder.
I næste Artikel vil Bøgefamilien ( Eg, Bøg og Kastanie)
blive behandlet.
Po r s

(Myrica gale).

Orchestes jota Fabr. Denne Art, der hidtil herhjemme
kun er f undet i Lindum Skov, angives af nogle at leve paa
Pil. K a I t e n b a c h meddeler derimod at have fundet Larven
i runde, klare Miner paa Bladene af Pors og at have klæk
ket den i Slutningen af Septbr. Ogsaa F o w I e r angiver Pors
som Artens Foderplante.
Va l n ø d

(Juglans regia).

Ingen danske Billearter vides at være særlig knyttede
til Valnød, men nogle Arter, der lever i forskellige Løvtræer,
er ogsaa fundne i Valnød, saaledes Træbukkearterne Liopus
nebulosus L., Acantlwderes clavipes Schrank. og Saperda
scalaris L. samt Barkbillen Taphrorychus bicolor Hbst.
El

{Alnus).

Baptolinus pilicornis Payk. Af denne Rovbille foreligger
hidtil kun et enkelt dansk Eksemplar, taget i Dronninglund
Storskov under Ellebark (Juni). Baptolinus-Arterne lever i
hule Træer og under Bark, men er næppe knyttede til be
stemte Træsorter:
Batrisus venustus Reichenb. Denne sjældne Art træffes
oftest i gammel Eg, men er ogsaa undertiden taget i El. Den
træffes bedst i Stammers og Stubbes H ulheder, der er be
skyttede mod Regnvandet, og hvor Veddet kan brækkes i
smaa Flager; undertiden i Selskab med Myrer.
Soronia punctatissima III. Denne Art, der særlig træf
fes i Cossus-Larvens Gange og Gnavsmuld, kan ogsaa un
dertiden tages paa Ellestammer ved Saftudflod.
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Rhizophagus aeneus Richter. Denne overalt meget sjældne
Art er hidtil ikke fundet herhjemme, men kunde dog mulig
vis træffes her, da den bl. a. er fundet i Skaane. Den an
gives at leve under Birke- og især Ellebark i Barkbillegange;
særlig skal den ynde Gangene af den ikke herhjemme fundne
Xyleborus Pfeili Ratz., der foretrækker Ellestammer, hvis
Rod er omgivet af Vand; her er den undertiden fundet i
Selskab med den lille, smukke, ligeledes overalt meget sjældne
Heteromer Agnathus deearatus Germ., hvis Forekomst i
Danmark heller ikke var helt usandsynlig.
lvlycetophagus multipunctatus Fabr. Paa svampeangrebne
Stammer, især af El.
Agrilus viridis L. Se under Pil (1924, S. 133).
Xylobius corticalis Payk. Denne Art, der ikke er fun
det herhjemme i mange Aar, er i sin Tid taget i Dyrehaven
i Antal i en død Ellestamme.
Eucnemis capucina Ahr. Denne meget sjældne Art er
for mange Aar siden klækket i Antal af Ellestammer fra en
lille Lund ved Nykøbing F.
Megapenthes tibialis Lac. I gamle Løvtræstammer især
af Eg og El. Faas bed�t ved Rygning paa de angrebne Ste
der i Maj og juni.
Elater nigerrimus Lac. ("aethiops "). Denne herhjemme
meget sjældne Art lever især i gammel Eg, men ogsaa un
dertiden i El.
E. nigrinus Payk. Især i El, men ogsaa undertiden i
Birk, Eg og Hassel eller endog Naaletræ. Arten kan under
tiden tages om Foraaret i Antal i Stubbe, men kan ogsaa
nedbankes af Løvet i juni og Begyndelsen af Juli.
E. balteatus L. Især i Birk og El, undertiden ogsaa i
Poppel, Bøg og Eg. Om Foraaret i Stubbene, i J uni paa Løvet.
E. sanguinolentus Schrank. Især i El, undertiden ogsaa
i Poppel, Bøg og Eg. Om Foraaret i Stubbene, i juni især
paa blomstrende Hvidtjørn.
E. pomorum Hbst. Især i El, men ogsaa i Birk og
undertiden Hassel, Bøg og Naaletræ. Om Foraaret i Stub
bene, i Juni paa Løvet og paa blomstrende Hvidtjørn.
Anobium rufipes Fabr. Denne Art, der ikke hidtil er
fundet herhjemme (Schiødtes A. rufipes er
A. fulvieorne
Sturm), men som muligvis kunde opdages her, angives især
at leve i gamle Elle.
Cisteia ceramboides L. I Stubbe af forskellige Løvtræer,
især El og Eg, undertiden ogsaa Birk. Arten faas bedst ved
Klækning, men kan dog ogsaa tages fremme paa Løvet eller
krybende paa Stubbene i Juni og Juli.
=
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Orchesia micans Panz. Paa Fyrsvampe paa Stammer og
Grene, især af El og Bøg. Forsommer og Efteraar.
O. minor Walker (sepicola Rosenh.). Paa Fyrsvampe
paa Stammer og Grene, især af El og Eg. Forsommer og
Efteraar.
Abdera affinis Payk. og flexuosa Payk. Disse Arter
tages paa Fyrsvampe paa Stammer og Grene, især af El og
Bøg, ofte i Selskab med hinanden. Forsommer og Efteraar.
Hypulus bifasciatus Fabr. Om Foraaret i Løvtræstubbe,
især af El og Hassel.
Melandrya coraboides L. Om Foraaret i Løvtræstubbe,
især af Bøg, Eg og El. l juni kan den træffes fremme paa
Stubbe og Stammer.
Callidium alni L. Paa tørre Elle- og Poppelris, især
paa Risgærder paa Lolland-Falster. juni. Flere andre af
vore Træbukke, f. Eks. Strangalia quadrifasciata L. og
Saperda scalaris L. yngler bl. a. i El, men ingen af dem
synes særlig at foretrække Ellen.
Cryptocephalus coryli L., flavipes Fabr., decemmaculatus
L., tabiatus L. og pusillus Fabr. kan, omend mere undtagel
sesvis, træffes paa El; se iøvrigt under Pil (1924, S. 135)
og Birk.
Melasoma (Lina) aenea L. Paa Elleløv, meget alminde
lig. Herhjemme har Arten vistnok ikke hidtil vist sig ska
delig, saaledes som f. Eks. i Schweitz. Om Slægtens Leve
vis se under Poppel (1924, S. 139).
Agelaslica alni L. Meget almindelig paa Ellen, hvis
Løv baade Imago og Larven fortærer. Forpupningen finder .
Sted i jorden. Arten kan undertiden være skadelig for unge,
1-2-aarige Planter.
Luperus Iongiearnis Fabr. Almindelig paa Løvet af El
og Birk.
Phyllobius glaucus Scop. Almindelig straks efter Løv
springet paa Træer og Buske, især El og Birk.
Ph. urticae De Geer. Paa Nælder, undertiden ogsaa
paa Træer og Buske, især El. Lidt senere paa Forsomme
ren end den foregaaende.
Anaplus plantaris Naezen og roboris Suffr. Paa Birke
og Elleløv.
Cryptorrhynchus lapathi L. Lever især paa Pil og EL
Om Dyrets Levevis se under Pil (1924, S. 136).
Balaninus cerasarum Hbst. Paa El. juli, Aug.
Orchestes alni L. Denne Art, der er fundet i Slesvig
ved H usum og Slesvig By og muligvis kunde træffes ogsaa
Nord for Grænsen, lever paa El og Elm. juli og Aug. Lar
ven minerende i Bladene, Puppen i Minen.
·
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O. testaceus Muller. Paa Elle- og Birkeløv. Minerende.
O. stigma Germ. Paa Pile-, Birke- og Elleløv. Mi
nerende.
Rhynchites betu/ae L. og Byctiscus betu/ae L. Paa Lø
vet af Birk og El, den sidstnævnte ogsaa paa Hassel. Lar
verne i Blade, sammenrullede af Imago.
Scolytus laevis Chap. Se nedenfor under Elm.
Dryocoetes alni Georg. I Ellestammer. April-juni, Aug.
Onarimas variabi/is L. Yngler i Stubbe og hule Stammer eller Grene af Løvtræer, især Eg og El. Imago træffes
oftest siddende paa eller i Stammerne, hvorimod den ikke
saaledes som vor anden Art, G. nobilis L., hyppigt søger til
Blomster. Den er nu yderst sjælden herhjemme. juli og
Begyndelsen af Aug.
Trichius fasciatus L. Se nedenfor under Birk.
Birk

(Betula).

Amara brunnea Gyll. Denne Løbebille er næsten ude
lukkende fundet under nedfaldent Birkeløv.
Rhizophagus aeneus Richter. Se foran under El.
Rlz. parvulus Payk. Angives især at leve under Poppel
og Birkebark.
Tripfax russica L. Denne Art, der lever i Træsvampe
og under Bark, synes herhjemme at foretrække Birken.
Diphyllus fagi Guer. Denne Art, der hidtil herhjemme
kun er f undet i Grib Skov ved Storkevad, er paa denne
Lokalitet taget ved Afbankning af nedfaldne, svampede Bir
kegrene. Maj, Sept. .
Megatoma undata L. Denne sjældne Art er bl. a. taget
under Barkflager paa gamle Birketræer i Oktbr. Larven le
ver antagelig af Insektrester, f. Eks. Resterne af Edderkop
pers udsugede Bytte. Imago søger undertiden til Blomster.
Arten er næppe særlig knyttet til Birken.
Agrilus viridis L. Undertiden paa Birk, se under Pil
(1924, s. 133).
Metasis buprestoides L. Denne Art, der ikke er fundet
herhjemme i mange Aar, lever i gamle Løvtræstammer, især
af Bøg, Birk og Eg. Larven, der angives at være 3 Aar om
sin Udvikling, gnaver horisontale Gange i Veddet.
Elater nigrinus Payk., balteatus L. og pomorum Hbst.
Se foran under El.
E. pomonae Steph. Paa Birk og Pil.
Dictyopterus affinis Payk. Af denne Art kendes hidtil
kun to danske Eks., klækkede i juli af Pupper, der blev
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fundet i raaddent Træ paa en Birk i Engen mellem Onsild
Station og Lindum Skov. Arten angives ikke at være sær
lig knyttet til Birk.
Diaperis boleti L. Lever i store Træsvampe, især paa
gamle Birkestammer.
Cisteia ceramboides L. Se foran under El.
Birk, se under
Xylotrecllus rusficus L. U odertiden
Poppel ( 1924, S. 139).
Mesosa nebulosa Fabr. U odertiden i Birk, se under
Poppel ( 1924, S. 139).
Acanthoderes clavipes Schrank. Undertiden i Udlandet
fundet i gamle, liggende Birkestammer. Imago kan tages
siddende paa Stammer eller sværmende i Aug. Se iøvrigt
under Poppel ( 1924, S. 139).
Clythra quadripunctata L. Paa Hassel, Birk og Eg.
juni. Larven træffes i Tuerne af den røde Skovmyre (For
mica rufa).
Gynandrop!zthalma aurita L. Se under Pil ( 1924, S. 135).
Cryptocephalus nitidus L, Paa Løvet af Hassel, Birk,
Eg og Pil. juni, juli.
C. punctiger Payk. Paa Løvet af Birk. juni, juli.
C. pallifrons Gyll. Paa Løvet af Pil og Birk. Aug.
C. parvulus Muller (flavilabris Fabr.). Paa Løvet af
Birk. juni.
C. coryli L. Især paa Løvet af Hassel og Birk i Maj
og juni. Se iøvrigt under Pil ( 1924, S. 135).
C. sexpunctatus L. Bl. a. paa Løvet af Birk. Se iøvrigt
under Pil ( 1924, S. 135).
C. distinguendus Schneid. Paa Løvet af Birk, især i
.Begyndelsen af juli. Kun funden i Ry- og Silkeborgegnen.
C. flavipes Fabr. Bl. a. paa Løvet af Birk. Se iøvrigt
under Pil ( 1924, S. 135).
C. bipunctatus L. Paa Løvet af Hassel, Birk og Eg,
især i sidste Halvdel af juni. Kan ogsaa tages paa Blomster.
C. decemmaculatus L. Undertiden paa Birkeløv, se iøv
rigt under Pil ( 1924, S. 135).
C. tabiatus L. Bl. a. paa Birkeløv, se iøvrigt under
Pil ( 1924, S. 135).
C. fronialis Marsh. Paa Løvet af Pil og Birk.
C. pusillus Fabr. Paa Løvet af Birk og undertiden El
og Eg. juni, juli.
Luperus Iongiearnis Fabr. Se foran under El.
Lochmaea caprene L. Se under Pil ( 1924, S. 136).
Phyllobius glaucus Scop. Se foran under El.
Polydrosus mollis Strøm. Om Foraaret paa Løvet af
Løvtræer, især Bøg, Pil og Birk.
..
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P. fereticol/is De Geer. Om Foraaret, især paa Birkeløv.
Brachyderes ineanus L. Denne Art, der som Regel tages
paa Fyr, er ogsaa nogle Gange nedbanket af Birkeløv.
juni, juli.
Hy/o/Jius abietis L. Denne Art lever som Larve ude
lukkende i Naaletræ. Ogsaa lmago, der ernærer sig af Bar
ken af unge Træer, holder sig som Regel til Naaletræer;
men undertiden angriber den dog ogsaa unge Løvtræer, især
Eg og Birk, som den herved kan tilføje betydelig Skade.
Magdalis carbonaria L. Paa Løvet af Birk og Fyr, ofte
ogsaa sværmende i Solskin omkring Birkebrænde. juni, Juli.
Anaplus pianiaris Naezen og roboris Suffr. Paa Birke
og Elleløv.
Coeliodes rubievndus Hbst. Paa Birkeløv.
Orchestes testaceus Muller og stigma Germ. Se foran
under El.
O. rusci Hbst. Paa Birkeløv.
Rhamphus pulicarius Hbst. Almindelig paa Løvet af
forskellige Løvtræer, især Birk. Larven minerende i Bladene.
Apion simile Kirby. Denne Art, der er en af de meget
faa Apioner, som ikke er knyttet til urteagtige Planter, lever
paa· Birk.
Rhynchites betu/ae L. og Byctiscus betu/ae L. Se foran
under-El.
Rhynchites Mannerheimi HummeL Paa Birkeløv.
R/1. nanus Payk., tomentosus Gyll. og longiceps Thoms.
lever alle paa Løvet af Birk og Pil.
Scolytus Ratzeburgi Janson. Under Barken paa Stam
mer og tykkere Grene af Birk. Juni, juli.
Xyloterus (Trypodendron) signatus Fabr. (quercus Eichh.).
I Løvtræ, især Eg, Bøg og Birk. Juni, Juli.
Trichius fasciatus L. Denne smukke Torbist, der ikke
med Sikkerhed vides at yngle i Danmark, lever som Larve
i trøskede Stammer og Stubbe af Løvtræer, især Birk, un
dertiden ogsaa El. lmago træffes hyppigst paa Blomster
juli og Aug.
·

·

Has s el

(Corylus avellana).

Agrilus viridis L., laticomis III. og angustulus III. kan
alle tages paa Hasselløv.
Trachys minuta L, Se under Pil ( 1924, S. 133).
Elater nigrinus Payk., balteatus L. og pomorum Hbst.
Se foran under El.
Hypulus bifasciatus Fabr. Se foran under El.
4

·
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Melandrya dubia Schall. (canaliculata Fabr.). Om For
aaret i Løvtræstubbe, især vistnok Hassel, Eg og Avnbøg.
I Juni kan den træffes fremme paa Stubbe og Stammer el
ler Grene.
Mesasa nebulasa Fabr. Undertiden i Hassel, se under
Poppel (1924, S. 139).
Paganac!werus hispidulus Piller (bidentatus Thoms.).
Yngler i udgaaede Grene af forskellige Løvtræer, bl. a. Has
sel og Avnbøg. Imago bankes af Grenene. Juni, Juli.
Oberea linearis L. Yngler i tynde Hasselgrene. Arten
er 2 Aar om sin Udvikling. Imago sværmer omkring Bu
skene om Eftermiddagen og Aftenen i juni og især i Juli.
Clythra quadripunctata L. Se foran under Birk.
Cl. laeviuscula Fabr. Se under Pil ( 1924, S. 135).
Oynandraphthalma aurita L. Hidtil kun fundet herhjemme i Redsle Skov paa Falster paa Hassel i Juni.
Cryptacephalus nitidus L., caryli L. og bipunctatus L.
Se foran under Birk.
C. sexpunctatus L. og flavipes Fabr. Se under Pil
(1924, s. 135).
Phytadecta (Gonioctena) pallida L. Paa Løvet af Has
sel og undertiden Eg. Maj, juni.
Ph. quinquepunctata Fabr. Denne Art, der som Regel
findes paa Røn, kan undertiden ogsaa tages paa Hassel.
Maj, Juni.
Hallica brevicailis Foudr. Almindelig paa Hassel. Saa
vel Imago som Larven gnaver Huller i Bladene.
Palydrasus sericeus Schall. Om Foraaret paa Løvtræer,
især Hassel.
Straphasamus melanagrammus Forst. Paa Træer_ og
Buske, især Hassel.
Balaninus nucum L. (Nøddesnudebillen) og glandium
Marsh. Larven til disse to Arter, af hvilke den sidste hidtil
ikke er fundet her i Landet, lever i Hasselnødder og Agern.
Forpupningen sker i jorden. Imago af B. nucum kan under
tiden bankes af blomstrende Hvidtjørn.
Byctiscus betu/ae L. Se foran under El.
Apaderus cary/i L. (Hasselens Blad ruller). Paa Hassel..
Larven i Blade, sammenrullede af Imago. Imago i juli.
Scalytus intricatus Ratz. Denne Art, der som Regel
yngler i Eg, er ogsaa undtagelsesvis herhjemme klækket af
Hasselgrene, og i Udlandet fundet i Bøg, Kastanie, Avnbøg
og Elm.
Lymantar caryli Perris. Yngier i Grene af forskellige
Løvtræer, bl. a. ogsaa Hassel og Avnbøg. juni-Sept.
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Avnbøg

{Carpinus betulus).

Melandrya dubia Schall. Se foran under Hassel.
Pyrochroa pectinicornis L. Denne sjældne Art lever som
'
Larve ul)der Bark paa Løvtræstubbe, bl. a. Eg, Bøg og
Avnbøg. Ogsaa Larven til P. serraticornis Scop. (rubens
Schall.) er fundet under Bark af Avnbøg.
Mesosa nebulosa Fabr. Se under Poppel ( 1924, S. 139).
Pogonochaerus hispidulus Piller. Se foran under Hassel.
Scolytus intricatus Ratz. Se foran under Hassel.
Sc. Geojfroyi Goeze. Se nedenfor under Elm.
Ernoporus 'tiliae Panz. Yngler som Regel i ;Und, men
ogsaa undertiden i Avnbøg. Herhjemme hidtil kun fundet
paa Lolland-Falster paa Risgærder i juni.
E. caucasicus Lindem. Denne Art, af hvilken der kun
kendes 2 danske Eks. fra Lolland, yngler som Regel i Lind,
men undertiden ogsaa i Avnbøg.
Taphrorychus bicolor Hbst. Yngler som Regel i Bøg,
men undertiden ogsaa i Avnbøg, under Barken af Stammer
og tykkere Grene. April-Sept.
Lyrnantor coryli Perris. Se foran under Hassel.
El m

(U/mus).

Silusd rubiginosa Er. Ved udflydende Træsaft, især
paa Elm.
Quedius venfralis Arag. Træffes især ved udflydende
Saft paa Elm. juni.
Nosodendron fasciculare Oliv. Ved udflydende Saft paa
Elm. juni.
Lissodema cursor Gyll. Træffes især paa tørre, udgaa
ede Grene af endnu levende Løvtræer, bl. a. Elm. juni, juli.
Asclera coerulea L. Yngler bl. a. i trøsket Elmeved.
Imago paa blomstrende Hvidtjørn i juni.
Rhamnusium bicolor Schrank. Se under Pil ( 1924, S. 134).
Galerucella luteola Muller (xanthomelaena Schrank).
Denne Art, der for mange Aar siden skal være fundet i
Sydsjælland, lever paa Elm, hvis Blade saavel Larve som
Imago gennemhuller.
Magdalis armigera Geoffr. Denne sjældne Art lever
vistnok især paa Elm. Larven angives at leve i Grenene,
Imago at gnave Bladene.
Cossonus parallelepipedus Hbst. Fundet i stort Antal i
en hul Elm ved Slotved i Hjørringegnen, i juni. løvrigt
kendes kun 3 danske Stkr. af denne Art, alle tagne i Ran4*
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dersegnen det ene i en Have, det andet i en Kastaniestub,
det tredje under Bøgebark i Floes Skov.
Orclzestes rufus Schrank. Paa Løvet af Elm.
O alni L. Se ovenfor under El.
Scolytus laevis Chap. Under Barken af Stammer og
Grene af Elm. Imago i juli og Aug. Undtagelsesvis kan
Arten ogsaa angribe andre Løvtræer saasom Eg, Pæretræ
og maaske El. Meget sjælden herhjemme.
Sc. Geoffroyi Goeze. Denne herhjemme meget sjældne
Art yngler i Elm, undtagelsesvis ogsaa i andre Løvtræer
saasom Ask og Avnbøg. De danske Eks. er fundne under
Barken paa fældede Elmestammer i Maj.
Sc. mali Bechst. (pruni Ratz.). Yngler som Regel i
Frugttræer, men undertiden ogsaa i Elm. Den tages under
Barken af Grene og Stammer, Imago fra Midten af juni til
Midten af Aug.
Sc. multistriatus Marsh. Denne Art, der muligvis kunde
findes herhjemme, yngler regelmæssig i Elm.
Sc. intricatus Ratz. Se ovenfor under Hassel.
Xyleborus monographus Fabr. Denne Art er i Udlan
det undtagelsesvis taget i Elm. Som Regel yngler den i Eg.

J. P.

!{ryger: Spredte Erindringer fra en Entomologs Rejser i England i Somrene 1921,-22 og -23.
(Fortsat fra 4. Hefte 1924).

Det mærkeligste større Insekt, jeg ser i Skoven, er
S k o v f a a r e k y l l i n g e n. Arten findes ikke hos os. I Eng
land findes den kun i New Forest. Den ligner ganske Mark
faarekyllingen, men er noget mindre. Overalt, hvor vi langs
Stierne vælter Stene, løfter Bræddestumper eller triller Træ
stammer til Side, er vi sikre paa at faa den at se.
Vi samler ofte ved et Sted, der hedder Q u e e n s B o 
w e r. Det er lige i Kanten af en Egeskov med gamle, frit
staaende Ege blandet med en Smule Bøg. En bred, men
meget lavvandet Aa slynger sig gennem Landskabet. Her er
et godt Terræn for vore smaa Hvepse; navnlig Slægterne
Myrnar og Polynema giver godt i Glassene. Egnen er stærkt
besøgt af Sommerfuglesamlere; paa alle Egene ser vi de
velkendte brune Pletter, der stammer fra talrige, gennem
Aarene forsatte Paasmøringer af Sirup. Alle Samlere smører
paa det samme Sted, noget der let kan ske, idet der altid
smøres ved Dagslys, saa den brune Plet let kan findes.
Pletterne er altsaa meget gamle og meget tydelige paa denne
Lokalitet, hvorfor det overrasker mig noget, da jeg en Dag
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tilfældigt kommer til at kaste et Blik op paa det første Ege
træ, at læse med store Bogstaver paa et gammelt 'Bræ t :
Sugaring prohibited. Brættet sidder højt oppe, og det er
naglet saa forsvarligt fast, at det ikke kan fjernes. Det er
forbudt at smøre Sukkerlokning, staar der, og dog bærer
Træerne Vidne om, at det ikke er mange Dage siden, der
er smurt sidst. jeg spørger Mr. Jones om Sagen, og han
fortæller mig, at der engang for mange Aar siden opstod
Strid mellem nogle Sommerfuglesamlere og en Skovrider,
som fandt sin Værdighed krænket, fordi Samlerne · havde
undladt at spørge ham, inden de smurte paa hans Træer.
Resultatet blev, at da Samlerne næste Aar kom igen, var
der Opslag om, at "sugaring " var forbudt. Derefter gensidige
Klager til de højere Autoriteter, der hurtigt afgjorde Striden
derhen, at Skovrideren var aldeles uberettiget til at blande
sig i den Slags Smaating. Det manglede bare, at en fri Eng
lænder ikke skulde have Lov til at fange Sommerfugle i en
offentlig tilgængelig Statsskov.
I Aaen er der en Mængde store, vingeløse S k ø j t e l ø
b e r e (Hydrometra aptera) ; der er saa mange af dem, at
man slet ikke forstaar, hvor alle de Individer faar Føden
f ra.
jeg slaar nogle Slag med Ketseren i Græsset og
hælder Indholdet ud i Hovedet paa Skøjteløberne. l · Løbet
af et Sekund er der gjort rent Bord; hvert eneste Insekt,
der er faldet paa Vandfladen, er grebet af de store Røvere,
der nu er i Færd med at suge dem ud. Doktoren prøver
at give dem et Stykke Plumkage. Øjeblikkelig samler der
sig mindst en Snes Stykker om hver Bid, og vi kan se, at
de er ivrigt optagne af at suge i Kanterne af Kagen, hvor
Vandet efterhaander bløder den op. Alt gaar aabenbart ned
ganske som hos vore hjemlige Vandtæger. jeg saa f. Eks.
en Gang i J e n s k j æ r ved Silkeborg en fuldvoksen Mark
græshoppe (en af Acridierne) ryge paa Hovedet i en vand
fyldt Grøft, fordi jeg forskrækkede den. Den blev næsten
i samme Nu, som den havde naaet Vandfladen, nappet af
en stor Rygsvømmerlarve, der stak Snabelen i den og be
gyndte at udsuge den.
Tiden løber; de 1 4 Dage i den herlige Skov fa ar des
værre alt for hurtigt Ende. En Dag er Opbrudets Time
der; vi siger Farvel til Skoven og " No mans land ", og rul
ler atter ad
. Sristol til.
Efter at vi her har haft Lejlighed til at se vore Fund
efter, skal vi igen ud at samle. Egentlig Skov findes der
ikke i Nærheden af Byen. Derimod er der mange Steder
Smaafælleder med kort Græs. Fællederne er arngivne af
�
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kraftige Bevoksninger af gammel Eg, Elm, Ceder o. s. v.
Her er i Almindelighed yderst fredeligt paa disse Smaaplet
ter, og her er Masser af Dyr. Navnlig kommer vi ofte paa
en Lokalitet, som hedder K i n g s W e s t o n C o m m o n.
Vejen derud er bare nogle faa miles, men den er meget
malerisk med dybe Slugter og høje Bakker med vide Ud
sigter over Bristolkanalen til Wales. Selve Fælleden ligger
paa Kalk, og mens vi gaar og arbejder, hører vi stadig
Sprængninger i et nærliggende Stenbrud, hvor man bryder
den Kalk, som hugges til de Bygningssten, som anvendes
overalt paa disse Kanter af England. Kalken er graagul,
har et snavset Udseende, af hvilken Aarsag Husene alle
bliver graa og lidet fremtrædende i Landskabet. Det festlige
Indtryk, som man faar af en dansk Egn med de hvidkalkede
Gaarde, kender man ikke i Sydengland. Ogsaa Murene om
kring Haverne er byggede af denne Kalksten. Men tilbage
til Fælleden. Langs Kanterne er Græsset selv i en tør Som
mer ret frodigt, og mange Timer tilbringer vi her og henter
stadig sjældne eller helt nye Dyr frem. Vi finder bl. a. hver
en ny Slægt af Triclwgramminerne ( Beskrivelsen er endnu
ikke offentliggjort) og mange Mymarider. Stor er Dokterens
Glæde, da jeg en Dag præsenterer ham Cerapterocerus
mirabilis. Dyret hører ikke til de store Sjældenheder i Dan
mark, jeg har selv baade fanget det og klækket det af den
Skjoldlus, hvori det snylter. Men han har i mange Aar for
gæves søgt efter den. Nu faar han Arten ; den bliver ved
Hjemkomsten øjeblikkelig præpareret, lagt i Kanadabalsam
og nyder nu den Ære stadig at blive vist frem for Dokto
rens Gæster, der altid falder i Henrykkelse ved Synet af
de straalende Metalfarver. - Paa en anden Lokalitet, H a l 
l e n W o o d , nærmest en lille Egeskov, henter vi ogsaa ad
skilligt, især Encyrtider, og vi finder her samt ved N a i l s e e
p o n d s næsten alle de Arter, som E n o c k for 30 Aar siden
opstillede som ny for Videnskaben.
Som allerede nævnt er næsten alle Huse og Havemure
i disse Egne af Kalksten, hvis Overflade som bekendt let
forvitrer. Dette giver Anledning til, at adskillige Planter fæ
ster Rod i slige gamle Mure - det er naturligvis kun sjæl
dent, at dette sker i selve Husmuren , der i de fleste Til
fælde holdes ren af Ejeren, men saa meget oftere i Hegns
murene. Den Plante, jeg mest lægger Mærke til og synes
bedst om, er en lille hængende eller krybende Blomster
plante, Anthirrhinum cymbalaria. Men iøvrigt er der alt
muligt, Brændenælder, Læge-Murnælde, Vedbend, Bregner
o. s. v. Inde i Bristol er det mest Laver, der faar Lov at
·
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vokse i Fred, sagtens fordi de ikke er ret meget iøjnefal
dende. Paa Laverne lever Larverne til de smukke Sommer
fugle af Slægten Bryophila. Her er mindst 3 Arter, 2
foruden den i Danmark almindelige Bryophila per/a; efter
Mørkets Frembrud ser vi dem overalt sværme i Lygteskin
net, mens de om Dagen sidder fredeligt paa Murene og let
lader sig fange. Men da Plantelivet paa Murene er mange
artet, er Dyrelivet det ogsaa, Edderkopper, Bier, Hvepse og
andre færdes hjemmevant der.
Den hyppigste Sommerfugl i Sydengland synes at være
B j ø r n e s p i n d e r a r t e n Euc/zelia jacobaeae, hvis Larver
lever paa B r a n d b æ g e r (Senecio jacobaea). I Danmark er
Arten ikke almindelig ; det eneste Sted, hvor den tages i
større Mængde, er en Eng i Nærheden af Silkeborg; ellers
er dens Forekomst meget spredt. I Bristol og for øvrigt
ogsaa andre Byer, er man næppe ude af Byen, før man
finder Larven og Foderplanten i Massevis, og ude i det
aabne Land findes den i umaadelige Masser, selv i New
Forest kan man næppe slaa nogle faa Slag med Ketseren
uden at faa den i Posen. Sommerfuglen ser man ikke meget
til, men Larven synes at være Sydenglands Karakterdyr,
et Slags " Ledefo�sil ". Den overgaar i Antal langt alt, hvad
jeg er vant til - det eneste, jeg tør sammenligne den med,
er Antallet af Frostmaalerlarver en junidag paa Egene i
Fortunens Indelukke. Naar som helst vi kommer til at røre
ved en Brandbæger, drysser Larverne ned i vor Ketser og
laver Ulykker blandt vore Smaahvepse. Vi passer paa, saa
godt vi kan, men helt undgaa Plagen kan vi ikke, for Fo
derplanterne er i alle Stadier af " Bortgnavethed ", undertiden
er der bare en tør Pind tilbage; man opdager slet ikke, det
er Resterne af en Brandbæger, før Ketseren skal ses efter.
Larverne findes i alle Stadier. Hvor mange Kuld den har i
England, ved jeg ikke; man har nærmest Indtryk af, at der
maa være en uaf brudt Række af Klækninger, saalænge
Sommeren varer. - Ogsaa et Par andre B j ø r n e s p i n d e r e
tiltrækker sig min Opmærksomhed. Det er Aretia Villica og
Callimorpha. dominula, som vi jo ikke er forvænt med at
se i Danmark ; den første er i Strøms Bog opført med ?
efter O. F. MUllers Opgivelse i Fauna Friederichsdalina.
Desværre er Flyvetiden for begge Arter forbi, da jeg er i
England, og Larverne er ganske smaa, saa i det fri har jeg
ikke megen Fornøjelse af Arterne; men alle Samlerne har
den, og i deres Kasser kan jeg nyde Synet af de farvepræg
tige Dyr.
Gennemgaaende er den engelske og den danske Som-
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merfuglefauna ret ens, men en og anden Mærkelighed
findes jo. Saaledes synes det underligt, at H v i d s v æ r m e 
r e n Aporia crataegi ikke findes i England. Den har været
der for ikke saa forfærdelig lang Tid siden, men nu er den
forsvundet, uden at der kan gives rimelige Grunde for dens
Forsvinden. Her i Nordsjælland er Arten i nogle Aar 'saa
almindelig, at Larverne helt afløver Tjørnebuskene langs
Landevejene og i Skovkanterne, saa det er ganske ufatteligt,
at den ikke ogsaa skulde kunne trives godt i Sydengland.
Som det er gaaet med Aporia er det ogsaa gaaet med S v a 
l e h a l e n (Papilio machaon) ; den findes nu kun paa en
eneste Lokalitet i hele England. Her i Nordsjælland er der
ikke mange Mosestrækninger, hvor man vil eftersøge den
forgæves, naar Foderplanten blot findes i Mosen.
Man kan vist ellers nok sige, at de Arter, der er sjældne
her i Landet, heller ikke er almindelige i England. Det gæl
der f. Eks. D ø d n i n g e h o v e d e t. Vi drøfter en Aften Pro
blemet om denne Sphinx ; jeg refererer forskellige Tyskeres
Mening om, at Dødningehovedet hører hjemme Syd for
Alperne, og at den hvert Aar indvandrer til Mellem- og
Nordeuropa, hvor den saa lægger Æg. Larverne udvikler
sig til Sommerfugle sidst paa Sommeren, men dør saa bort,
eller Æggene dør bort, fordi vor Vinter ikke passer Arten.
Denne Ide er ganske ny for mine engelske Venner, og vi
drøfter for og imod. Paastanden er nu alligevel ikke saa
mærkelig, som den ved første Øjekast ser ud til. Sphinxerne
er kraftige Dyr, fortræffelige Flyvere, for hvem en Rejse
fra Sydeuropa herop sikkert ikke er uoverkommelig. Vi
ved, at Ligustersværmeren ikke lever paa Island, og dog er
Arten fanget paa Øen, og vi ved ogsaa, at baade nerii, li
vornica og celerio flere Gange er taget i Danmark, skøn t
disse Arter har deres Fædreland langt Syd for os.
Doktoren og jeg er indbudt til at besøge Oberst j e r m y n ,
der bor i W e s t o n s u p e r M a r e , en lille By ved Bristol
kanalen.
Weston ligger meget smukt ved Kanalen og op ad en
ret høj Kalkklippe.
(Fortsættes).
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Mindre Meddelelser.
Planter som lnsektfælder. Det er sikkert alle Læsere af Fl. & . F.
bekendt, at der findes Planter, der i Embeds Medfør fanger I nsekter, det
vil sige fanger dem for at fortære dem (Soldug, Blærerod o. m. fl.) At
ogsaa ikke-i nsektædende Planter kan optræde som l nsektfælder, havde
jeg sidste Sommer Lej lighed til at iagttage 2 Gange. l Mosen lige uden
for Ermelunden fandt jeg i Begyndelsen af August Maaned en B r ø n d 
s e l , i hvis Blomst en Flue havde begaaet Selvmord. Brøndselfrøene er
som bekendt forsynet med lange Hager med Modhager, hvormed de hæg-

E. Nielsen, lot.

ter sig fast, i forbipasserende Mennesker og Dyr. Adskillige Entomologer
har sikkert gjort b itre Erfaringer med disse Frø. - Den omtalte Flue
(en Muscide) havde stukket Snabelen ned i en ganske frisk Blomst, vel
for at søge efter H o n n.i ng. Da den· skulde have Snabelen op, havde den
faaet en af Modhagerne op i den nederste flade Del af denne og havde
ikke kunnet befri sig. Da jeg fandt den, hang den l i vløs ned fra Blom
sten i den udstrakte Snabel ; formodentlig havde den sprællet sig ihjel.
Paa en moden B u r r e , der stod lige ved Kanten af Ermelunden,
fandt jeg i Oktober et Ekspl. af Hydroecia micacea. Dyret var bleven
hængende i Kurvdækkets Kroge. Billedet giver et udmærket Begreb om
Situationen. Hvad Sommerfuglen har haft at gøre paa Burren, aner jeg
ikke. Burren med Bytte foræredes til Zoologisk Studiesal, hvor det nu
findes.

j. P. Kryger.
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Stormsvalen. Det blev en virkelig Oplevelse for mig forleden at
se Stormsvalen i sit rette Element : det oprørte Hav !
26. Februar blæste det en haard Storm fra Øst. Jeg gik hen mod
Aften en Tur langs nordre Mole for at nyde Synet af de høje Søer, der
brødes mod Molens Stensætning og sendte Styrtesøer op over Molen, da
jeg og de faa øvrige Tilskuere saa en lille, mørk Fugl af Størrelse som
en Solsort krydse op mod Vinden - lige over Vandoverfladen.
Den fløj med enkelte energiske Vingeslag - omtrent som en Bek
kasin "paa Kryds". Kommen op mod I ndløbet til Havnen gik den i en
stor Bue med Vinden tilbage og atter paa Kryds op mod Vinden. Da det
var begyndt at skumre, forsvandt den snart for os ; men jeg var i k ke i
Tvivl om, at det var en Stormsvale, jeg havde set, - og dog havde jeg det
bedste tilbage !
Da jeg kort efter paa Vej hjem kom ind omtrent til Roklu bbens
Baadehus, fik jeg atter Øje paa den lille Mesterflyver. Den hang i Luf
ten lige over Vandfladen faa Meter uden for Molens Stensætning - paa
stive, udspilede Vinger og med vifteformig udbredt, lidt nedadrettet Hale.
Det var et vidunderligt Syn at se den lille Akrobat holde sig nøjagtig
over samme Plet, - som var den ophængt i en usynlig Snor - og
nøjagtig følge Vandets op- og nedadgaaende Bevægelse. l flere M i nutter
holdt den sig paa samme Plet uden en eneste Gang at slaa et Slag med
Vingerne, mens den ved usynl ige Manøvrer forstod at holde sig faa Cen
timeter over den oprørte Havflade og uden at lade sig forstyrre af, at jeg
og en anden Mand stod faa Meter fra den og beu ndrede dens Præstatio
,
ner. Til sidst tvang Skumsprøjtet os til at fortrække.
Desværre forhindrede den tiltagende Skumring en nøjere Bestem
melse saavel af Fuglen selv som af, hvad den foretog sig. Jeg kunde kun
skelne den brunsorte Fugl og det lysere Tværbaand over den udspi lede
Hale. Jeg er mest tilbøjelig til at mene, at Halen ikke var kløftet, og at
det altsaa har været den lille Stormsvale.
Jeg tænker mig, at den i Vandoverfladen har. fundet en død Fisk,
som den har sat til Livs i smaa Portioner - ikke siddende paa Vandet,
som de fleste Fugle vilde have gjort, men hængende i Luften paa stive
Vinger; idet den udnyttede den stærke Storm og sin enesiaaende Flyve
færdighed.
N. Skipper Nielsen.

Spidsmus. Ved Tilsyn af en Mejsekasse ( l m over J orden i Gran)
ved J u letid 1924 fandt jeg dens Redemateriale helt omdannet til en luk
ket Rede med 4 smaa H uller i H j ørnerne. l denne Rede opholdt en
Spidsmus sig. Kassen faldt senere ned i de stærke Storme og laa paa en
lavere Gren. Ved Tilsyn her d. n/2 1925 var Spidsmusen endnu i Reden
og under denn e var 5-6 Uglelarver magasinerede - disse laa ikke sammenrullede, som de plejer, men strakte.
P. Skovgaard, Viborg.
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Overvintrende Myg.
Oktober søgte Myg i Sværme ind i vort
Hus - der var 2 Arter, en paafaldende stor og en meget lille - det
var næsten alle <j><j>, men af den store var der dog adskillige J J. Trods
stadig ivrig Forfølgelse paa de Steder, hvor de sætter sig til Ro (især i
H j ørner oppe under Loftet i Kælderen) er der endnu sent i Februar ad-·
skillige i Live. Nogle enkelte har forsøgt at stikke os (til Dels med Held),
men mere har de h j emsøgt vor Marmeladeskaal (Frugtmarmelade) og Suk
kerskaal, og begge Steder ser man dem bruge Snabelen.
l Efteraaret traf j eg dem ogsaa sugende paa gule Reineclauder
(meget modne), og da Myggene kun meget lidt generer os, synes de at
have Tilbøjelighed (Forkærlighed) for Vegetarisme.

P.
Callitriche a u t umnalis L.

Skovgaard, V i borg.

(Høst-Vandstjerne) i Furesøen.

l Anledning af Hr. Magister C. V. Otterstrøms Meddelelse om Cal
litricll e autumnalis som nyindvandret i Furesøen

vil j eg gerne oplyse,
at j eg d. "i o l 900 samlede Arten i Furesøen i Rørsum pen, der udfylder
Bugten mellem H jortholm og Biologisk Stations l il le Hus. Den ståd her
paa lavt Vand sam.men med Uforeila lacusfris (Liden Strandbo), hvor
Tagrørsbevoksningen var forholdsvis aaben. Fra gammel Tid er den kendt
fra Møllebækken ved Frederiksdal (Drejer 1838), hvor den endnu kan
iagttages i Kanalens (den tidligere Bæks) øvre, vestlige Del nær Søen.
Den omtales ganske vist ikke i Dr. C. Wesenberg-Lunds Furesøstudier
i Fru Se idelin Raunkiærs og cand. mag. J. Boye-Petersens Afhandling om
Vegetationen i Søen, men da denne Afhandling ikke prætenderer at give
en udtømmende Liste over Plantearterne, og da Boye-Petersen, der har
behandlet de højere Planter, over for mig har erklæret, at de i Afhand
li ngen anførte Arter saa godt som alle stammer fra, hvad der fra Baad
kunde opfiskes paa dybere Vand, og at Rørsumpens Arter slet ikke er
medtaget, saa kan der ikke udledes noget afgørende af denne Afhandling
med Hensyn til Callifriche aufumnalis Forekomst paa lavt Vand paa den
Tid, Undersøgelsen af Søen fandt Sted. Det synes m ig derfor, naar man
sammen med denne Kendsgerning tager mit Fund af Planten i l900 i
Betragtning, at der ikke foreligger nogen velmotiveret Grund til at antage,
at Planten skulde være nyindvandret i Søen. Da Arten har sin rette
Vokseplads paa lavvandede, sandede Søbredder, maa jeg betragte Søen
som dens primære og Møllebækken (nu Kanalen) som dens secundære
Vokseplads, saa meget mere som Kanalen danner Furesøens A fløb og
ikke dens Tilløb. Om hvorledes Planten spredes, ved man for øvrigt i ntet
bestemt ; men det ligger dog nær at antage, at Spredningen fra en Sø til
dens Afløb fortrinsvis foregaar med Strømmen.
Naar Planten ikke har været fundet i Søen af Dr. C. Wesenberg
Lund eller af hans Medarbejdere, skyldes det rimeligvis, at den er blevet
overset (Liforella omtales heller ikke i Afhandlingen) eller forvekslet med
andre Arter.

Knud

Wiinstedt.

60

Foreningsmeddelelser.
Naturhistorisk Forening for Sj ælland .
Ekskursion til Ryge! Skov ved Værløse Søndag den 1 7 . Maj . Tog

fra København Kl. ca. IO 15 Fm . (se Sommerkøreplan en) til Hareskov St.,
hvorfra der fortsættes til Fods. Tilbagerejse fra Værløse St. med et
Aftentog.
Ekskursion til Basnæs ved Næstved Søndag den 1 4. J uni: Delta
gerne samles ved Lou St. efter første Morgentogs Ankomst nordfra (ca.
Kl. 9 Fm.). H erfra til Fods over Vester Egesborg til Skoven paa Basnæs
og videre gennem Nytands Mose til Vejlø By og tilbage til Næstved
(Tog ca. Kl. 9 Aften). Hvis nogen af Deltagerne ønsker at overnatte i
Næstved, vil der den følgende Dag (Valdemarsdagen) kunne foretages Tur
til Holmegaards Mose efter nærmere Aftale.
Ordinær Generalforsamling afholdes i Værløse Stationskro Søn
dagen den 1 7. Maj efter Afslutningen af den ovennævnte første E kskur
sion
Dagsorden : l . Beretning om Fore n ingens V irksomhed i l 924. 2. Valg af to Styrelsesmedlemmer og en Revisor.
3. Regnskabsaflæg
gelse.
4. Meddelelse om to Ekskursioner i August og September.
Medlemmernes Opmærksomhed h enledes paa de b illige Søndagstog.
P. B. V.
.

•

-

-

L. P.

Jensen.

Naturhl�torisk Forening for Fyen.
Foredrag af Statsgeolog, Dr. phil. V. M a d s e n.
Autoriseret Referat ved Lektor Brusendorff.

Fyens Tilbli velse.

Ved et fælles Møde mellem N aturhistorisk Forening for Fyen,
Odense Skolesamfund, Odense-Kredsen af Danmarks Lærerforening . og
Odense Lærerindekreds holdt Statsgeolog Dr. phil. V. Madsen et Fore
drag : Fyens Tilblivelse, af hvilket Referat frem kommer i det følgende.
For 1 00 Aar siden troede man, at hele J ordoverfladen var skyllet
op af H avet, eller at den var opsta'let ved Forvitring. Forvitringen spiller
stor Rolle i Troperne. Her findes sjældent bar Klippe ; idet den for det
meste er dækket af Forvitringsprodukter. Man mente dog, at Havets Ar
bejde spillede en stor Rolle, idet man mange Steder saa Odder o. l . ,
saaledes som vi nu træffer d e t v e d Knudshoved. M a n mente ogsaa, at
Fyen var skyllet op af H avet. Nu til Dags staar Videnskaben dog paa el
andet Standpunkt. I den danske og specielt fynske J ordbund finder· vi
mange Strøstene. - Hvorfra er disse Sten kommet? Enten maa disse
være kommet fra Dybet ad vulkansk- Vej, men mange af dem stammer
j o fra Grundfj ældet i N orge og Sverrig, saa man kunde jo ogsaa tænke
sig, at de paa en eller anden Maade va.r transporteret herned. Svenske
ren Seestrøm fremsætter den petridilauniske Teori, som gaar ud paa, at
N orge og SvetTig er løftet op af Havet ved en vældig J ordrevolution.
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Derved var der sat vældige Vandmasser i Bevægelse, som havde skyllet
Stenene herned. I m idlertid sorterer Vandet efter Finhed, d. v. s. det læg
ger Sandet for sig og Gruset og Leret for sig. Men en saadan Finsor
tering træffer vi i kke i Danmark. Den danske Geolog Forchhammer har
derfor en Tid tænkt sig den Mulighed, at den danske j ordbund var af
vulkansk Oprindelse. Egentlig Lys i Sagen faar man først fra Schweitz.
Den schweitziske I ngen iør Venetz har saaledes iagttaget, at Stenblokke
er kommet fra Berneralperne op paa J u rabjergene. En Fører gav ham
den Forklaring, at disse Blokke var transporteret ved Hjælp af Gletscherne,
der i tidligere Tid var meget større end nu. Trods Modstand vandt denne
Anskuelse frem . E n Mand som Agasiz hævdede, at G letscherne tidligere
havde været meget større, og han var den første, der fremsatte Tanken
om en Istid. U nder denne havde der overalt paa J orden været koldere
end nu. Ved Cicilien levede der den Gang de samme Snegle som nu
her i Europa. Blandt N ordeuropas Geologer nærede man dog andre An
skuelser. H e r herskede den saakaldte Isdriftteori, efter hvilken den dan
ske j ordbund skulde være dannet af de j ord- og Stenmasser, som var
transporterede herned af Isbjerge nordfra. Lignende Forhold finder vi j o
n u til Dags ved N ew Foundlands-Bankerne. Efter denne Teori skulde
man kunne finde Strandmærker oppe i Landet. Da man i kke kan dette,
kan Teorien ikke anses for holdbar. Svenskeren Toreli iagttager Skure
striber paa Kli pper i Schweitz. Dette taler jo for Agasiz's Teori. Det
samme iagttoges paa Spitzbergen. Torelis Teorier antages her i Landet af
j ohnstrup, og dermed er Isteorien knæsat. Senere hen opstod Tanken om
to Istider. J ohosirup studerede Cyprinaleret paa Langeland og saa her
Istidslag overlejret af Cyprinaler og dette igen overlejret af Istidslag. H an
mente derfor, at der først havde været en Istid, saa en varmere Periode,
og til Slut en Isdriftsperiode. Man mener nu, at der har været tre Istider
her i Danmark. H vad der ligger under Istidslagene i Danmark, kan man
konstatere ved Boringer. Klædefabrikant Brandt i Odense borede paa sin
Grund og kom ned i Kertemindeleret, der stammer fra Brunkulstiden, og
herunder fandtes igen Blegekridt fra Kridttiden. H ermed er Skemaet lagt.
Vi har altsaa først h aft en Kridttid, derpaa en Brunkulstid, derpaa Istiden,
og derefter kommer saa N utiden. Ved København har man boret igen
nem Skrivekridtet, men Lagene under dette maa ogsaa høre til Kridttiden ;
ialt borede man her 86 I Meter ned. l Stevns Klint paa Sjælland ser vi
underst Skrivekridt, oven over dette ligger L i msten, som er samtidig med
Blegekridtet. Brun kulslagene mangler dog her. A llerøverst har v i Istids
laget over Kridtdannelserne ; ogsaa· paa Møen og ved Aalborg findes som
bekendt Skrivekridt. Paa alle. disse Steder træffer vi Istidslag over Kridtet.
I Kridtet tindes mange Forsten i nger, Muslinger, Vættelys, o. l. Dette viser,
at der den Gang var Hav i Danmark. U nder M ikroskop ses Kridtet at
bestaa af encellede Feraminiferer eller Slimdyr, hvilket yderligere bekræf
ter Antagelsen af H av paa denne Tid. M ikroskopet viser os ogsaa de
saakaldte Kokkoliter, Stumper af Kalkalger. Ved København naar Skrive-
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kridtet en Tykkelse af 452 Meter, Kridttiden maa altsaa i det hele have
varet meget længe, og Kridthavet maa have haft en Dybde af ca. 400
Meter. Limstenen ved Stevns anvendes meget til Bygningsbrug. Provins
arkivet i Odense er bygget af denne Stenart. Den er ogsaa dannet i Ha
vet af Mosdyr, en Slags Dyr, der lever i Kolonier og er i Slægt med
Ormene. Ved Rejstrup, Nord for Nyborg, finder vi en tilsvarende Mos
dyrkalk - Bryozokalken. l Odense finder man oven paa denne den saa
kaldte Kertemindeler, som vi ogsaa finder i Kertemindeklinten og i Lunds
gaardsklinten. Fra senere Tid stammer det plastiske Ler, som vi træffer
i Røjle Kli nt. Dette Ler skrider meget let ; dets Farve kan være gul,
graa, rød o. s. v. Plastisk Ler træffer v i ogsaa ved J yllandskysten og paa
Bunden af L iiTebælt. Paa Fyen har vi ogsaa G l immerler og G l immersand,
kaldet saaledes paa G rund af sit I ndhold af Glimmerblade. I dette findes
ogsaa adskillige Snegleforsteninger. Disse Snegle kendes nu ikke nordli
gere end i Middelhavet. Ved Øksnebjerg traf man tidligere Glim
merler og G l immersand, men denne Forekomst er nu skredet sam
men. Fra Glimmersandstiden stammer ogsaa Brunkulslagene. I Istiden
har Gletscherne dækket hele det nordlige Europa, straalende ud fra de
norske Højfj ælde, helt ud over England, ned gennem Mellemtyskland,
og op gennem Rusland.
Gletschermasserne i A lperne var ogsaa den
Gang meget større end nu. Udstrækn ingen af Isen kan konstateres gen
nem de norske Blokke, som findes helt ned i Mellemtyskland. Lignende
Forhold finder man n u til Dags i Grønland, hvor der er I ndlandsis endnu
med Smeltevandsfloder, der fører meget G rus, Ler og Sand med sig.
Af I ndlandsisen dannes som bekendt ogsaa Isbjerge. Ved Randen ses
I ndlandsisen fyldt med store Jord- og Stenmasser. Paa l ignende Maade
er de øverste Jordmasser i Danmark nu dannet ; disse bestaar af Ler,
blandet med Sten. Stenene er kantstødte af Isen ligesom i G letscherne,
og man ser ofte Skurestriber paa dem. Leret er ogsaa blandet med Sand.
Det hele er en Moræne, som man kalder det Lag, der er afsat af G let
schere n . Flere Steder ser man ogsaa Lag, der maa være afsat af de Flo
der, der løb bort fra Isen, saakaldt Smeltevandsler og -sand. Ved
R istinge Klint paa Langeland kan man se afvekslende Lag af Moræneler,
Smeltevandsler og Cyprinaler, hvilket vidner om flere Istider. I Røj le
Klint finder man under Moræneleret Ler med Skaller af Muslingen Tel
lina ; dette maa være afsat af Havet i samme Mellem-Istid som Cyprina
ler. Den sidste Istid var Hedesletternes Tid. lsranden g i k ned gennem
J ylland. Her findes Isens Endemoræne, d. v. s. de Volde, som Gletscherne
afsætter ved deres Spids. Disse har overalt samme Form som Bakkelan
det her. Vest for dette ses Hedesletterne, som er afsatte af Smeltevands
floderne. Isen smeltede nu mer og mer bort ; dens Rand har en Tid l ig
get langs med Kysterne af Fyen. Randmoræner træffer vi ved H indsholm
som Bakkedrag, ved Sletten har vi H edeslette, og de fynske Alper. er
l igeledes en Randmoræne. Kertinge N or er en l nderlavning, d . v. s. det
lave Parti indenfor i Stranden. Bakkedragene paa Langeland kan ogsaa
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opfattes som Randmoræner. Det meste af Fyen er dog det sædvanlige
nade Morænelandskab. Efter at Isen var smeltet bort, laa Danmark højere
end nu. Øerne var sammenhængende indbyrdes og med J ylland og med
Skaane ; den skandinaviske Halvø laa lavere end nu, men senere hæver
den sig, og tilsidst faar vi i Danmark den store Stenaldersænkn ing ; man
finder n u mange Moser under Havnaden, som vidne om, at Landet har
sænket sig noget. Renden i Odense Fjord er det sænkede Aaløb. Senere
har vi N utidshævningen i det nordlige Danmark - nord for en Linie :
N issum Fjord, Nyborg, Møen. Syd for denne Linie er der stadig Sænkn ing
i N utiden. Havet har dog i den sidste Tid bearbejdet Kysterne og f. Eks.
dannet Klinter og Tanger.· Paa Fyen findes der mange kunstigt inddæm
mede Partier, hvor der i j orden findes Rester af Snegle og Musli nger.

Naturhistorisk Forening for Jylland.
Ekskursioner.

Ekskursion den 1 4. og 1 5. j uni til Hals og Lille . Vildmose.
Samli ngssted den 1 4. om Morgenen paa Aalborg Banegaard. Kl. 81/2 med
Rutebil til Hals Nørreskov. Om Eftermiddagen med Rutebil derfra til
Hals, hvor der overnattes. Frokostpakke maa medbringes fra Aalborg, da
der ikke kan faas Mad paa Turen gennem Hals Nørreskov.
H als Skanser kan beses, og en Udnugt for Fuglevenner til en lille
Fugleholm kan eventuelt komme i Stand.
Den 1 5. om Morgenen med Motorbaad til Mou, eller hvis Vejret
tillader det d i rekte til Muldbjergene. Dagen tilbringes her og i det nord
østlige H j ørne af Lille Vildmose og i Høstemark Skov. Ved Muld
bj ergene kan faas Smørrebrød.
Om Aftenen med Bil til Gudumlund eller Aalborg.
Billedskærer Jahn, Aagade 1 7, Aalborg, og Lærer Oregersen, H als,
har lovet at være E kskursionens Ledere. Deltagerne bedes i Forvejen,
og helst i god Tid, sende Meddelelse om Deltagelse til Billedskærer
Jahn, for at Bestilling af Befordringsmidler og I n dkvartering paa Hotellet
i Hals kan bringes i Orden. (Hotellet i Hals kan ikke uden Varsel mod
tage et stort Antal Gæster).
For at saa mange som muligt af Foreningens Medlemmer skal
kunne faa denne ej endommelige Egn at se, vil Foren i ngen b idrage noget
til Leje af B iler og Motorbaad.
Husk i god Tid at anmelde Deltagelse til Billedskærer J ah n .
l.

2. Ekskursion til Fredericia, Treide N æ s o g eventuelt Rands Fjord
en Søndag sidst i j ul i eller i August. (Billigt Søndagstog). Nærmere Be
kendtgørelse i næste Hefte.

N B. Medlemmer af de tre andre naturhistoriske Foreninger er altid
velkomne til vore Ekskursioner. Fyenboernes Opmærksomhed henledes
paa Ekskursionen til Fredericiaegnen.
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Genera /forsamling.

Ordinær Generalforsamling afholdes paa H als Afholdshotel · den 1 4 .
Juhi Kl. 8 Aften .
Dagsorden : l . Beretning. 2. Regnskabet. 3 . Valg. 4. Eventuelt.
P. B. V.
j. Kr. Findal.
Nye Medlemmer :

Konservator Aaboe-Sørensen, Silkeborg.
R ichardt Hammen, Bredgade 38, Herning.
Martin N ielsen, Vestergade 1 47 , S i lkeborg.
Lærer Ej nar Foged, H ovsør Skole, Østerild.
Lærerinde Frk. Friis Jensen, V i lla " H øj ly", Munkegade, Aarhus.

Litteratur.
Carl Mar. Møll er : Nye Retningslinier i Skovbru get. (Gylden
dals Forlag).
Denne Afhandling er et Særtryk af en Artikel i " N aturens Verden".
Den giver kort, klart og rigtigt en god Oversigt over de mange Forsøg,
der i den nyere Tid er gjort for at skaffe større Udbytte af Skovene. De
fleste af disse Forsøg kan næppe siges at være tilendebragte, og om
mimge af de ·saakaldte Resultater er Meningerne endnu særdeles delte.
Forfatteren noterer selv, at der kun er een eneste Ting, de moderne
Skovspecialister er enige om, den nemlig, at B l a n d i n g s s k o v er at
foretrække for R e n b e s t a n d.
Men ellers er der her for dem, der interesserer sig for disse Ting
og det burde mange gøre, ogsaa udenfor Forstmændenes snævrere
Kreds
en god · Lejlighed til at sætte sig ind i Wagnars N ordrandsfor
ynge Ise, Eberhards Kilehugst og adskill igt andet af den Slags.
�

�

Albert Jensen.

l Anledning af Magister Stephensens A nmeldelse af Sven Ekman :
" Djurviirldens utbredningshistoria på Skandinaviske halvon" i l. H ft.

1 925 beder Lederen af Aarhus naturhistoriske Museum, Lektor V. R.
Møller, Redaktionen at oplyse, at nævnte Værk l ige fra det Fremkomst
har været i Museets Bibliotek.
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Konservator Hansen, Herning. Telf. 335.
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Eftersyn og Reparation af zoologiske Skolesamlinger udføres.
Postadresse :

Konserva to r Aaboe, Silkeborg.

Formændene for de fire Provinsforeninger er:
Lærer J. Kr. Findal, Ingerslevs Boulevard 4, Aarhus {Jylland),
Lærer L. P. Jensen, Høj else, Lille Skensved (Sjælland), · Lærer
P. J. Pedersen, Bogense (Fyen) og Lærer L. Kring, Nykøbing F.
(Lolland-Falster).
kan faas v . Henv.
til V. S i g f r e d K n u d s e n , Villa " Fyen", Aarhus. De 12 første
Aarg. (1899-1910) koster samlet 15 Kr. ; de 14 sen ere (1911-24)
koster tilsammen 48 Kr. Prisen for enkelte Aargange ligger
Enkelte Hefter 7 5 Øre.
mellem 2,50 Kr. og 5 ,00 Kr.
Alle tidligere Aargange af "Flora og Fauna"

