Sortvinget Braksvale
(Qlareolc melarzoptera

Nordmann)

og

Steppevibe
('Danellus gregarias

[Pa11.])

fra Danmark.
Af V. Sigfred Knudsen.
Intetsteds i Danmark Hndes saa rigt et Vade- og Svwmme
fugleliv som i Thy, der med sine mange Saer, Vandlab,
Moser, Kaer og ismr de mange store Vejler, med Frugtbart
Agerland, Klitter, Hedestrakninger og Havkyst er det ideelle
Opholdssted for saadanne Fugle. Intet Under derfor, at Thy
er danske Ornithologers eftertragtede Omraade, at de, som
har vaeret der, stadig laenges efter at komme der igen,
og
at det er Lwngslernes Maal for dem, som endnu ikke har
beslagt disse herlige Fugleegne.
En Rwkke af vore siaeldneste Ynglefugle Hndes rugende
i Thy, og Here Arter er fundet Thy For fnrste Gang her i
Lander: Koheire, Ardea
bubulczls, en Hun skudt i Sel
bjerggaards Enge v. Bygholms Vejle 1903 (hidtil det eneste
danske Ekspl.), Purpurheire,
Ardefz purpurea,
en ung
Fugl skudt i Sennels, 8 for Thisted 1889, Dvaergskarv,
P1zala`c1'ocorax pygzzlavzls, ung Fug] sk. paa Limfjorden ved
Thisted ca. 1885 (hidti1 eneste danske Ekspl.), Skadegng,
Clamalor glazzdarius,
en gammel Fugl sk. 1917 i Klitterne
ved Lodbjerg (hidtil eneste danske Eksp1.).
En lang Raekke af vore starste Sjwldenheder kendes og
saa i eet eller Here Eksempl. fra Thyegnen:
Hmgeugle
Sarnia ullzla,
en Han i Fjerritslev 1921, Spurveugle
Glaucidiuzzz passelizzuzn,
Birkelse 1856, Hviddjet And
Flzliguld ng1'oca,
Limfforden v. Thisted 1885, Tophe jre
Ardea comala,
garnmel Fug] v. Limfjorden S. For Thy 1885
Dvwrghe jre,
Ardella mizzzllcz,
Sjlarring S0 1885, Vester
vig 1896, Raehr 1907, Skehe jre
Platalea Iezlcerodia
er
Here Gange set og enkelte Gange skudt i Thy og Omegn
Sor t Ibis,
Plegadis falcinellus,
Limfjorden S. For Thy 1922
Dougalls Te rne,
SteI'napa1'adisea, en Hun, Thisted 1922
Hmrfugl,
Upupa epops, Thisted 1930,
Nu er vor Fuglefauna bleven heriget med to nye Arter,
Sor tvinget Braksvale og Steppevibe, og begge er
fra Thy.
|
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Den 21. Mai 1930 Bk jeg Meddelelse om, at en Braksvale (Glareola pratincola)
var skudt Dagen i Forvejen i
Febbersted i Thy.
Denne Art er kun kendt i eet dansk
Ekspl. (Maven 1831), og ieg bad derfor Meddeleren om at
erhverve Fuglen til Naturhistorisk Museum i Aarhus. hvilket ogsaa skete. Da Museer modtog den udstoppede Fugl,
saa jeg, at alle dens Undervingefjer var sor te, og at det
altsaa ikke var Halsbaand Braksvalen, der er let kendelig
paa de kastaniebrune Armhulefjer, men den her i Landet
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O. V. Bertelsen rot.
Sortvinget Braksvale fra Febbersted i Thy.

hidtil ukendte Sor tvinget Braksvale
Glareola melano(Pall.). De to Braksvalearter ligner ellers hinanden til
Forveksling.
Fuglen - en smuk, udfarvet gammel Han er o1ivenbrun paa Hoved, Ryg og Forbryst, Baghalsen Iysere
brun, fra ®jet til Naebroden gaar en ret bred sort Stribe,
Struben er lyst hvidgraa med rustfarvet Skxr iswr for oven ;
den lyse Strubeplet er omgivet al' en smal sort Stribe med
smal lys Indfatning.
Haandsvingfjerene er sortagtige, den
fmrste med lyst, lidt brunligt Skaft. Halen er lang og kleuftet
(Kllaften er 4,6 cm.). Halefjerene er hvide med sortbrune
Spidser, Bugen og Halens Underside hvide,
Naebbet sort,
rndligt ved Grunden bag Naeseborene og Benene sortagfige.
Maalene - i cm. - er: Vinge 19,5, Hale 10,7, Mellemfod
3,5, Mellemtaa - med Klo
- 2,4, Bagtaa - med Klo 0,8 og Nwbbet 2,0.

plera
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Sortvinget Braksvale hwrer hjemme i Sydnsteuropa og
Q. paa gennem Mellernasien.
Den traekker om Vinteren til Sydafrika, hvor den er en
velset Gaest, da den ader Graeshopper; den optrader her
i store Skarer - der neevnes millionvis.
I sit Hjemland lever den af Insekter af forskellig Slags
bl. a. Biller, som den finder paa _lorden eller tager i Flugten
paa Svalernaner.
Den opholder sig paa flade, Qlrkenagtige
Stepper nmr Vand eller fugtige Steder.
Den er saa godt som ukendt i Europa uden for HjemIandet, den er iagttaget en enkelt Gang i Ungarn og Bulgarien samt een Gang i Norge (d. 2.-8.-1884 i Nmrheden
af Stavanger).

Ogsaa den anden Art, Steppeviben, er Fra Thistedegnen
(Rwhr 23. juni 1930) og er en yngre Han, dog omtrent
I
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O. V. Berthelsen fot.
Steppevibe fra Rzehr i Thy.

udfarvet. Den lab rundt i Klitterne og var meget sky (i Modswtning til Braksvalen, der sad i en Grmsmark ca. 40 Skridt
fra Iagttageren). Steppeviben er en meget smuk Fug] omrrent aFVibest@rrelse, men den har leengere Ben end Viben.
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Beskrivelse af Steppeviben fra Thy: Issen, en Stribe gennem Qiet, bageste Del af Brystet og forreste Del af Bugen
er sort, en ret bred, hvid Stribe gaar i en Bue Fra den
hvide Pande over Qjet til Nakken, Struben og Halssiderne
er hvidagtige, de sidsre med et rustfarvet Skmr, Ryggen og
Forbrystet askegraa, Bugmidten en Blanding af sorte, hvide
og kastaniebrune Fjer (en Del af de smukke brune Fjer er
gaaet tabt ved Udstopningen, da Fuglen var lidt medtaget
paa dette Sted, hes gamle Hanner er Bugmidten smukt
rustrad overalt). Haandsvingfjer og de Qsverste Overvingedmkfjer er sorte, Armsvingfjer og disses store Dmkfjer er
hvide. De ro yderste Halefjer er hvide, de Qvrige har
et Stykke fra Spidsen - en sort Piet; disse sorte Pletter
danner et smukt Baand paa den udbredte Hale.
Qjet er
brunt, Naebbet og Benene sortagtige.
Fuglens Maal: Laengde 27,8,Vinge 19,7, Hale 10,3 (disse
Maal er taget paa den Friske Fugl og opgivet mig af Udstopperen), Mellemfod 5,7, Mellemtaa 3,2, Nab 3,0.
Hunnen ligner Hannen, men dems Farver er ikke saa
rene og mere udviskede ismr paa Undersiden, de sorte IsseFjer er brunligt indfattede, det mwrke Undersideparti falder
mere i det brunlige. Steppeviben hlarer hjemme paa de sydrussiske Stepper (omkring Don og Wolga) og paa de asiatiske
Stepper. Den lever af Biller, Billelarver, Edderkopper, Snegle
og Orme. Der Hndes flere Beretninger om dens Forekomst
i forskellige europwiske Lande; men med absolut Sikkerhed
er den kun kendt i et Par Ekspl. (sammen med Viber) fra
Polen, I Ekspl. fra Cadix og 2 fra England (Lancashire 1860
og Irland August ca. 1900).
I ,,Naumann" kaldes den Herden-Kiebitz,
Steppen~Kiebitz
og Geselliger Regenpfeiferkiebitz. Af disse Navne synes jeg, at ,,Steppen-Kiebitz" er
det mest traeffende, og har derfor paa Dansk kaldt den
Steppevibe.
Steppeviben fra Thy staar nu paa Naturhistorisk Museum i Aarhus.
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Draved Skov og Kongsmose.
Om sommerfuglene og smrlig om en enkelt art.
Af Skat Hoffmeyer.

I meddelelserne om sommerfuglene fra
Draved-egnen
éuttede jeg (s. 72) med den bemmrkning, at ogsé Lepidop1-rologien sikkert vilde komme til at spfarge endnu interessantere nyt fra denne lokalitet. Dette blev allerede bekrwftet
ved to samleaftener den 4. og 5. august iér, den ffarste aften
!ed arbejdet af stwrke tordenbyger, den anden var derimod
n. Det vilde vwre det naturligste at vente med offentliggorelse af disse fund, da der sikkert med tiden vil blive
langt mere at berette derfra, Men som det vil vwre bekendt
'ra dagspressen, er spfargsmaalet om fredning af ca. 1000
rdr. land dernede blevet rejst, og da nogle af de sidste fund
giver vaerdifulde bidrag til karakteristik af terr@n'et, har vi
ment det rigtigst at fremkomme med fialgende allerede nu.
Her skal smrlig omtales en enkelt art, der af visse grunde
ikke er nwvnt i overskrifren. Men ifavrigt noteredes 88 arter,
hvoraf de 30 var iagttaget ifjor, her ska] kun de nye omtales.
Dagsommerfugle:
Argynnis paplzia L., Satyrus
semele L., Epinephele jurfina L., Hesperia sylvanus
Esp.,
I.z/(.aena argus L., og L. alcon F. Sidstnavnte art er naturligvis den, der frembyder strarst interesse, det var xggene,
der blev fundet pa blomsterne af
(zenliana pneumonanlhe.
I F. & F. 1929 s. 143 omtalte jeg G. Warneckes redegarelse
for artens hajst ejendommelige biologi. Assessor Warnecke
slutter sin omtale 1) med en bemxrkning om, at der er stor
fare for, at dette vidunderiige iivsbillede (artens levevis) skal
gaa tabr paa grund af mosestrmkningernes uopharlige tilbagegang. ,,Det ma indtrmngende Qnskes, at en af disse slesvigholstenske moser bliver fredet."
.Her er altsa udtrykt frednings-nnske ogsa syd fra.
Ugler; Agroiis Hznbria L., augur F,, pronuba L., baja

F., xanllloglupha F., umbrosa Hb. (talrig), brunnea F.,
/eslzva Hb., nigriralls L., ypsilon Rott. samt subrosea
Steph.
Hvad Agrotis gpsilon angar, var exemplarerne line, abenbart
friskklaekkede. Maerkeligt er det, at denne efterarsugle iar
har optradt jaevnligt i For- og hraisommeren pa sukkerlok~
ningen, efter mine iagttagelser langt hyppigere end ellers.
Den almindelige Forklaring pa artens optraeden om foraret
1) I tidsskriftet ,,Die Heimat", Kiel.
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er, at den overvintrer, 1) men da forekomsten iar har strakt
sig over hele juli maned (i afflmjne exemplarer), er det vis1
sandsynligere, at den af andre 2) udtalte Formodning er 1*igtig:
at det drejer sig om trxk sydfra. Under alle ornstaendigheder
vil den nok blive saerlig almindelig til efteraret.
Chloamfha polyodon
Cl. En Frisk 9 af dette sjmldne og
smukke dyr taget pa lokningen den 5. august,
et markvwrdigt sent tidspunkt. Arten er i _lylland ellers kun kendt
Fra Bjerre herred.
Cleoneris viminczlis
F., denne sjmldne art
var ret talrig pa lokningen i srnukke stykker, baade lyse
og ret mrarke (se orntalen F. & F. 1929 s.
8).
Hydroecia nicliians;
som bekendt dwkker dette navn over
fire forskellige arter, som her i landet endnu ikke er officielt
adskilt,
men da det her gaelder at berramme Draved som
lokalitet, kan jeg ikke undsla mig for at meddele, at jeg den
5. august tog alle fire arter!
Deres navne er:
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Med sikkerhed kendes
de kun
fra hinanden
pé genitalapparaterne;
men dette er For <3'8"s
8./paL§dw
I
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med en almindelig
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en pincet og spmrrer dem ud fra hinanden
med to néle
\\
pd spaendebraettet.
S9 finder man let kenLt /£lL(3M'1/5.
delige forskellepé valvernes inderside.
Her skal nmvnes det
allernfadtmrftigste :
er der en hudlap uden pigge ;
\\\

skematiseret)

Knudsen.

1) Se f. ex. Kliicker. 2) F. ex. af R. South.

31

I

.m

~a'4

i
1

Fig. 2.Rzekke I (vandret):
Raekke III:

nictiians.
Raekke II: c1~ina11e1zsis.
paludis.
Raakke IV: lucens.

hos niclilans

et slags skjold med to omtrent lige lange
spidse pigge ;
hos paludis og lucens
er den nederste pig lang, laengst
hos lucens, hvor den er ret staerkt buet og rager
ud Forbi den nederste ende af ,,cucullus" (valvens
endestykke) ;
hos paludis
er det nederste hjmrne af cucullus Iangt
staerkere besat med bmrster end
hos lucens.
Der er swrdeles meget mere at sige om sagen, - og der*
er ogsaa forskelle pé 99; men det her naevnte er tilstraekke:;gt til at bestemme <3'<3', - nu opfordres andre samlere til
atforsfzlge! Alle fire ar ter varierer staerkt, men nér
'nan har adskilt sine exemplarer efter valverne, undrer man
sig over, at man ikke tidligere kunde se forskellene.
ska] Forsnge kortelig at karakterisere arterne efter udseendet:

nzrtltans
.

.

crinanensis

er en mindre art, oftest radlig, nyremmrket
ser bredt ud forneden, idet ogsé det nederste
indre hjnrne er hvidt (resp. gult); ringmaerket
i reglen tydeligt, rfadgult.
er gennemgéende den mindste art (at demme
efter mine exemplarer -- ca. 20), mere smal-

jeg
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vinget end niciitans; som denne rladlig, nyremaerket virker smalt Forneden, Iigesom udadbajet, idet nederste indre hjarne er af vingens
grundfarve.
paludis er strarre, af alle mulige farver og kombinationer affarver, langt den mest varierende.
lucens er den stnrste art, mfarkere end
pczlzzdis,
i reglen af en meget kendelig, varm, rad farve.
I)ysclzo1'isla slzspecla Hb. var ogsé talrig; mwrkeligt nok sé
jeg ikke ab. iners Tr., som jeg iér har fundet ved Stnvring
(Himmerland); i Draved var det tvaertimed pragtfulde markerade stykker, der fremherskede. Apa111ea leslacea
Hb., Naenia
lypica L., Charwas graminis
L., der i Hg. dagspressen jo iér
er optraadt som skadedyr i marsken ved Ttander - og iravrigt
har v%ret almindelig mange steder ijylland. A1np11ip1I1'a lragopogonis L., Call/In/zia trapezina L., Leucallia pallens
L. og
impura Hb., MaIneslra lrifolii Rott., Miana lilerosa
Hw.,
en art, der nmrmest hefrer strandegne til, Ilarlezm /1zI'ua Hb.,
abjecla Hb., lalerilia Hufn., srrolopacina Esp. (ikke sjmlden),
didyma Esp., monoglypha Hufn., sidstnwvnte med rneget
mlarke exemplarer (se F. & F. 1929 s. 35),
Xanlhia fulvaqo L., den frarste efterérsbebuder blandt sommerfuglene ;
men den 5. august var en meget tidlig datum.
Plusia gam-

ma L., Rivula sericealis Sc., Hz]pena p1'obosci(1aIis L.
Malere: Selenia biluzzaria Esp., Epio/ze paralellaria
Schifl' og apiciaria Schiff. Hermed er alle vore Epiolle-arter
fundet ved Draved. Sturst interesse knytter sig naturligvis
til fundet af palwlellaria. Denne sjwldne og ejendommelige
art med den store forskel i farve og tegning paa 8 og 9
er nu Fundet ned igennem hele _]ylland: Bjrarum nord for
Limfjorden; Skatskov i Himmerland; Hald; 8 Nykirke og
Lindeballe pa ,,HQljderyggen", Grimstrup og Lmborg i nwheden al' den gamle grmnse; Draved-fundet danner saledes
forbindelsen med Hndestederne sydpa. Hunnen ses som bekendt yderst sjmldent; ved Draved Hk jeg een; i antal har
jeg kun taget den ved 8 Nykirke.

Zonosoma punclaria L., lcidalia
biselala Hfn., EucosI
mia zzndulala L., Lygris reticulata
L., (dennegang adskillige imagines), p1'unaz'a L., testala L.,
Cidaria bicolorala
Hfn.. ocellala L., didymala L., sordidata F., bilineala L.,
comitata L., Orlholitha limitafa Sc., Eupilhecia succezzlzzriala L. (ved Lugumkloster). Endelig fandtes en del Iarver
af Macaria alternaria Hb. pa Rhamnusbuske.
.
En enkelt af alle disse after frembyder imidlertid sxrlig interesse, nemlig Fundet af
Agrolis subrosea
Stph. Og jeg be-
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nytter da lejligheden til for fwrste gang at give denne art den
omtale, den fortjenerpé dansk - arten var ikke kendt herfra landet, da Kliickers blager blev skrevet; det Flarste fund gér
imidlertid tilbage til
1918. Den blev naevnt af H. P. S.
Senderup i F. & F. 1919 s. 19 '), der bemwrkede,
at ,,om
dette interessante Fund" vilde jeg antagelig selv fortaelle.
Samme érgang s. 50 angives fundet i den sjwllandske fortegnelse som var. subcyanea Stdgr. (trykfejl for
subcoerzzlea).
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Fig. 3. Qverste Stk. til hojre fra Draved, de andre fra Lyngby
Mose; den nederste til hmjre Overgang
til ab. decipieus.

Det var den 15. august 1918, jeg fl2srste gang fandt arten
- pa sukkerloknin
ved Lyngby i Nordsjwlland. _jeg var
strax klar over, at det var noget nyt, men var unaegtelig
noget desorienteret ved at Hnde ca. 15 stkr. af den den
Forste aften. I llabet af 4 aftner steg taller til ca. 70; saa
holdt jeg op For ikke at drive rovdrift pa det smukke dyr.
Bestemmelsen er ikke vanskelig; c3"s fjerformede falehorn
er meget afstikkende blandt de brunlige Agrolis-arter; denne
gruppe har ellers ikke fjerformede Fralere. Iavrigt er tegning
og farve ogsa ejendommelige. Men hvad der undrede mig
mest, var farvetonen pé mine dyr. Forholdet var nemlig itlg.
Spuler det, at arten Faldt i to skarpt adskilte former: typen
subrosea (,,denne smukke, rradgra, ofte ogsé mere rradbrune
Form") og varieteten
slzbcoerulea (,,den mere rent gra, ofte
noget vi0letgra"). Mine dyr svarede ubetinget nxrmest til
typen z radgra, rladbrune, ofte med er dejligt rosa skaer, som
det ligger i det Iatinske navn for den. Men denne form betegnes i Spuler som den engelske, og det hedder om den,
at den "desvaerre formodentlig er udd@d". Varieteten derimod, den violetgra, er efter Spuler den kontinentale
Form. Om den engelske form fortaeller South, at den fandtes
ved Whittle sea, i naerheden af Cambridge og ved Yaxley i
1) Refereret i Entomol. Meddelelser 13, 1920 s. 208.
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Huntingdonshire. Her blev den fundet i 1837 og fra 1846
var den talrig. Alt var vel med arten til omkring 1851, da
moserne, hvor den levede, blev draenet, og somtnerluglen
holdt op med at vise sig. - Var det nu virkelig muligt, at
dyrene fra Sjalland skulde vmre den berfamte - og sargeligt bernmte
engelske form P
I de Fnlgende ar havde jeg lejlighed til at sarnmenligne
mine exemplarer med andre pa forskellige sarnlinger i udlandet. _leg skal kun nwvne det vigtigste.
Paa zoologisk
museum i Berlin fandtes 4sfkr. al' den engelske Form, Fra
en gammel engelsk sarnling; og ved samrnenligning med en
raekke af fasilandsformen var jeg ikke i tvivl om, at mine
dyr svarede til den engelske form. Dog saledes, at de markeste og mest ensfarvede (mest rfadbrune) af mine exemplarer helt manglede,
I Oxford fandtes rxkker i to garnle
sarnlinger (Hope-collection og Dale-collection), 2 srkr. i Dalesamlingen var staerkt rlade og ret énsfarvede, -.- ellers lignede de ganske mine exemplarer --. dog rnanglede stadig
den ensfarvet rradbrune form.
Pa South Kensington-museet
i London 1) sa jeg arten i tre forskellige kasser.
Der var
szzlzcoerizlea-former fra Petrograd, Estland, Livland og Finland ;
de finske exemplarer var stwrkere tegnet end de fra Petrograd, - muligvis et tilfmlde.
Fra Livland var der $2 med
meget store, sammenstradende marker.
De finske havde
maske mest lighed med mine, nogle af' dem havde noget
brunt i Farven, men der var intet rfadt paa en eneste. I de
to andre kasser var der raekker af den uddrade engelske
race; en del klmkkede exemplarer var meget radlige i
Farvetonen, de f angede svarede imidlertid ganske til de
danske exemplarer,
- og nogle af dem naermede sig den
enslarvede rndbrune form.
Endelig fik jeg disse indtryk
bekraeftet i Cambridge; jeg erindrer med glaede den elskvaerdighed, jeg madte her - som alle andre steder.
Konservatoren Iukkede et skab op og tog en nragle, der hang
ved hans urkaede og Iukkede dermed op for en enkelt skuffe,
der var ekstra aflaset; der sad en lille raekke af disse kostbare dyr.
Da vi havde beundret dem lidt, trak jeg en medbragt kasse frem med et halvhundrede danske exernplarer ;
den engelske konservators ansigt var vaerd at se i det ajeblik.
Mr. W. H. T. Tams i London har foretaget en undersngelse at genitalierne, og han rneddelte mig i sin tid, at sa
vidt han kunde se, var forskellen mellem de danske og de
engelsl<e exemplarer ikke sa stor som mellem de engelske
og den saedvanlige fastlandsform.
Underslagelserne venter
1) Se _J. P. Krygers omtale i F. & F. 1926, s. 103 ff.
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vist endnu pé deres fuldendelse, men er vist forresten
'odige. Resultatet syntes mig sikkert nok: den danske
71 var virkelig identisk med den aegte, ,,udd@de",
slzbrosea.
Og dette blev bekraeftet ved, at der ogsé kom meldinger
subrosea
fra andre steder pé Fastlandet.
Det udfmrligarbejde,
med omtale af al tidligere litteratur, skyldes
ssor G. Warnecke:
Agrolis sub1'osea
Stepn auf dem
npdischen Festland, ihre Formen, ihre Verbeitung und
c Biologie (i saertryk), et meget vaerdifuldt og udtdmmende
e skrift.
Det kan naturligvis ikke her refereres i enkeltder, kun ska] det naevnes, at hvad adskillelsen mellem
to former angér, da kommer Warnecke til den slutning,
der Hndes overgange mellem dem, men at hovedsagen
den meget ejendommelige, at ar tens f arve fra vest
ost bliver stadig mere blégré.
I England kun
rosea;
omkring Hamborg vaesentlig
szzbrosea,
i mindre
.al mellemformen, i Pommern ganske enkelte
subrosea,
'bvoerzzlea ikke hyppig, men mellemformen talrig, i
Randterne kun
szzbcoelulea.
De danske fund, som dengang
-n var Warnecke bekendt gennem notitsen i Entomol. Medeielser, 1) bekrmfter, som man vil forsta, til punkt og prikke
ans bedrammelse af forholdet.
Iovrigt ma det m. h. t. artens udseende endnu bemwrkes,
. dens individuelle variabilitet er ret stor.
Af beskrevne
Jrmer er der saerlig grund til at nmvne
ab. decipiens
Warecke.
Den beskrives som
,,en melanistisk
Form, Forvin,rne enstonig merkt radbrune, linjer og marker kun svagt
sendelige, ogsa bagvingerne stmrkt form@rkede".
I det foreéende er Here gange naevnt en Form Fra Lyngby, der er
,mtalt som ensfarvet redbrun, den er dog ikke sa mark og
ag ikke saa énstonig som
ab. decipiens,
men kan vist betegnes som en overgang til denne.
Hvad den sjmldne arts udbredelse angar, er det et
meget forvirrende billede, der Frernkommer.
Som larvens
nmringsplanter angives
Ledunl paluslre
(der jo ikke Forekommer hos os), Rosmarinlyng, Pors, Mosebnlle,
Blabaer,
Lyng, i fangenskab Fodret med Baevreasp og Pil. Disse sidste er dog vel nxrmest at forstaa som erstatnings-Foder, sadant tager jo de fleste Iarver, hvad enhver klmkker af
sommerfugle ved.
Hovedsagen er,
at arten efter dette ma
vmre knyttet til moser, naermere lyng-moser eller hede-moser.
Nar hertil Fajes den meget spredte forekomst: i Skandinavien, Finland og Baltikum, i Nordtyskland, i Behmen og
) Imvrigt havde han misforstziet Lyngby som et sted i _Jy

Iland.
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Steiermark, ved Nantes i Vestfrankrig, saint i Qst-Sibirien,
Arnur og Ussuri, vilde man gaerne gaette pa, at det drejer
.sig om en ,,istidsrelikt" : en art, der har vaeret almindelig
udbredt umiddelbart efter istiden, da klimaet endnu var skrapt,
men som sa, efterhanden som det blev mildere, er vandret
dels nordpa, dels op i Alperne og kun har boldt sig enkelte
steder i det mellernliggende lavland som relikt.
lmidlerfid
rnangler endnu iagttagelser af arten Fra det nordlige Rusland og Skandinavien, fra Norge er den F. ex. kun meldt
fra det sydlige. Den kendte estlandske naturhistoriker W.
Petersen regner den ogsé For
en relikt i sin ,,LepidopterenFauna von Estland" 1)

Det maerkelige er imidlertid ikke blot den (tilsyneladende
i hvert fald) spredte forekomst, men ogsa den besynderlige
sporadiske opdukken.
Warnecke nmvner Folgende arstal
For de forste Fund: Baltikum 1866, @stpreussen 1870, Pommern 1905, 1908, Hamborg-egnen 1901 (taget af direktor
nu i Svendborg). 1923, Liineborg-heden 1923,
K. Groth, 2)
Hannover 1886,
1925, BOhmen 1916,
Steiermark 1911.
Hertil kan For Danmarks vedkomniende tilfojesz Sjxlland
1918, sydlige jylland 1930; og i de mellemliggende ér har
Derte forvirrende
billede giver ikke indtryk af en art der breder sig systematisk ar For ar i en bestemt retning,
- som det er tilfwldet
med en lang raekke arter; men
det giver paa den anden

hr. C. S. Larsen Fundet arten pa Fyen.

side det indtryk, at arten i den sidste menneskealder er blevet hyppigere, - hvad man jo egentlig ikke vilde vente pa
forhand af en relikt.
Man har sogt Forklaringen i, at arten ,,altid" har vaeret
pa de nyopdagede Hndesteder, men blot ikke er blevet fundet. Og dette kan der naturligvis vaere noget, der taler for.
Den holder til p8 steder, hvor det ikke altid er let (og heller ikke altid behageligt) ar samle.
Pa den anden side ma
man vel regne med, at selv en relikt kan tilkwmpe sig fornyet akklimatisering, sa den far ny livskraft pa sine gamle
dage, sa at sige oplever en foryngelse.
Og man kan ikke,
synes jeg, Frigore sig For den tanke, at noget i den retning
For tiden er tilfmldet med
subrosea.
Men under alle ornstmndigheder fortjener dette srnukke
Det sidste
dyr vor opmaerksornhed, og ogsa vor respekt.
.ikke mindst

thi der er allerede gjort slargelige erfaringer.

Det ma erindres at dyret (den mgte
sllbrosea) gjaldt For at
vaere uddod, og derfor ved sin nyopdukken pa Fastlandet
1) 2. udg. 1924 I, s. 26.
2) Se Internat. Entomol. Zeitschr. Guben 22. érg., saertr. s. 38.
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turligvis .var genstand for ivrig fangst.
Séiledes viste den
ganske overraskende ved Stettin i 1908, var i de F91de ir hyppig, men blev sél indsamlet s5 hensynslast af
mmede" sarnlere, at der métte skrides ind fra favrig_-ns side!
Stettinersamlerne beretter, at ingen af de 5
:fauere af den lokale Fortegnelse ejede blot sé meget som
e=t exemplar af arten og endogsé HK gennemfmrt politim%ss;§(I1 1) beskyttelse af den,
men at ,,f`rernrnede" samlere beklageligvis ikke holdt sig tilbage.
Af' samme grund
_ man heller ikke nwrmere oplysninger om findestederne
i Qst-Holsten og andre steder.
Og af denne grund har jeg ogsé holdt den af hr. Sanmp allerede i 1919 efterlyste nmrmere omtale tilbage indnu. Dog, nu har vi da vel endnu arten béde pé Sjeel,_d. pi Fyen og i jylland, $3 vi er forhébentlig pix den
»;re side. Men ovenstéende fremkommer alligevel kun som
. omend yderst beskedent (det drejer sig fo kun om et insekt)
-drag til overvejelserne om fredning af Draved-terraenet.
Af den grund vover jeg endnu at tilflaje, at Draved-formen er
mgte .slzbrosea som txnkeligt: en vidunderlig rosa-red form.
Et par dages ophold den 29. og 30. september sammen
ned Direktar K. Groth, Svendborg, gav kun en rwkke alnindelige efterérsarter. Af dagsommerfugle sés Citron)mmerfuglen og Slargekében. Af larver, der ikke var noret far, bemwrkedes 1)[[ale1'a bzzceplzala L., (1nopI11'ia ruricollis L., Boarmia liclzenaria og repanrlala
L., og
de i Kongsmosen fandtes et sted de let kendelige, men nu
mme Iarvehuse pé Pors efter
Cidaria Izaslala L. P5 suk.rlokningen dorninerede Orrlzodia vaccinii L. i en mwngde
Jtte former, béde Iyse og mfarke (bl. a.
spadicea Hb. og
-re stykker af \qlabroides Fuchs su/fizsa Tutt-typen); des_den Fandtes foruden tidligere iagttagne arter: Orlhosia lola
Bl.. macilenla Hb., circellaris Hfn., Izeluola L., Xanihia

aurago F. og lutea Strfam, Scopelosoma salellilia L., Calonllllptl velusla
Hb., Broiolozzlia zzleiiculosa L. P8 lys:
horlgna ochracea
Hb. Der Haj nogle
Oporabia'er, men
hvilken (eller hvilke) kan ikke siges endnu; invrigt var disse
dyrs Hyvetid farst lige begyndt.
I Tvskerne kan ! Hvornir kommer vi si vidt her i landet?
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Wporophyla nigra HW. og Cidcria rczbercnfa

Frr.

fra Danmark.
Af Skat Hoffmeyer.
I Flora og Fauna For 1920 meldtes om forekomsten af
en ny storsommerfugl for Danmark, ny bade hvad art og
slaegt angik, nemlig
Aporoplzyla lutulenla
Bkh.
Det frarste
stykke blev klmkket af en larve fra Aalborg-egnen af Hr.
K. Jahn; men siden er den fundet ved Hanstholm i Nordjylland, ved Asserbo i Nordsjaelland og pa Dueodde pa Bornholrn, alt dog kun i fa exenlplarer.
Den sadvanlige form her
i landet er
ab. aterrinza
Warn., og den er, sammen med en
mmrkelig lys form fra Dueodde, afbildet i ,,F. & F." 1929 s.
25. (Endvidere omtalt 1920 s. 7, 1921 s. 40, 1925 s. 84,
1926 s. 46.)
Det er en glade nu at kunne meddele om Fundet af en
anden art af denne slaegt, nemlig .4po1.op11gIa
nigra HW.
En 8 blev taget den 17. september 1930 pa Lodbjerg fyr i
Thy af Fyrmester N. Th. lessen, der i nogle ar har vaeret
sa elskvmrdig at samle til mig.
Nigra kendes fra Iululenla
bl. a. pa, at fzlehornene hos 8 er ,,pyramidetandede", hos
lzztzzlenla ,,kamtandede", at disse taender hos
lzigra kun rwkkerover 2/3 affmlerne, hos
llzlzzlelzla derimod over 5/6, at niqra's
forvinger er betydeligt lwngere og smallere,
og at nigra's
nyremwrke udad er hvidgult udlyldt.
Det sidste kendetegn
er maske ikke absolut, idet vi ma regne med en betydelig
varierings-tilbojelighed hos
lzztulenta.
Men folere og vinge~
form udviser meget iojnefaldende forskelle, nar man er i
stand til at sammenligne de to af ter.
Det danske exemplar, der
afbildes
hosstaende,
tilhorer
.
1
ab. seileri Fuchs, der adskiller
sig Fra hovedarten ved sin rent
sorte farve uden hovedartens
smdvanlige kobberglans.
Nigra's
udbredelse
er ligesom
lu1fulenla's
mmrkelig
spredt, og begge after horer til
sjaeldenhederne.
Nigra er kendt Fra Mellem- og Sydtyskland,
Schweiz, Ungarn og Sydeuropa samt Fra Frankrig og England,
een gang er den fundet ved Bergen i Norge -- ,,velsagtens
indslaebt" siger Spuler; men fundet i Thy gor det jo rimeligt, at forekomsten i Norge er aegte nok.
Dersom Forekoni"

.
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sten ved Bergen var eegte, kunde vi jo nok have ventet at
finde den her i landet; men fundet af den er un@gtelig en
meget interessant fomgelse af vor fauna.
Den anden nye art er Cidaria ruberala
Frr. Pundet af
de Foreliggende exemplarer iigger ganske vist lsengere tilbage
i tiden: den er fundet ved Buderupholm i Himmerland i
1915 af Hr. Sigfred Knudsen, i Grib skov i 1921 og ved
Raarup i Bjerre Herred i 1922 af mig.
Da arten saaledes
er fundet i Nord- og Mellemjylland og pé Sjaelland, forekommer den forrnodentlig over hele landet.
Nér den indtil nu har undgaaet opdagelse, skyldes det,
at den unwgtelig meget ligner Cid. autumnalis Strmm. Arterne
regnedes tidligere (mon ikke med rette?) sarnmen med sol'didala F. til en smrlig slwgt:
Hydriomena Hb.
Rzzbemta
kendes fra auluznnalis
pi, at palperne er lidt lmngere (i
hvert fald i reglen), at vingerne er mere langstr8kte, og at
,,subbasa1linjen" hos aulzzzzznaliser lige eller' kun svagt bfzljet,
hos ruberala derimod ternmelig stmrkt slynget. De to sidstnaevnte ejendommeligheder er gode kendetegn.
Hvad der vanskeliggzr artens bestemmelse er, at navnet
ruberala jo hentyder til en rmdlig eller kobber-farve, som
kan vmre sraerkt fremtraedende og F. ex. er det pé billedef
i ,,Spuler". Der er faktisk ogsé i reglen spor af kobberfarve i forvingernes tvmrbénd; men det mangler hos ab.
grisescens Huene, der ifznvrigt ogsé er ejendommelig ved, at
mellemfeltet ikke er naevnevaerdigt
lysere end vingen invrigt.
Spuler
angiver endnu, at ruberafa kun er
en underart af
aulumnalis,
men
dette standpunkt er nu hell forladt,
idet genitalierne viser udprmgede forskelle (se W. Petersen, Lepidopterenfauna von Estland, 2. opl. 1924).
SQ!
ms
Billedet viser de foreliggende ex.*
emplarerz Qverst en 8 Fra Raarup,
derefter en 9 fra Grib skov, nederst
en 6* fra Buderupholm. Den nederste er nmrrnest ved hovedarten,
ejendommelig ogsé ved de to rnarke
skygger i forvingernes indre halvdel,
tilsammen dannende et fremtrmdende billede af et par ,,m@llevinger".
De to Qverste exemplarer nmrmer
Cidaria 1'ub61'a[czFrr.
sig ab. grisescens.
.1
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Artem er sjaelden. Rebel angiver: Alperne og Karpatherne, meget lokal og sjxlden, ogsé i England; Spuler anfwrer
tilligez Mellem- og Nordskandinavien, Petrograd, ogsé Fra
fi steder i Tyskland. ogsa L. B. Prout hos Seitz betegner
den som ,,meget lokal".
Den flyver i maj»~juni, og larven
angives Fortrinsvis at leve pé pil.
Ogsé dette er jo en glmdelig foragelse af vor fauna. Sarnlerne anbefales at undersfage deres
,,aulun1nalis"-r@kker nu i vinter og at interessere sig
for ,,aut1z1n11alis" til
foréret, sé vil der nok dukke Here danske exernplarer op.
De ypperlige fotografier skyldes, som de Qvrige fotograHer i nxrvw*ende haefte, Hr. Lwrer O. V. Berthelsen, Aarhus.

Mindre

Med delelser.

To sorte sommerfugle.
Da
det som tidligere i .,F. & F." 01ntalt synes, som Melanisme hos
sommerfuglene i de sidste értier
er i tiltagen, er det af interesse,
at forekomsten af de sorte Former strax bliver meldt.
Derfor
vedstéende.
Acronyctd lzlegacepllala
F.
@verstforsammenligningens skyld
et exemplar af typen, nederst et
exemplar taget i Vejlbo mose ved

I

\

Silkeborg 6. juli
1930.
;~
Cidaria sordidala F., en uhyre varierende
art. Til lwjre de
to almindeligste
former, til venstre Qlverstab. iricolorata
Schr.,
`
der er typen i det
nordlige jylland,
Det fjerde exemplar er taget ved Sexhmj
ved Stlavring 20. juli 1930.
. * su.

x

'

Slcal HoH"I11eye1'.

117

Wdellocephala pcznctata

Pallas.

Af Hi. Ussing, Randers.
Med 3 Figurer i Teksten.
(With an English Summary).

Blandt Planarierne i Fussing SQ ved Randers har jeg i
de sidste Par Aar undertiden set en maegtig stor Form, som
tiltrak sig min Opmarksomhed paa Grund af dens noget
afvigende Bygning og ejendommelige Farver.
I Reglen er disse Fladorme temmelig farvelase, ofte hvide,
og adskillige af Laeserne kender sikkert den store, maelkehvide Planarie
Dendrocoellzm lacleum,
som vi hyppigst
finder paa Aakandebladenes Underside.
En svag Pigmentering ses hos Here Arter - smrlig dorsal
- men de Hne made eller grnnnne Farver, som ogsaa kan
iagttages, er egentlig ikke specielt Farvepigment, men Tarmindholdet, der skinner igennem.
Sjaeldnere finder vi -- i hvert Fald i vor hjemlige Fauna
- virkelig
plettede
Arter.
Artens oprindelige Navn er:
B. pzznclaia
Pallas, og den opstilles af Bijhmig som en
Genus udskilt
fra DezIdrocoellzm,
og han begrunder dette i
Forskellen af det hanlige Organs Bygning hos disse to Slagter.
Den Hndes
ogsaa opfart under ffalgende Synonymer:

Fasciola plznrlala Pallas, Planaria bicorzzis Gmelin, Bdelloceplzala bicornis de Man, I)end1'ocoel11m angarense
Hallez
og Dend1'ocoeln11z punctalum
Weltner, hvilket sidste Navn
nu ofte bruges.
Weltner har som felrste Finder i tysk
Fauna bearbejdet den Fra Tegelsd, Spree og Strassburg.
Fnr hans Tid var
den kendt
fra Holland,
Belgien,
Frankrig og Sibirien, bl. a. fra den heist interessante
Baikalsii.
Hvilken Forsker, vi bfar give Forretten og benytte som
Author, tor jeg ikke udtale mig om, men jeg kunde tmnke
mig, det var rigtigst at opretholde det gamle Navn
Bdellosfoma punctala
Pallas.
Iovrigt kendes en stor Litteratur over
Tu1°bella1'ier, hvortil er knyttet saa beromte danske Navne som: O. F. MUller,
O. Fabricius, A. S. Qrsted, G. M. R. Levinsen, C.
Wesenberg-Lund og Aug. Brinkmann. Hos Brinkmann (1907, pag. 3) findes en udforlig Litteraturliste over
Tzzrbellalier
hvortil henvises.
Og det er denne Forsker - nuvwrende Professor og
Direktor for Bergens Museum -- hvem jeg skylder mine
Kundskaber om Planarier og deres Behandling, og hvem
jeg her bringer min mrbodige Tak.
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Planarierne er blade skare Fladorme, uhyre fnlsomme
cg formaendrende og kan ikke konserveres paa almindelig
Maade. Manga Hyder ud til en haablws Massa, andre smarer
sig itu eller ruller sig staerkt sammen.
Derfor er det bedst at studere det levende Dyr, men det
er jo altid rart ogsaa at kunne konservere de sjmldnere Af ter,
selv om Farverne ikke kan bevares, og det gtares lettest ved
at fixere dem med Salpetersyre (10 Kbc. Syre h&ldes hurtigst over Dyret, som gaar i 50 Kbc. Vand).
I Reglen kan
et h$derligt Totalpr@parat naaes ad denne Vej.
Ogsaa
,,Flemming"sVwdske kan
'
"
benyttes til Hmrdning.
3 Efter 1/2 Times Forlrab
I
vandes Dyret ud og overfmres til 50 °/(1 Alkohol,
hvilket skiftes i Ldbet af
nogle Dage lil 70-90 0/0.
Planarier behandlede paa
denne Maade kan ligeledes
*Q benyttes til Snilserier For
anatomisk Arbejde.
Fig. l viser vor store
B. pzznclala udstrakt kon~
serveret. Den maaler
i
denne Tilstand
30 mm
med en Bredde paa Gmm,
men den kan let straekke
' Fig. I og 2.
sig ud til 40 mm.
Bdelloceplulla punclata
Pallas. >< 2
I Live ses den ofte
1. Dorsal, udstrakt konserveret.
forandre Form i modsat
2. Ventral med sin Cocon umiddelbart
Reining, saaledes at den
efter Gydningen.
(Fot. orig.)
bliver ca. 12 mm bred og
kun ca. 10 mm lang. -Det er utvivisomt den sterste europaeiske Ferskvandsplanarie.
Den afviger fra laclezzm smrlig ved det indsnmvrede Parti (Hals)
niellern Hoved og Krop, men ogsaa ved det mere udpreegede Hxfteapparat paa Spidsen af Hovedet - ikke at forstaa
som Iglernes Sugeskive --- snarere som en Sugegrube dannet af muskuliase Hudfolder. Dette Organ tjener i hvert Fald
til Fastheftning under Bevaegelse frernad, og Dyret glider
ganske livligt afsted, hvad jeg selv har Forvisset mig om.
Uagtet Fig. I tydelig viser den halsagtige Indsndring bag
Hovedlapperne, og Bdhmig netop praeciserer denne i sin systernatiske Oversigt (1909, pag. l5l-152), rnaa jeg dog bemmrke, at vi sjmldent ser denne Indsnaring paa levende
Eksemplarer, disse opirmder mest som vist paa Fig. 2 2
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altsaa neesten lige brede med en mindre Afsmalning bag til.
Ei heller kan nogen fast Regel opstilles paa Formen i konserveret Tilstand, jeg haraltsaa hyppigst den brede LegemsForm paa mit Materiale.
Endvidere ses to flaleragtige steerkt konstraktile Lapper
paa Hovedet, og ved Grunden af Ffalerne et lille sort @je,
der dog kun kan iagttages med Lup.
Munden aabner sig
paa Ventralsiden lidt bag Midten af Legemet, hvis Rande er
bnlgeformig foldede. Og ca. 3 mm bag Munden - ogsaa i
Nlidtlinien - Hnder vi Genitalaabningen.
Arten er tvekfannet. Udenom det centrale klare Parti, hvori Mund og Genitalorganer har Plads, danner Tarmen et mmgtigt netformigt
Fletvmrk, som skinner igennem paa godt konserverede Individer. Noget Gat ses ikke.
Foruden disse morphologiske Kendetegn tiltrmkker Farven sig vor Opmwrksomhed, fordi den i Virkeligheden er
saare ejendommelig. Dorsal er Bundfarven mlarkebrun med
talrige smaa Pletter eller Punkter mer eller mindre spredt
undtagen paa Nlidterpartiet og Hovedlapperne, der er lyse.
Ryggen faar saaledes et tigret Udseende.
Undertiden kan
dog de sorte Pletter staa saa taet, at Bundfarven naermest
bliver sort.
Ventralt er Dyret lysere farvet med faa eller
naesten ingen sorte Pletter.
Alt dette Forsvinder desvaerre
paa konserverede Eksemplarer.
Den danner sin Cocon i Maj, og denne er kolossal stor,
ca. 4 mm i Diameter, kuglerund og indeholder adskillige
/Egceller, hvis Antal skal kunne variere Fra ca. 10 til ca. 24.
_Jeg havde det Held (l. juni) at fange et Eksemplar med
fuldtudviklet Cocon i Kopulationsapparatet. Dette store ,,/Eg"
havde presset Dyrets Nlidterparti staerkt op paa begge Flader,
og det saa ud til ved Fangsten, som Gydningen var naer
forestaaende. _jeg naaede lige at komme hjem og faa Dyret
overflart til en lille Akvarieskaal, inden Fiadslen begyndte.
Planarien trak sig stwrkt sammen
- det halsagtige Parti
paa Forkroppen var nu helt borte (Fig. 2) - og i Labet af
nogle faa Nlinutter gled dette Kwmpemg (Coconen) ud fra
Uterus, medens Dyret foldede sit Legeme stmrkt sammen.
Saaledes forblev Moderen liggende endnu i nogle Nlinutter
ganske stille, omslunende den smukke, gule Cocon med den
bageste Del af Legemet, og nu forstod jeg, at hun samtidig
forsynede Coconen med en klmbende Masse, afsondret fra
Ventralsidens Kirtler.
Dette Sekret var saa kraftigt, at Coconen bevarede sin
klmbende Evne endog flere Timer efter Konserveringen.
Maj-_]uni
Ude paa Lokaliteten har jeg ogsaa nu og da i
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fundet Coconer fastklwbet til Stenenes Underside i staerk
Br&nding, men disse var* naesten sorte.
Fra Furesmens Br@ndingskyst saa vel som paa lidt
dybere Vand Foreligger Beretning
om dens Eggekapsler i
starre Antal (C. Wesenberg-Lund 1917).
Coconens Hviletid inden Ungerne udvikles og bryder ud
er relativ forskellig. Saaledes skriver Brinkmann (1907
p. 5 Fodnote 2), at han har iagttaget
hvorledes Coconer af
D. punctalllln i
Furesa aflagt i det tidlige Foraar - ja
allerede om Vinteren
Farst sprmngtes helt hen i _juni-juli
Maaned.
Alle Planarier \,.' lyssky Dyr og maa
derfor sages enten
paa dybere Vand i Slammer eller under Sten og paa submerse Planter paa lavere Vand. Enkelte formaar
navnlig
[)endrocoel1m1
-~ at glide frit omkring ophaengt til Vandhindens Underside; dette har jeg af og til iagttaget i
Tebbestrup Brd. paa Gudenaa.
De fleste - maaske alle har en
udprmget Regenerationsevne.
.
Hidtil har jeg kun iagttaget og konserveret 4 Stk. af
ovennwvnte Art Fra Fussing So (Fig. 3), og jeg mener,
den er ret sjaelden.

4

Fig. 3
Braendingskyst fra Fussing Sev
(Lokalitet for B. punctala).

A.

Jensen

fot.
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C. Wesenberg-Lund naevner den fra Fureseen og
fra Kegeaa og bemaerkede den Gang (1917 p. 142), at den
naeppe kendtes andre Steder her i Landet. _leg har hidtil
forgwves sfagt den paa andre velegnede Lokaliteter her i
jylland, men jeg tror, den vil kunne findes, hvor Vand og
Stram passer, i Gudenaaens rheophile Partier F. Eks. omkring Tvilum.
Summary of Contents.
ve

The author has a Few times observed and preserved the
rather rarely Planarie
Bdellocephala punctata
Pallas (also
called Dezzdrocoelum puncfatum
Weltner (Fig. I) from the
lake of Fussing (Fig. 3) near Randers in _lutland (April,
Mai, _Iune 1930). This large form (30-40 mm) is frequently
Found in the Littoral Zone on the burning coasts of the lake
beneath stones, in whose cavities it is hidden. Before known
in Denmark from the ,, Fureso" and from the rivulet of
,, Koge"
(Seeland) - scarcely from Jutland.
The eggs~cocoon (4 mm Diameter) are found partly on
the locality,
partly observed during the spawning in the
aquarium (Fig.2). They are light yellow, spherical and strongly
sticking. The Female keeps its body Folded round the cocoon
some time after the spawning, and by that means a strongly
sticking secretion is secreted.
During a short time the cocoon
becomes quite black.
The spawning itself lasts only a few minutes, and the
period of repose differs a little. - l am not able to mention
the multitude, and the number of eggs in the cocoon vary
about 10-20.
The breeding time seems fo be early in the
spring.
Litteratur.
B r i n k m a n n , A u g.:
Turbel1arier".
B Q h m i g, L.:

,,Studier over

Danmarks rhabdocale

og 30816

(Vid. Medd. nath. Foren., Krabh. 1906).
,,Tricladid&".

(Die Susswasserfauna Deutschlands H 19,

1909).
We s e n b e rg - L u n d , C.:

,,FuresQlstudier", (Krabh. 1917).

August 1930.

4

122

Foreningsrneddelelser.
Naturhistorisk Forening for Sjwlland. ¢`_,,5
Ekskursionerne til Thureby og Holmegaard,
Mose havde ialt samlet 14 Deltagere, nemligj. P. Kryger,
Gentofte, K. Wiinstedt, Kfabenhavn, Lmsslae-Engberg,
M. P. Christiansen, Sparreo0 William Olsen, Krzuge,
Rasmussen,
Borup, Jensen,
Kimmerslev,
Schmidt,
Aarlmse, Hougaard og Hoffrneyer, Haslev, L. P.jensen, Hejelse, samt L. Kring, NykQbing F.
Strarstedelen af Deltagerne mladtes ved Thureby St., hvor
Togene fra
Nord og Syd ankom samtidigt, Krohaven toges
straks i Besiddelse, idet ilere al' Deitagerne havde vwret
tidligt paa Fxrde.
l det mest straalende Solskin drog Selskabet gennem Grevindeskoven og Boholt Skov, stadig segende efrer Bytte. Henimod Kl. 3 samledes alle Deltagerne
under Hr. Laerer Schmidts gastfrie Tag i Aarlase Skole,
efter at det kun vanskeligf havde vwret til at formaa at Forlade et herligt Engdrag mellem Boholt Skov og Munkeskov.
Udhvilede og opfriskede al' Kaffen gik Turen ud i Nlunke~
skoven, hvor Hr. Schmidt fremviste ,,Danmarks stiarste og
smukkeste B<ag", et pragtYuldtTrm med en Stamme som en
Sizsjle og en smukt afsluttende Krone.
Efter Sigende kan
ingen anden Bog her iLander maale sig med denne hverken i Skonhed eller Nyttevwrdi.
Eftermiddagstimerne svandt
hurtigt i den interessante Skovmose, der ligger inde i Munkeskoven, og lidt for KI. 6 kunde Fru Schmidt naa at forfriske Deltagerne med Rodgrod, inden de paa en Lastbil blev
befordrede til Haslev.
Her indtog de udenbys Deltagere
deres Aftensniad paa Missionshotellet, hvorefter man - nu
ikke saa fuldtalligt
som om Eftermiddagen
- modtes i
cand. pharm. Hoffmeyers Hjem.
Her afholdtes
Generalforsamlingen,
hvortil
8
Medlemmer var tilstede.
Forst mindedes Forsamlingen afdcde Ingenior C. O. Plenge, der havde vaeret en ivrig
Deltager i Foreningens Ekskursioner,
Forrnanden, Forstelrer L. P. Jensen, atlagde derefter Beretningen: 3 Ekskursioner var afholdt,
nemlig Bognws ved Roskilde, Odsherred (Grevinge, Kongsore og Stokkebjerg Skov, 2 Dage)
og Suserup Skov under
Ledelse al' Prof. WesenbergLund (se F. og F. 1929, p. 152-154).
*
Kassereren, Laerer Lmssoe-Engberg, oplmste Regnskabet, der balancerede med 421,54 Kr. og viste en Kassebeholdning paa 19,17 Kr. Beretning og Regnskab godkendtes
ensternmigt.

:HJ
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Af Styrelsen afgik Lxrer L. P. jensen,°og Laerer P. K.
J;
Nielsen, medens sldstnmvnte genvalgtes, Qnskede Formanden paa Grund af' Sygdom
ikke at fortsmtte,
i hans Sted
...dvalges i Styrelsen cand. pharm.
Hoffmeyer, der paa
Forsamlingens Vegne
gav Udtryk
for dens Taknernlighed
Qterfor det store Arbejde, Formanden havde udfwrt for Foreningen lige siden dens Stiftelse.
L@rer Jensen rettede en
` ak dels til Styrelsen for godt Samarbejde, dels til de Med-mrner, der havde deltaget i Ekskursionerne.
Til Revisor
envalgtes Fuldmwgtig
West
- Iigesom de lavrige ensternmigt.
Larer Kring indbmd til Deltagelse i Alindelille-Turen og
foreslog
niajere Sarnarbefde blandt Provinsforeningerne
Efter Generalforsamlingen afholdtes Styrelsesmmde,
or' cand. pharm. E. B. Hoffmeyer
enstemmigt valgtes
.. Foreningens Formand. __ Aftenen sluttede med en Kop
Kalie og Diskussioner over forskellige Emner.
Nmste Morgen toges med Toget til Olstrup Sr.,
hvorfra
.. Bil kdrte Delfagerne til Holmegaards Glasvaerk
hvorfra
e i forskellige Grupper spredtes ud over Mosen.
Ved Midagstid samledes
man ved Frokostpakkerne
i Glaskroens
' ve, og medens nogle om Eftermiddagen besfagte Fensmark
av, benyttede andre sig af Lejligheden til at bese Glas-.
'irket og studere, hvordan Glasset Fra en smeltende Masse
ofvtdannes
til det smukkeste,
slebne Krystalglas.
Ved Afleistid tog man atter med Bil til Stationen, hvor Deltagerne
|

I det Fralgende opgiver Forskellige Specialister Turenes
Udbytte, hvortil kan Fajes, at i Grevindeskoven fandtes den
.e Treebuk Clytzzs arieiis L.
Haslev, jernbanegade 19.

E. B. Ho//meyer,
cand. pharm.

Macrolepidoptera.

A1'gg1z11is
selene Schiff. LarVer:

IGrevindeskoven:

a'ra.ras qrossulariala

L.

I Boho] te Skov:
I Par Drymonia lrimacllla
Esp.
l_:.=dbanket fra Eg), Larenlia p0m0e1'ia1'ia Ev., Vvnilia mamlarifz L. Larver: Zeplzyrzls' qlzercus
L., Agliazl tau L.,

dparinia dilulaia Bkh. og chrislyi P1.ouz'. (paa Eg), Hi/- ernia de/"ol1.a1'ia CI., Plzigalia pedaria Fabr., Hylophila
hu' olorazza Fuessl. (1 Stk.).
I M unkeskoven:
La1'enlia tristata L., Emaiurga
-- _-.naria L. (i Mangde). Larver:
Poecilocampa populi L.
1- Stk. paa Birk),
Plusia c aureum Knoch. (4 Stk. paa
Ti Jliclrzlm /Iavum), Scoiosia velulata L. og rlzczznnata SchiH".

I24

(begge After i Antal paa Vrietorn; af sidstnaevnte Art var
den grwnne Form den hyppigste), Boarlnia
lichenaria Hufn.
I Holmegaardsmose:
Larenlza corqlata
Thnbg. (i
Maengde i Birkeskov), Emalurga alomaria
L. Larver:

Coenonympha lipllon Rott., Slilpnolia salicis L., Laciocrzmpa quercus L., Coszzzoiriche potatoria L., Himera pennaria L., Lithosia lurideola
Zinck. (paa Pilestammer).
Det
lykkedes ikke trods Here Timers ihwrdig Sragen at finde
Larven til Gaslropacha quercifolia
L., der tidligere er taget
i Mosen.

P. K. Nielsen.

Hvepsefaunaen i Holmegaards Mose
frembod adskillige Overraskelser For en Samler, der ikke er
vant til at arbejde i saa udstrakt en Bevoksning af Splxagnum
og Boller. - _leg skal her bare omtale 3 Chalcidier som det
mmrkeligste af Fangsten.
1. Elasmus niger. Slwgten Elasmus
er opstillet af Westwood. Den udmaerker sig ved at have en Legemsbygning
omtrent som en Loppe.
Kroppen er staerkt sammentrykt,
de bageste Holter store og flade, Bagtarserne meget lange.
Man kan ikke lade vaere med at twnke sig Dyret kravlende
mellem Haar, Spind eller lign. Steder. Og det passer udmaerket; Thomson angiver nemlig, at en Art er klaekket af
Apanteles (Microgaster) Spind.
Disse af alle Samlere velkendte Spind, der ligner en Tot Bomuld, maa vaere lidt
vanskelige at bevmge sig i, naar man ikke er saerlig indrettet
dertil, hvad
Elasmus
altsaa er.
Slwgten er hermed taget i Danmark for Forste Gang.
2. Ce1'cobelus, Walker.
Denne Slaegt maa anses For at
vaere overordentlig sjmlden.
Den er forst beskrevet fra Eng1and*) og synes ikke at vaere genfunden siden. Forster anforer den i 1856 (Hym. Stud. II Heft) bare i Bestemmelsestabellen og giver ingen nmrmere Omtale af den, hvad der
tydeligt viser, at han ikke selv har set Dyret. --.- -Mayr (Die
europleiischen Encyrtiden 1875) skriver: Die mir unbekannfe
Gattung
Cercobelus ...
Ashmead (Classification 1904) har
ganske vist Slaegten i sin Bestemmelsestabel, men det kan
ikke ses, at han, der samlede i U. S. A., selv har haft Slaegten. Heller ikke de 2 store Fortegnelser: State of Connecticut. Bull. Nr. 22 1916 og Cornell University Memoir 101.
Ithaca 1928 naevner Slaegten som fanget i Amerika. Schmiedeknecht: Die Hymenopteren Mitteleuropas, _lena 1907, har
ogsaa kun Henvisning til den oprindelige Beskrivelse og
*) Walker 1 The Entomologist vol. 1.

1840.
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Mercet: Himenopteros. Fam. Encirtidos, Madrid 1921, meddeler, at Slmgten ikke er fundet i Spanien.
Det maa derfor
noteres som
noget meget mwrkeligt, at Bakkendorff i Maj
1929 tog
1 Q Cercobelzzs i
Ermelunden og jeg i Holmegaardsmosen i Aar ogsaa 1 9.
3. Der fangedes baade i Bogholt Mose (Munkeskov) og
i Holmegaards Mose paa Sphagnumtaeppet en Del Ekspl. af
en for Videnskaben ny Trichogrammin,
en Chaetostriclla
med
korte Vinger
_leg har senere i Sommer Fundet Arten
paa Sphagnumtmppet i Bzallemosen.
Desuden Fangedes der begge Dage et stort Antal Chalcidier, som for Tiden ikke lader sig artsbestemme, men som
i hvert Paid ikke har den Interesse som de 3 ovenfor omra1te After.
J. P. Kryger.

Nogle Edderkopper fra

Sydsjaelland.

Ved Sjmliands naturhistoriske Forenings Ekskursion 5._]uni
1930 til Holmegaards Mose (Olstrup) og Munkeskoven (Thureby) samlede Hr. J. P. Kryger de Edderkopper, som et*
nxvnt i efterfralgende Liste :
1. Dolozzzedes /imb1'iatzzs Clerck. l juv.
2. I)iotyna arlzmlinacea Linné I Q.
3. Slealorla bipumzlala
Linné I 9, 3 juv.
4. Theridiozz sisyphium Clerck 1 8.
5. TI1e1'ir1ion bzzzzaczzlatzzlzz Linné I 8 iuv, 1 Q juv.
6. Tlzeridiozz va1'ians Hahn 1 Q.
7. Lilryplzia pzzsilla Sundevall 3 Q, I 9 juv.
8. Leptypllallles le1zeb1.icola Wider 1 8 1 Q.
9. Ezzlelecara acuminata Wider 1 8.
10. Gonaliuzn rzzbens Blackwall l Q.
I l. Hypomma cornzzla Blackwall I 8.
12. Erigone denlipalpis Wider l 8, I
9.
Clerck 1 8, I 2, I Q juv.
13. Amneus patagialus
14. Araneus cucu1'bitinus Clerck I Q juv.
15. Singa Izamala Clerck l Q.
1 9 under
16. Singa pygmaea Sundevall 2 8, 5 Q,
sidste Hudskiffe.
17. Meta segmenfata Clerck 1 8.
18. Tetragnaiha eazlensa 3 2, I 9 juv.
19. C11i1'acanihi1zm cami/ex Fabricius l juv.
20. Tibellus oblongus Walckenaer I 9.
21 . Xyslicus ulmi Hahn l 8, I 9.
Clerck 1 9, 1 9 iuv.
22. Hasarius falcaius
23. Helioplzanus /Zavipes Hahn 1 8.
24. Euophrys aequipes Cambridge 1 8.

I26
Flare af disse Arter er sjaeldne for den danske Fauna.
Saaledes kendes Nr, 9 kun fra Kbh.,
Farum, Tisvilde og
AIS, Nr. I I fra Ulfshale, Braenderup, Farum, Dyrehaven og
Als; Nr. 15 fra Frijsenborg, Herning og Varde, Nr. 16 Fra
Nordsjmlland,
hvor der er fundet I Q og nogle unge Dyr.
Dette er altsaa det flarste Fund af voksne 88 her i Landet.
Nr. 24 maa betegnes som et Iige saa sjaeldent Fund; thi af
denne Art kendtes kun 1 Q, taget i Djursland.
Kzbenhavn, d. 1.Juli 1930.

Jens Brcendegaard.

Plantenotitser fra Ekskursionen
Mose 5.

til Thureby og Holmegaards

og 6. Juni

1930.

Grevindeskoven.
Ce1'aslium glo11ze1'alu11z, Circaea
i11le1'me1Iia, Lailzyrus znonlanlls, Carex divulsa, Hielucizun
vlzlgatum,
H. pinnali/idunz,
Sazziclzla ezzropaea, Srtrop11ula1'ia nodosa, Pulznonaria obscllra, Sfellaria lzliqinosa,
Vicia sepium v. montanum, Eqzzisefuln silvativzzlzz, E. pratense, Galeobrlolon Iutelzm, B1'cu~hypodilI11z silvaliczlzn, Lgsillzaclzia 1uz1nLzla1'ia, L. 1zeI11o1.1z111,Sedum maxilmzm,
Viola silvesf1'ts, Avena pubscens, I)1'yopte1.is pllegopteris,
I). plzlrllella, Platazlilzemz (.11lo1'a11lI1a, Holcus mollis, Aclaea
spicala, Eqzzisellun Iziemale, Colzvallaria majalis, Pirola
minor, MajaIztheznzlIn bi/blil1m, Asfragallls glyryphyllzzs,
Impaiiezls noli tangere, Heleborine lalifolia, Chrysosplenilzm
alle1'11i/oliliIn, Ajuga replans,
Calamaq1'oslis lalzceolala,
Clinopodium vulgare, Festzlca gigantea, Alchimilla minor,
Carea: pallesccns, Veronica montana, Cornus sangizineus,
Ta1'axa<:z111z prcestans 0. s. fr.
I Boholt Skov desuden:
Stellaria nemorlzm u. gloclzidosp¢>1'1na, Anemone hepaiica,
Paris quadlifolia,
Orclzis
masculus, Thaliclrum /lavum og Lonicera cylosieum.
I Munkeskoven desuden:
Corydalis cava og Polenlilla sterilis.
Pasbj erg Vienge (Torvholdig Overdrevsslette med enlige Ege og med Kratholme langs Boholt Skov).

europaeus, (f alium boreale, Rhinanlhus crisla qalli, Carer
pallescens, C. caryophyllea, Azztennaria dioeca, Avena plibescens, A. pralensis, Thalictrum flavum, Platanfhera chlorantlza, Cirsium acaule, Alchimilla pubescens, Ranunculus
bizlbosus, Calluna vulgaris, Orchis masculus, O. morio,
Taraxacunz maellligerum, T. Nordste(lti
0. s. fr.
bestanden: Slaaen, Hvidtjorn,
Abild, Ron 0. s. Fr.

Trollizzs

KratEg, Ask, Hassel, Navr,
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Bagholt Mose i Munkeskoven (Birk-Lyngmose med
store Haengeswkspartier). I Hmngeswkkenx
Carex paral-

dora, C. Hudsonii, C. Goodenougltii, C. calzescens, C. dianflra, C laciocarpa, C. stellulala, C. roslrata, C. vesicaria,
Calamagrostis lanceolata, Typha lalifblia, Iris pseudachorzzs
Eriophorum polystachium, E. alpizzum (iMaer1gde), Drosera
rolundifolia, Pingvicula vulgazis, Dryopleris tllelyplelis
L'l1'icularia vulgaris, U. minor, Nllphar luleunz
0. s. fr.
I Lyngpar tierne: Rzzbzzs
saacalilis, E1'ioph01'lun vaginaizun, Oxycoccus palLzs1'1'is, Pedic1lla1°is silvalica. Andronzeda poli/blia, D1°gopteris spinulosa, VacciIlium !m]rfillazs,
Leontodon Ilispirfus, Geum rivale u. pallida, Carex ]'Iaua
(vera), Listera ovczia, Pezzcedanilm palilstre
0. s. Fr.
H olm egaa rd sm osen: (Pile-Birkemose medtfarre Lyngpartier og med Zoner af Rfarsumpe og Dyndenge, gennemkrydset af hajere liggende Veie indrammet af Birk og Pil).
Buskene var: Salim
cineria, S. aziliia,
S. repelzs, S. penlawlra, S. cizzeria >< penta11d1'a (et enkelt Individ) og
Bc-

lzzla pubesclis Paa Lyngfladerne: Myrica gale, Erica
telraliar, Orchis lali/olizzs Scilpus caespilosus v. az1sl1'iac'a,
Eriophorizm vagizzalzzzn, Drosera roiiznrlifolia, Oxgcoccus
pillusl1'is, E11zp.el1'un1 nigmnl, Galii1m liwcynicum, Vacciniuzn vitis idaea, Pirola minor (Vejrand) 0. s. Fr. Paa hwj
M oseeng (Graeseng):
Orchis latifolizls, Taraxacum ma(.z1lige1'1z111, Carex pzilicaris, C. Oederi, Rhizianlllus érisla
galli, Galium boreale, Pediclzla1'is silvalira, Pulygala vulgaris og ved Glasvaerket:
Sisyrynclzizzm azzgizstifoliizIzz,
0ormentlig Forvildet Fra en Have. (Hjemmehwrende i Nordamerika og indslaebt til Europa med Grasfro; dyrkes ogsaa
som Sirplante i Haver).
Paa Dyndengen ogi Grof terf

Carex pazwloaca, G. paniczzlata, C. pararloxa >< pazziculala
(i Nlaengde), C. Ie1'eliz1sc1ilcz, C. Hudsozzii, C. Goodenoughii,
C. lacioca1°pa (Sandlag), C. lepiclocarpa, C. ranescens, C.
pseudocyperus, C. acutiformis, Eriophorum alpinum
(i
Mmngde), Er. polystachium, Calamagloslis lanceolafa, Siam
latifolizlm, Lysimaclzia lliyrsi/Zora, Galium paliistre, Hy<lroc:I1a1'is morsus ranae, Humax hydrolapathzim, Sparganizzm ramosum, Holtonia palustris,
Veronica anagallis,
Nasturlizim aquaiicum, Yjpha latifolia, Iris pseudachorus,
Potamogelon naians, Ulricularia vulgaris
og Mariscus
cladinm (Avnknippe).
Fensmark Skov:
Equisezfum pratense, Anemone hepalica, Carex diuulsa, Siellaria gloclzidosperma, Vicia
silvatica 0. s. fr.
Knud Wiinstedl.
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Ekskursionens Fund af Maelkebmfter.
Da Mae1kebtatteHoret var stwrkt paa Retur, og det vae~
sentligst kun var paa skyggefulde Skovveje og omkring Huse,
at der kunde Hndes Maelkebmter i Blomst, gfar nedenstaaende
Notater ikke Krav paa at vaere fuldstaendige.
Paa Vejkanter i Grevindeskoven voksede
T. amblycen~

tram, angustisquanzeunl, Gelertii, Izamalum, longisquamezzm, pallescens, polyoclon, polyvlmroum
og proestans
hyppig, desuden noteredes: T. croceiflozuzm,
insigne, linqualum, scotinzzm lp) og xanthostigma.
Paa en Eng Vest For Boholt Skov bemaerkedes
T. anguslisqzzazzzezzzn, bractealzzm, caloschistum, chloroleucum,
hamatllm, Nordstedtii (tidligere kun noteret 3 Steder her i
Landet), pallescezzs, pectinalifolwe, polyodon, og tenebricans.
I Munkeskoven stod
T. Gele1'lii, hamatlzm, laciniosum (P) laciniosi/"1'ons, longisquazzzelun, pallescens,polyodon,
rho(iopodizzIn og xantlzosligzzza.
Engene ved Glasvmrk-Kroen indeholdt T.
amphiodon,
bracleatlzIzz, dilalalum, (relerlii,
Ilceznalopzls, halnrzlzmz,
lwlicolor, lzzaczlligelunz og le1zeb1'icans,. desuden ved Veje
og Haver ved Glasvwrket T.
calos1'lzist111n, cyanolepis (en
sjaelden Art), I)ahlstedlii, dzzplidens, IzaInatiforme, llamallzm, rhodopodium, slenoce1z!1'zzm og sublwticolor.
Det sidste Sted paa Turen, hvor Maelkebmttefloret blev
undersmgt, var i en Vejgrlaft ved Olstrup Station. Der Fandtes

T. aml>ly<.enlrzzm, anglzslisquameuzzz, wqzzilobzzm, cazzda~
tulum cl1lo1'oleucum, Dalzlstediii, dzzplidens, (/ele1'z'ii, hamalum laciniosifrons, lwiicolor, obliquilobzzzzz, polyodon
og xanthosligma.
Ialt noteredes 37 After.

M. P. Chrisiiansan.

