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Brushønsene (9Uachetes pugnax). 
B illeder 

·
og Tekst af Ro a r-Chr i s t e n s e n. 

·Hvem kender ikke denne ejendommelige Vadefugl, vore 
Enges skønheste Pryd. Navnet har den paa Grund af de 
lange Fjer paa Halsen og i Nakken, der udspilet danner 
en Krave, og under Fuglenes Leg giver dem en ikke ringe 
Lighed med kæmpende Haner. 

Det er imidlertid kun en overfladisk Lighed; thi medens 
et Par kæmpende Gaardhaner hugger løs paa hinanden med 
det Formaal, at den ene af dem maa flygte eller ligge død 
paa Kamppladsen, har Brushanerne kun til Hensigt ved deres 
flimrende og flatterende Bevægelser at lokke Hunnerne til 
Legepladsen, (den saakaldte Skoggerplads) ,  som senere vil 
blive omialt. 

Naar de færdes i Engen, synes Hannen at være af Stør
relse som en almindelig Due, og naar den bruser sig op, 
ser den ud som en større Kropdue; ved Siden heraf ser 
Hunnen ud som en Turteldue. 

En anden Ejendommelighed ved denne Fugl er Hannens 
stærkt varierende Farver. Det er næppe nogensinde lykkedes 
at finde to, som var ganske ens. De fremtrædende Farver 
hos dem er Sort, Blaat, Okker, Rødt og Hvidt, og disse 
Farver blandes paa de mest forskelligartede Maader, men 
altid saaledes, at de staar harmonisk til hinanden. 

Den Koloni, hvoraf Billederne er taget bestod af 7 Han
ner, hvis Kraver paa Afstand tegnede sig i følgende Farver : 

l) Nakkekrave sartagtig Halskrave lysegraa 
2) " blaasort rødbrun 
3) " rødbrun " sartagtig 
4) " hvid " mørk 
S) hvid med blaa hvid med blaa 

Tværstriber Tværstriber 
6) " sort grønlig " sortebrun 
7) " hvid med rød- " hvid (gulligt Skær) 

ligt Skær. 

Kommer man Fuglene meget nær, ses betydelig flere 
Aftegninger. 

Ryggens og Vingernes Farve falder i det mørkere eller 
lysere i Forhold til Kraven, men er altid mer eller mindre 
spraglet, selv hvor Kraven er ensfarvet. 

N æ b og Ben falder i det rødlige, men varierer efter Fug-
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lens Farve fra rødbrunt til lyst rødgult. Ligeledes de ejen
dommelige Vorter, Fuglen har i Ansigtet, og som er vidt 
forskelligt udbredt hos de forskellige Fugle. 

· 

Hunnerne er graa, og der er ingen - i hvert Fald paa 
Afstand - kendelig Forskel paa dem . . Det er dem, som 
alene maa udruge og passe U n gerne. 

Brushønsene, der overvintrer i sydligere Lande, kommer 
tjl os i Slutningen af April og opsøger da straks deres kære 
Eng med Skoggerpladserne, som jeg skal søge at beskrive. 

Denne Fugleart foretrækker Strandenge til sit Sommer
ophold; men der er dog altid bestemte Steder paa en større 
Strandeng, hvor den helst opholder sig. Det er· Ernærings
spørgsmaalet, passende Vandmængde og af passende Dybde 
samt gode Redepladser for Hunnerne, som er det afgørende. 

En Skaggerplads maa være saa centralt beliggende, som 
m uligt, paa Koloniens Omraade; den maa efter Fuglenes 
Smag helst ligge lidt højere end det øvrige Terrain, saa den 
er let synlig. Den maa enten være bevokset med ganske 
kort Græs eller bestaa af en plan Sand- eller Grusflade 
eller ogsaa en jord- eller Mosejords Flade. Størrelsen retter 
sig dels efter den givne Plads, og dels efter Koloniens Stør
relse. Hvor Pladsen er begrænset, f. Eks. en Holm, maa 
den rette sig derefter; men hvor Forholdene tillader det, 
har en Skaggerplads en langagtig Form, 6 a IO Meter lang 
og 2 a 3 Meter bred: Midten af Pladsen vil jeg kalde Are
naen. Det er der, Legen foregaar, og naar Fuglene vil tage 
lange Løb, farer de efter hinanden fra den ene Ende af 
Pladsen til den anden, Her standser de saa tæt samlede og 
gør nogle morsomme Komplimenter som ved en Dans. Her
fra stammer Ønsket om den langagtige Form. 

Fuglene foretrækker, at Arenaen er lidt højere end Skog
gerpladsens Udkanter (som en almindelig Vejprofil), dens 
Bredde er da l a 2 Meter. Uden for Arenaen findes i den 
noget lavere Del af Skaggerpladsen paa hver Side nogle 
smaa Fordybninger af Form og Størrelse som Hulheden i 
en almindelig Dessert-Tallerken. Det er Hannernes Stand
pladser og tillige Fuglenes Brudesenge. 

N a turligvis er der ofte Afvigelser fra den beskrevne !-<e
gel, Fuglene kan jo ikke omdanne jordsmonet, men maa 
tage Forholdene, som de er. 

Her er sikkert en Opgave, som var let og lønnende at 
løse, nemlig ved Opfyldning at anlægge en Skaggerplads i 
det mest sumpede Parti af Engen, saa Fuglenes Fjender ikke 
let kan angribe den. 

Hvis Fuglen ikke findes paa et Sted, som ellers egner 
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sig for den, kan man "plante den ud" enten ved Hjælp af 
store Unger eller Æg, som Rødben kan udruge. Man maa 
især sørge for, at Fuglene faar Fred for Mennesker og Rovdyr. 

Foruden denne Hoved-Skoggerplads (den primære) har 
Fuglene smaa (secundære) Pladser rundt omkring i Engen. 
Dem benytter de, naar den primære midlertidig er utilgæn
gelig. Dengang Fuglene ikke var fredede om Foraaret, gra
vede "Bruskokke-Skytterne" sig ned ca. 20 Meter fra hver 
større Skoggerplads, saaledes at de kunde bestryge den paa 
langs. Dette medførte for stort Mandefald blandt Fuglene og 
for megen U ro, saa de maatte søge hen til secundære Plad
ser. Kreaturer, som græsser i Engene, kan finde Behag i 
at lægge sig paa dette Sted; et Par Harer kan finde paa at 
løbe frem og tilbage efter hinanden paa dette dejlige, plane 
Parti; større Flokke af Maager kan sætte sig til Hvile der; 
ja en Rovfugl f. Eks. en Vandrefalk kan belejre Stedet for 
nu og da at snappe en Fugl. 

Kort sagt, der er Forstyrrelser nok for disse Fugle, og da 
Legen ikke maa forstyrres, er det nødvendigt at have andre 
Steder at ty hen for at faa mere Fred. 

Man kan ogsaa se, at to eller flere Kolonier kan slaa sig 
sammen paa en enkelt stor Skoggerplads, naar der er megen 
U ro i deres egne Distrikter. Men de hjemmehørende opgi
ver ikke deres Standpladser, og kommer en fremmed Han 
for nær, langes der Hug ud for Alvor. jeg saa en Gang en 
fremmed Han forsøge at slaa sig ned paa en Skoggerplads, 
der var anbragt paa en Holm ; men straks kom Ejeren af 
den betraadte Standplads og smed den fremmede i Vandet. 
Dette var imidlertid saa dybt, at den ikke kunde naa Bun
den, og det var morsomt at se, hvor den maatte baske med 
Vingerne for at komme op. 

Her er der 'ikke Tale om, hvem der er den stærkeste; 
thi den, som har Retten paa sin Side bliver altid den sej
rende, selv om den i Virkeligheden er den svageste. Det er 
Naturens Lov. 

En saadan Skiften om med Skaggerpladserne er især til 
Gene for Hunnerne, der maa søge fra Sted til Sted for at 
firide deres Hanner. 

Vil man studere Brushønsene paa Skoggerpladsen, maa 
man gaa systematisk frem, thi ellers lykkes det ikke. Man 
vælger om muligt en frit beliggende primær Skoggerplads, 
da denne besøges af Fuglene det meste af Dagen: Man maa 
dernæst indrette sig et Skjulested 20 a 30 Meter fra Skogger
pladsen. Skjulet maa være saaledes anlagt, at Observatøren 
kan være tjent med at l!gge der, men ogsaa saaledes, at 
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Fuglene ikke kan se ham. Hans Udsigt maa helst vende 
paa Tværs af Skoggerpladsen, thi ellers kan han ikke over
skue det hele paa een Gang. 

Den Skoggerplads, jeg har undersøgt grundigst, vendte i 
Øst og Vest. Vinden var hele Tiden vestlig, og da de Fugle, 
som . kom flyvende til Skoggerpladsen, saa godt som alle 
kom op mod Vinden, kom de altsaa fra Øst. Men ogsaa de 
fleste af dem, som kom løbende, kom fra den Kant. Her 
stod da ogsaa de største og kraftigste Hanner (sandsynligvis 
de ældste). Man bør vist begynde med at lære Hannerne 
at kende, hvilket ikke er saa vanskeligt, naar der som her 
kun var 7. Derefter maa man se at finde ud af, hvor hver 
Han har sin Standplads, Dette er dog ret vanskeligt; thi 
der er de kun det mindste af Tiden og sjældent eller aldrig 
paa een Gang, undtagen naar der kommer Hunner, thi da 
kaster Hannerne sig med utrolig Hast ned i den lille For
dybning, hvor Observatøren fra sit Skjul som Regel slet 
ikke kan se dem. 

Men selv om man nu har lært Pladsen og Hannerne at 
kende, kommer der dog først System i Undersøgelsen, naar 
man faar Tag i Hunnerne. Det er nemlig dem, som er Sjæ
len i Legen eller Nøglen til hele dette Virvar. Ogsaa her 
gælder det : " Ou est la femme". 

Vil man undersøge disse Fugles Liv paa Skoggerplad
sen, maa man i det mindste være en hel Dag om det, og 
maa da møde meget ·tidligt om Morgenen. Kommer man 
imidlertid først ved Solopgang, har Fuglene allerede været 
der. Er Græsset meget vaadt af Dug, kan man selv i det 
korte Græs se Fuglenes Spor og især deres Standpladser, 
hvor de har staaet og trippet Duggen ned. Disse kunne 
ellers ofte være vanskelige at paavise. Et andet Kendemærke 
paa dem er, at der som Regel er mere Fuglefald i og om
kring dem end paa de øvrige Steder paa Skoggerpladsen. 

Man gemmer sig nu i det førnævnte Skjul, saa Fuglene 
ikke kan se en, men saaledes, at man selv kan overskue 
Skaggerpladsen og saa meget af den øvrige Eng som muligt. 

Har man nu faaet sig gemt, varer det kun faa Minutter, 
før den første Han er paa Pladsen; det er her en stor 
mørk Fugl, der straks løber hen paa et af de højeste Punk
ter. Den bruser den fyldige Krave let op og ser sig maje
stætisk om. Den ligner en Ridder fra Middelalderen. Straks 
efter kommer der en ny, det er ogsaa en stor og fyldig Kok 
med en rødgul Krave. Den løber op paa Siden af den sorte. 
De to Fugle bruser sig op og gør en hastig Kompliment, 
medens Morgensolens Straaler ligesom filtrer sig ind i deres 
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Den første B rushane paa Pladsen. 

Kraver. Det ser ud, som den røde brænder, medens den 
mørke blinker som blaahærdet Staal. Nu kommer den ene 
efter den anden, de ,fleste kommer løbende fra det høje 
Græs, som findes i Skaggerpladsens Nærhed, og i Løbet af 
faa Øjeblikke er Forsamlingen fuldtallig. 

Man ser straks, at de bedst udviklede Hanner holder til 
ved Skaggerpladsens østre Ende. Vinden er vestlig og det 
blæser jævnt. Hunnerne, der helst løber eller flyver op mod 
Vinden, kommer derfor som Regel ind ad Skaggerpladsens 
østre Ende. En Han prøver som ved en Fejltagelse at sætte 
sig paa en af de østlige Standpladser, men Ejermanden er 
aarvaagen, den u forskam mede bliver straks jaget væk. 

N u begynder Legen for Alvor; man mødes fra begge 
Sider paa Arenaen. Kraverne bredes ud, nogle hopper i 
Vej ret og løber frem mod en af de andre, der stiller sig i 
Position, og det ser ud, som vilde de løbe deres lanselig
nende Næb ind i hinanden; men der er ingen Fare, det 
hele er k u n n F i l m". 

Det er imidlertid forstaaeligt, at tidligere Iagttagere har 
anset dens Optræden som Kamp. Deraf det tyske Navn 
n Kampfhahn - Kampflaufer." Pludselig forandres Scenen. 
Alle Hannerne farer op og spreder sig paa Arenaen. De 
strækker Benene for at gøre sig saa høje som muligt, ja, 
nogle af dem staar ligefrem paa Taaspidserne. Kraverne 
slaas ustandselig op og ned, der viftes med Vingerne skifte
vis, saa den ene Vinges mørke ydre. Side hele Tiden veks
les med den andens lyse, næsten hvide indre Side. Hele 
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Man hilser paa den nyankomne. 

dette Sceneri frembryder en ejendommelig Lysvirkning; det 
minder om Soldater, der signalerer med et Flag i hver 
Haahd. Hvad skal nu dette betyde? jo, det er virkelig Lys
signaler. Langt ude over Engen flyver en H u n, som synes 
at ville flyve Skaggerpladsen forbi, og dette maa saa vidt 
muligt forhindres. Hvad tænker hun dog paa? Vil hun dyrke 
andre Guder, eller har hun helt andre Ting i Hovedet? 
Maaske kan. hun ikke ·finde Vej? Pludselig vender hun om, 
hun har set Signalet og styrer nu lige hen mod de ventende 
Hanner. Endnu inden Hunnen har naaet Skoggerpladsen, 
er Hannerne som Pile faret hen hver paa sin Plads og har 
kastet sig paa Maven i den lille Fordybning. Her indtager 
de saa ejendommelige Stillinger, at de næsten er ukendelige. 
De vender Næbbet mod Hunnen, som de al le fikserer med 
gnistrende Blikke. Kravefjerene, Rygfjerene, Overvingen og 
Vingespidserne, ligesom Halespidsen stikkes opad og lidt til
bage, saa Fuglens Profil faar et groft, savtakket Udseende. 
De ser ud, som var de fuldstændig kataleptiske. 

Hunnen sætter sig nu paa Arenaen, hun betænker sig 
ikke et Øjeblik paa, hvor hun vil hen, men ser straks paa 
den Han, som hun tilhører, og paa en morsom, blufærdig 
Maade tripper hun hen til ham med nedsiaaede Øjne. I 
Reglen bliver Hannen liggende, indtil hun kommer helt hen 
til ham og piller ham forsigtig i Kraven; men saa springer 
han ogsaa op som en Trold af en Æske. De andre Hanner 
forholder sig rolige, kun de af dem, som ligger saa uheldigt, 
at de ikke kan se, hvad der foregaar, rejser sig lidt paa 
Hug, og deres Udseende er endnu morsommere end før. Man 
kan tydelig se paa dem; at der er noget gaaet deres Næser forbi. 
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Legen begynder. 

Det hele varer kun fa a Sekunder, saa staar Hunnen 
igen midt paa Arenaen, ryster sig og ordner sin Dragt med 
Næbbet, og saa flyver hun op mod Vinden, altsaa her Vest 
paa, medens ikke een af Hannerne, end ikke hendes egen 
Kavaler, værdiger hende et Afskedsblik. Nej, de ser alle i 
østlig Retning for at spejde efter flere Hunner. 

jeg har forresten aldrig set mere end en H u n ad Gan
gen paa Skoggerpladsen. En Gang saa jeg en, som var i 
Opmarch, men da hun saa, at der var Bryllup, blev hun 
pænt siaaende udenfor, indtil Bruden var fløjet. 

jeg prøvede at tælle, hvor mange Hunner, der besøgte 
Skaggerpladsen i Dagens Løb. Noget nøjagtigt Tal kom jeg 
dog ikke til; men kom til det Resultat, at Antallet af Plad
sens feminine Besøg paa nævnte Dag maatte ligge mellem 
20 og 30. Deraf kan man dog. intet slutte om Hunnernes 
Antal, thi hvem kan vide, om en og samme Hun kommer 
flere Gange. Ej heller kan man vide, om nogle af Hunnerne 
allerede ruger - det var i første Halvdel af Maj. 

jeg fik Indtryk af, at de fleste Hunner besøgte den østre 
Ende af Skoggerpladsen, hvor de stærkeste Hanner stod. 

Nu gaar Legen sin vanlige Gang, af og til afbrudt af 
Hunnernes Besøg. 

Længere op ad Formiddagen indtræder en vis Sløvhed. 
Der er længere mellem Hunnernes Ankomst. Hannerne er 
synlig trætte. Til sidst gaar Legen helt i Staa. Nogle af 
Hannerne sætter sig ned, andre staar paa eet eller to Ben; 
men alle vender de Front mod Vinden og bøjer Hovedet 
om paa Ryggen med Næbbet ind under Ryg- og Vingefje
rene. Fuglen har i sin Magt selv at bestemme, om den for
nødne Drejning af Halsen skal foretages langt nede eller 
helt oppe ved Nakkeledet Foretages Bøjningen langt nede 
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Udkig efter Hunnen. 

drejes Halskravens concave (hule) Side frem mod Vinden. 
Er Drejningen foroven, bliver det kun Nakkekraven, som 
drejes; men i alle Tilfælde rusker Vindpustene i Kraven, 
saa det paa Afstand ser ud, som Fuglene var i Affect. Øj
nene, der vender med Vinden - 'mod Øst -, staar helt 
eller halvt aabne for at spejde efter Hunnerne. Alt er..., til
rettelagt for dette ene Forhold. 

Nogle af Hannerne er løbet ud i det høje Græs for at 
finde lidt Frokost; men at de stadig befinder sig i Nærhe
den og holder et vaagent Øje med Hunnerne og Skogger
pladsen, ser man tydeligt deraf, at der kun hengaar faa Se
kunder, inden de er paa Pladsen, efter at en H u n har vist sig. 

Nu er alle Hannerne kommen tilbage, de ser sig fyrigt 
om efter Hunnerne; men disse synes at have andet for. 
Maaske staar de og spejler sig ude i Sumpen, hvem ved det. 

Nu maa de imidlertid vækkes af deres Drømmerier, og 
der paabegyndes en kraftig Kur, som altid plejer at have 
god Virkning. 

Hannerne samles som af Vane ved den østre Ende af 
Skoggerpladsen, og som Pile farer de afsted efter hinanden 
med baskende Vinger og opbruste Kraver hen til Arenaens 
vestre Ende, her standser de i en tæt Klynge. Kraverne 
vedbliver at være opbruste, Kroppen holdes i oprejst Stilling, 
Benene er strakt i alle Led og for yderligere at forlænge 
dem, staar Fuglene paa Taaspidserne, Næbbene lukkes ustand
selig op og i, og Fuglene, især Kraverne og N æ b vibrerer 
stærkt. Dette er imidlertid kun Ouverturen. Nu springer 
hele Flokken som ved et givet Signal indtil en Meter op og 
basker med Vingerne. Der høres ved hvert Opspring tre 
smaa Drøn, og de er især tydeligt hørlige, naar man lægger 
Øret mod jorden. De tre Gange "Bum" varer knap tre 
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En Hun under Opsejling! Nu maa man se at komme paa Plads. 

Sekunder, men gentages ofte flere Gange, ofte længe med 
faa Sekunders Mellemrum. 

Denne Lyd kan Hunnerne høre, hvor de end befinder 
sig paa Koloniens Omraade, og især tydelig, naar de fær
des paa sumpede Steder. De strækker nu Halsen i Vejret 
og kan da tillige se Hannerne, naar disse befinder sig i det 
øverste af Springet. 

Nu kommer der Hunner til Skoggerpladsen, og Legen 
gaar da over i sine sædvanlige Folder. 

Paa en af mine Observationsdage kom · der to Skytter, 
og en af Hannerne blev skudt. jeg kendte den godt. Det 
var en stor mørk Fugl, som stod til venstre for mig, altsaa 
ved den østre Ende af Skoggerpladsen. 

Denne uhyggelige Begivenhed havde jaget en saadan 
Skræk i Fuglene, at det varede omtrent to Timer, inden de 
atter kom tilbage, og man kunde da ogsaa se, at den faldne 
Ridders Plads stod tom. Da Hannerne havde leget en Tid, 
kom der ogsaa en Hun. Fuglen satte sig midt paa Arenaen 
og kastede straks et Blik hen paa den tomme Plads. Da Ejeren 
ikke var der, saa hun meget forbavset ud, strakte Halsen i 
Vejret og saa sig om til alle Sider. Da hun ikke kunde 
blive ham var, fløj hun sin Vej. Men denne Gang fik hun 
ikke Lov at forsvinde ubemærket, idet alle Hanner fulgte 
efter. Afsted gik det over Stok og Sten fra den ene secun
dære Skaggerplads til den anden, og det varede en halv 
Time før Hannerne kom trætte tilbage. Sandsynligheden 
taler for, at hun har overgivet sig til en af dem. Hun skulde 
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Hunnen kom og traf sit Valg. 

jo lægge fire Æg, og af dem maatte der komme fire Unger, 
hvad var der vel andet at gøre. Af disse Iagttagelser frem
gaar : A t S k o g g e r p l a d s e n e r e n B r y Il u p s p l a d s f o r 
F u g l e n e ,  at Legen ikke er  Kamp mellem Hannerne
Var den en Kamp, maatte det jo være om Hunnerne; men 
saa vilde de rivaliserende Hanner ikke ligge rolige og lade 
den foretrukne i Fred - og at Legens Formaal e j h e Il e r 
er  a t  m o r e  H un n e rne; thi da vilde den· ikke ophøre, 
saa snart en Hun kom til Stede. Dens Bestemmelse er der
imod at h i d l o k k e  H u nn e r n e, og den bliver derved en 
Sport for Hannerne. 

Hannernes forskellige Udseende i Forening med deres 
faste Standpladser, som netop søges, naar Hunnen kommer, 
tjener for denne til at finde en bestemt Han, som hun sta
dig holder sig til. 

Hannen kender ikke Hunnen, hvad man tydelig kan se, 
naar den kommer til Skoggerpladsen. De to Køn har des
uden saa lidt med hinanden at gøre, at det vilde være uri
meligt at vente, at Hannerne skulde kende de mange Hun
ner af samme Farve, som kommer i Flæng til Skoggerplad
sen. Forholdet imellem dem er altsaa polygamisk. 

Legen ophører ikke straks, naar Y n gietiden er forbi. Det 
er bleven en Slags Sport eller Tidsfordriv for Hannerne at 
lege, og saa længe Kraven ikke er fældet, er Kønslivet ikke 
ganske ophørt; men Legen har skiftet Karakter. Hunnerne 
leger nu ogsaa med - sandsynligvis saadanne, som har mistet 
deres Y n gel eller nogle gamle, ufrugtbare, emanciperede In
divider. -

Flokken holder sig nu ikke mere til Skoggerpladsen, 
men trækker omkring fra Sted til Sted langs Vandkanterne, 
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Et lille Hvil. 

hvor der findes flad og jævn Grund. De ynder især de 
glatte og sammenfiltrede Algepartier, som er tørre og faste, 
fordi Vandet er sunket fra dem. 

bet er vist en almindelig Mening, at Brushanen er stum. 
Dette er imidlertid ikke Tilfældet, selv om den kun sjælden 
lader sin Stemme høre. En Gang vilde jeg prøve, hvor nær 
jeg kunde liste mig hen til en besat Skoggerplads, før Han
nerne fløj op. Da jeg var kommen Flokken ca. 4 Meter 
nær, blev jeg opdaget. Alle Fuglene fløj nu op og udstødte 
et højt, hejrelignende Skrig. 

Naar Hunnen har smaa Unger, og man kommer i Nær
hedeJI af Reden, kan man se hende flyve over Fredsfor
styrrerens Hoved, og hun lader da en ejendommelig knur
rende Lyd, der minder om en Spinderok, høre. 

Naar Foraarstiden med dens Glæder og Sorger er forbi, 
tager Fuglene Ophold i Sumpene, hvor de lever enkeltvis. 
Her fældes Dragten, og her tager de til sig af de gode Ret
ter for at samle Styrke til den forestaaende Rejse. 
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Nogle Træk af Nordsallings Flora. 
Af H a n s  P. Kristensen.  

Halvøen Salling, hvortil naturligt slutter sig Øen Fur, er 
en af de danske Egne, som man har Indtryk af kun sjældent 
har været besøgt af Botanikere. Særlig gælder dette den 
nordlige Del, og da jeg gennem flere Aar under min Virk
somhed i Egnen af og til har gjort en Del spredte Iagtta
gelser, kunde disse maaske have nogen Interesse for "Flora 
og Fauna"s Læsere ved at henlede Opmærksomheden paa 
denne Egn. 

Størstedelen af Landet bestaar af frugtbare Moræneland
skaber, der nu overalt er opdyrket. Kridtet naar flere Steder 
op til Overfladen, særlig i Thorum og Batum, hvor det bry
des og anvendes til Gødningskalk, men da den omliggende 
jord overalt er under Kultur, ja endog Kridtgravenes Bund, 
hvorpaa den afgravede Overjord er henlagt, dyrkes, vil man 
forgæves eftersøge en karakteristisk Kalkbundsflora. 

Mod Vest er jordbunden for en Del mere sandet og her 
Andes endnu en Del Hede, der dog stadig maa vige for 
Opdyrkning og, om end i mindre Grad. for Naaletræsplant
ninger. 

Tilbage af oprindelig Natur bliver da først og fremmest 
Brinkerne mod Limfjorden og de neden for disse liggende 
Strandenge. Brinkerne er for største Delen ret stejle, dels 
græsklædte og dels kratbevoksede. Paa Østsiden kulminerer 
de mod Nord i jungel Krat og jungel Bakker, hvor Floraen, 
vel væsentligst paa Grund af Læ for Vestenvinden, naar en 
Yppighed og Arisrigdom, som ellers er sjælden i disse Egne. 

Den græsklædte Del af Brinkerne og Bakkerne k rak
teriseres af ;tnlhoxanthum odoratum (Gulaks) , flolcus 
lanalus (Fløjelsgræs), Daclylis glomerala (Hundegræs), 
Avena pratensis (Enghavre), Bronws lwrcleaceus ( Blød 
Hejre), Sieglingia decwnbens (Tandbælg), Carex Gederi 
(Dværg Star), Carex hirla (Haaret Star), og enkelte Steder 
Carex pallescens (Bleg Star), Spredt Andes ogsaa i disse 
Partier enkelte Buske, hyppigst Crataegus ( Hvidtjørn) og 
Pmnus spinosa (Slaan), samt Rosaspecies bl. a. R. rubigi
nosa (Æble Rose) , af og til Sarolhammzs scoparius (Gyvel), 
og enkelte Juniperzzs comnwnis (Enebær). U riefloraen bi
drager· dog ogsaa i høj Grad til at give Bakkerne Karakter. 
Almindelige er Sueeisa pratensis (Djævelsbid), Campanula 
persicifolia (Smalbladet Klokke) og C. rolundifolia (Liden 
Klokke), Carlina vulgaris ( Bakketidsel;, Cirehun acaule 
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(Lav Tidsel), Filipenduta hexapelala ( Knoldet Mjødurt), 
Hieraciwn pilosel/a ( Haarrig Høgeurt) og H. auricula ( Lan
cet Høgeurt), Lathyrus monianus ( Krat-Fladbælg), Unum 
calharlicwn ( Vild Hør), Solidago virgmzrea (Gyldenris), 
Viola canina (Hundeviol) og V. hirla (Haaret Viol). De 
talrige Myretuer er dækket med Thymus se11Jyllwn (Smal
bladet Timian); et enkelt Sted vokser Lalhyrus silvesler 
(Skov-Fladbælg) og Verbascum nigmm (Mørk Kongelys). 
Orkideerne er repræsenteret ved enkelte Plathanlera chlor
an/ha (Grønlig Gøgelilje) og enkelte store, tætte Kolonier 
af Orchis macutatus ( Plettet Gøgeurt). 

Krattet be$taar af en broget Blanding af Busk- og Træ
vækster og gør, bortset fra enkelte Indplantninger i den 
senere Tid af Gran og Ask, Indtryk af at være Resterne af 
Egnens oprindelige Skove. Bøg findes ikke; Hassel danner 
den overvejende Bestand, men spredt herimellem findes tal
rige Hvidtjørn, Slaan, Viburnwn opulus ( Kvalkved), Rham
nus calharficus ( Korsved), Salix cinerea (Graa Pil), en
kelte Querws robur (Stilk Eg) og Sarbus alleliparia (Alm. 
Røn), Lonicei·a periclymemun (Alm. Gedeblad) er almindelig, 
ligeledes Hedera helix (Vedbend). 

Skovbunden er overalt stærkt skraanende, leret, mange 
Steder fugtig af. V æld; flere Steder kommer det for disse 
Egne karakteristiske Moler frem til Overfladen, her dog 
kraftig blandet med Ler og Askebestanddele. Bundfloraen er 
om Foraaret præget af de alm. Planter for lign. Lokaliteter 
som Ficaria (Vorterod) , Anemone nemorosa (Hvid Ane
mone), Primula veris ( H  ulkravet Kodriver), Viola Riviniana, 
Gagea lutea (Alm. Guldstjerne), Garyelalis inlermedia 
( Liden Lærkespore), .Adoxa moscalellina (Desmerurt) og 
desuden talrige Lalhræa squamaria (Skælrod) og enkelte 
Corydalis pwnila (Finger Lærkespore). Equiselum Idemale 
( Skavgræs) findes i store Mængder. Senere paa Foraaret 
kommer hertil Equiselum maxinwm (Elfenbens Padderokke), 
Neallia niclus avis t Rederod). Actaea spicala (Druemunke), 
Rubus saxalilis (Fruebær), Melampymm vulgalum (Alm.  
Koføde), Løvefodarten Alchimilla pralensis, Aslragalus gly
cyphylhzs (Sødbladet Astragel), Dryopleris pulchella (Tre
delt Egebregne) samt - desværre Allhun ursinwn ( Rams
løg i stadig tiltagende Mængde. 

Ved Foden af Krattet vokser Cirehun oleracewn ( Kaal
tidsel), som ellers er sjælden i disse Egne samt HyperiCLun 
acutwn (Firevinget Perikon), og Carex lepidocarpa ( Krog
næb Stan Længere mod Nord og Vest bliver Strandbrin
kerne mere nøgne og vindhærgede, dels lyng- og dels græs-
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klædte, enkelte Steder beplantet med Bjergfyr og Hvidgran. 
Karakteristisk for disse Steder er Planter som: Vaccinium 
uliginosum (Mosebølle) og V. myrlillus ( Biaabær), Blechmzm 
spicanl ( Kambregne), Hotrychium Lunaria (Alm. Maanerude) 
og Trienlalis europaea (Skovstjerne) sam t  Arnica monlana 
(Guldblomme). Paa en Gravhøj nær Strandbrinkerne ved 
Branden fandt jeg i 1926 Pulsalilla vulgaris (Opret Kobjælde) 
i tre Eksemplarer; jeg har forgæves siden eftersøgt Planten 
hvert Aar indtil 1930; da fandtes den atter paa sam me Sted, 
men nu kun i eet Eksemplar. Den taaler saaledes ikke 
stærk Efterstræbelse, hvis den skal bevares for Distriktet. 
Nogen Fare for Udryddelse fra Botanikeres Side truer deri
mod næppe en anden Sjældenhed, der vokser lige i Nær
heden, nemlig Schoenus ni,qricans (Sort Skæne). I Bunden 
af Selde Vig bliver Strandengen ret bred; yderst mod Vigen 
findes en lav Strandvold, inden for hvilken kommer Enge og 
Kær, der atter ind mod Land hæver sig og gaar over i Hede. 
Her i Kæret findes en ca. 1/2 Td. Land stor næsten ren 
Bevoksning af Schoenus niqricans; jordbunden her er Ler
mergel. Paa et andet, fugtigere Parti af Kæret længere mod 
Nord findes en stor Bestand af Cinerw·ia pahzslris ( Kær 
Fnokurt) og i en V ældgrøft, der fra Brinken strømmer ned 
herimod vokser Calabrosa aquatica (Tæpp€græs) i Mængde. 
Andre Grøfter i Nærheden· indeholder bl. a. 1"\llyriophyllllm 
spicalum (Aks Tusindblad). Paa Overgang mellem Kær og 
Hede ses, tildels ganske smalle ret vaade Sphaqnummoser, 
her ved Selde Vig indrammet af Myrica. gale ( Pors) og 
Vacciniwn uliginoslim (Mosebølle). Selve Mostæppet er 
dækket med Oxycoccus quaclripelalus (Tranebær), Drosera 
rolunclifolia og D. inlermeclia (Rundbladet og Liden Soldug), 
Nartheciwn ossifragum ( Benbræk), Viola palustris (Eng 
Viol) og Pecliclllaris silvalica (Skov Troldurt). Paa en lig
nende Lokalitet ved Glyngøre findes Rhynclwspora alba 
( Hvid Næbfrø) og ved Harre Vig Carex Iimosa (Dynd Star). 

Midt mellem de sidstnævnte Lokaliteter findes i Nautrup 
Plantage en lille Bevoksning af Pirola minor ( Liden Som
merkonval) og P. seczzncla ( Ensidig S.) og paa mager Agerjord 
ved .Indgangen til Plantagen Calamintila acinos (Voldtimian). 
Tæt herved ligger smukt mellem Hedebakker Dalstrup Vand
mølle; en enkelt af disse Hedebakker rummer saa godt som 
alle Lynghedens karakteristiske Planter, nemlig foruden Cal
luna vulgaris ( Hedelyng), Arnica montana (Guldblom me), 
Antennaria dioeca ( Kattefod), Hypericwn pulchrum (Smuk 
Perikum), Genisia Lineloria (Farve Visse), G. anglica ( En
gelsk Visse) og G. pilosa ( Haaret Visse). Sarolhamnus 
scoparius (Gyvel), Blechmzm spicanl ( Kambregne) og Bo-
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lrychium vulgare (Alm. Maanerude) samt Orchis mawlalus 
(Plettet Gøgeurt), Platantlzera bifolia (Vellugtende Gøgelilje) 
og Arcloslaphylus twa-ursi (Melbærris). Paa de egentlige 
Strandenge er Juncus Gerat·di ( Botnisk Siv) karaktergivende; 
men derimellem ses hyppigt Puccinellia marilima (Strand 
Annelgræs), Triglochin maritimet ( Strand Trehage), Par
nassia paluslris (Leveurt), Trifolium fragiferum (jordbær
kløver), Sagina nodosa ( Knudret Firling), Speryularia metiia 
(Vingefrøet Hindeknæ), Orcl1is latifolius (Maj Gøgeurt), 
Cenlauriwn erylhraea (Strand Tusindgylden), C. pulchellum 
(Liden T.), Genliana campestris ( Bredbægret Ensian), G. 
pneumonanlhe ( Klokke Ensian) og Cochlearia danica (Dansk 
Kokleare). Paa de høje Strandenge ved Grønnerup træffes 
Hierochloe odorala (Festgræs). I de hyppigst vandfyldte 
Loer vokser Seirpus Tabernaemonlamzm ( Blaagrøn Kogleaks), 
S. mariiimus (Strand K.), S rufus (Rødbrun K.) og I-Jeleo
clwris paluslris (Alm . Sumpstraa). 

Øen Fur er landskabeligt set en Oplevelse, man sent vil 
glemme, selv om den ikke mere helt er, hvad den var for 
blot faa Aar siden. Flere og flere af Nordlandets Lyng
bakker bliver opdyrket og hegnet med Pigtraad, og fra Øst 
og Vest graver to forskellige Selskaber mægtige Skakter ind 
i Moleret, sælger Øen pundevis; men det mægtige Udsyn 
fra Øens højeste Parti og de bjærgagtige Klinter ved Nordky
sten vil dog næppe før sent forandres. 

Øens Flora er derimod kun lidet særpræget. Strandengene 
mod Syd ligner ganske dem paa Sallingsiden. Den endnu 
lyngklædte Del af Bakkelandet mod Nord udgøres for største 
Delen af meget mager Hede hvor det ufrugtbare Moler naar 
meget nær op mod Overfladen. Cuscula epithynmm (Lyng 
Silke) snylter her hyppigt paa Calluna og Genisia tincloria, 
og i den østlige Del af Bakkerne vokser Carex ericelorum 
( Lyng Star), Chamaeneriwn anguslifolium (Gederams) er 
overalt paafaldende hyppig. Yinca minor ( Liden Singrøn) 
behersker ene en stor Plet midt i Lyngen. 

Nordskrænterne dækkes over store Partier af Hippo
phaes rhamnoides ( Havtorn), iblandet spredte Sambucus 
niger (Alm. Hyld). Andre Partier er blottet for al Plante
vækst og atter andre er græs- eller lyngklædte. Her midt 
i Lyngen kan man finde Dryopteris pulehellet (Tredelt Ege
bregne), sikkert en Overlever fra den Tid, Øen var dækket 
med Skov. 

Paa Sandstranden her ved Nordkysten har jeg fundet 
Salsofa kali (Sodaurt) i faa og ret smaa Eksemplarer. 

Søborg, 20fn 1931: 
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Nye og sjældne Smaasommerfugle. 
Af Fr. Gud m a nn. 

I en længere Aarrække har der fra Lærer H. P. S. Søn
derup's Haand her i Tidsskriftet været optaget en Række 
Artikler om ovensiaaende Emne. 

Imidlertid savnes saadanne Artikler i Aargangene 1 929 og 
1 930, og da jeg synes, at "Fl. o. F." bør fortsætte med at 
publicere de Arter, der efterhaanden konstateres som danske, 
har jeg indhentet H r. Sønderups Tilladelse til i a ar at tage 
Sagen i min Haand. 

I hans sidste Meddelelse ( "Fl. o. F." 1 928 p. 13) manglede 
der nogle af mig i en lille Opsats i "Ent. Medd.'s" 4. Hæfte 
1 928, p. 229-23 1 omtalte Nyheder, og for Fuldstændigheds 
Skyld nævner jeg her igen Navnene paa disse, idet jeg ind
ordner dem under N r. i Fortsættelse af de l O af ham anførte 
Arter. Herved opnaas, at disse og fremtidige Artikler danne 
et Tillæg til Larsens Fortegnelse i " En t. Medd." 1 927 p. 7-2 1 1. 

De tidligere nævnte Arter, som Sønderup udelod, ere 
følgende·: 

Il . Lila uiscariæ Schi.itze. 

Til denne i 1 926 nybeskrevne Art maa henføres nogle 
af mig i 1920 og 192 1 i Stænglerne af lliscaria uiscosa ved 
Gudhjem fundne Larver, der leverede I magines i Begyndelsen 
af juli Maaned. 

12. Coleophora politella Scott. 

Dr. Martin Hering har - ved Genitalundersøgelse -
paavist, at polilella Scott., der har været betragtet som sy
nonym med C. fuscedinella Z., er en god, selvstændig Art. 
Den er bundet til Garylus og har hos. os været sammen
blandet med C. binderella Koll., der udelukkende lever paa 
Alnus. De af Larsen som klækkede fra Hassel anførte Styk
ker maa derfor henføres til derine nye Art. 

13. Nepliwla Lurricella H. S. 

Som omtalt i min fornævnte Opsats i ., En t. Medd." , er 
det nu lykkedes os at adskille denne længe som dansk for
modede Art fra N. basalella H. S. Begge minere i Bøgeblade 
og ere sikkert udbredte over hele Landet. 
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Af Nyheder skal jeg dernæst nævne følgende : 

14. Torlrix rigana Sodof, Spuler Side 250. 
Klækket i Antal af Larver, fundne i Beg. af juli 1930 

ved Mulbjergene (syd for Limfjorden). Larven levede i Spind 
langs Stængel, Blade og Blomster af Pulsatilla vnlgaris, 
oftest flere sammen, og ikke - som angivet hos Spuler -
i rørformige Spind paa jorden under Bladene af samme 
Plante (Gudm.). jeg har i mange Aar forgæves eftersøgt 
Arten i Nordsjælland, hvor Pulsalilla voksede. 

Et noget affløjet .Eksemplar, taget af Salskov sidst i Maj 
1930, vistnok paa samme Lokalitet, maa vist ogsaa henføres 
til nærværende Art. 

· 

15. Alueila baliodaclyla Z., Spuler Side 328. 
Taget i en Del Eksemplarer sidst i juli 1930 ved Vas

singerød i Nordsjælland, flyvende om Origamzm vulgare 
(Gudm.). Larven skal leve paa nævnte Plante i juni. Be
stemmelsens Rigtighed er bekræftet af Dr. Martin Hering. 

16. Gelechia incomplella H. S. Spuler Side 36 1. 
Denne i aarevis forgæves eftersøgte Art, som for nogle 

Aar siden fandtes i Sverrig af Benander, lykkedes det mig 
endelig at finde i Beg. af August 1930 i Almindingen paa 
en lille Skovlysning. Larven levede i Spind paa Spidsen af 
af Grene at' Calix repens og gav Imago i indeværende Foraar. 

17. Xyslophora rzzmicetella Hofm. Spuler Side 375. 
Fundet i et enkelt Eksemplar ved Lynæs den 3/s 1924. 

( Emil Olsen). Bestemt af Prof. Rebel. Larven skal leve 
minerende i Bladene af Rnmex acetosella, og muligt have 
nogle af mig i April 1930 ved Melsted Strand fundne Larver 
paa nævnte Plante henhørt til denne Art. Klækningen m is
lykkedes imidlertid. 

18. Coleophora allicolella Z. Spuler Side 402. 
Sækken af denne Art, der er dannet af et Frø af Juncus 

gerardi, ligner meget Sækken af C. adjunclella Hodgk., 
men er forlænget med et kort Spinderør. 

jeg fandt den i Antal paa Klipperne ved Gudhjem, fast
spundet til Forpupning, i juli 1929. Imago fremkom i samme 
Maaned. 

En enkelt Sæk, fundet paa Amager i Maj 1930, leverede 
I mag o i j u ni Maaned; og viste sig ogsaa at høre til den her 
omtalte nye Art. 
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19. Neplicula lengslrømi Nolck. Spuler Side 478. 
Fundet af denne for vor Fauna nye Art er nærmere 

omtalt i "Fl. o. F." s 2. Hæfte 193 1 p. 58-60. 

20. Micropleryx mansuetella Z. Spuler Side 484. 
Et Par Eksemplarer af denne for vor Fauna nye Art er 

tagne af Emil Olsen i Brøde Skov ved Lillerød den 29/5 1930. 
Larven er ubekendt. 

Endvidere skal ·jeg her omtale nogle store Sjældenheder, 
tagne dels i 1930 og dels i indeværende Foraar, nemlig : 

Acalla Ilastiana ab. coslimaculana Wck. Larsen p. 66. 
2 Larver paa Salix repens ved Gudhjem i Aug. 1930 gav 

denne her i Landet tilsyneladende meget sjældne Aberration. 

Cymolonia lalifasciana Hw. Larsen p. 48. 
Et Eksemplar af denne Art, der ikke er taget siden 1893, 

fandt jeg den 5/7 1930 i Egense Skov ved Mou. 

Eriocrania subpUijJUrella Hw. Spuler Side 483. 
Medens Varieteten fastzwsella Z. er ret hyppig, vides 

Hovedformen ikke at være taget her i Landet, før Emil 
Olsen den 2/5 1930 fandt l Eksemplar ved Gurre Vang. 
Den adskiller sig fra Varieteten ved helt eller næsten helt 
at mangle violette Skæl, som sidstnævnte har i saa rigeligt 
Maal. Hovedformen kendes fra England, men det er vist 
tvivlsomt, om den er konstateret i Tyskland. l hvert Fald 
erklærede Dr. Martin Hering, at han aldrig havde set denne 
Form,  medens Varieteten ogsaa i Tyskland er almindelig. 

Coleophora anlenariella H. S. Larsen p. 1 10. 
Af denne Art, der med Sikkerhed kun vides at være 

fundet i l Eksemplar tidligere, fandt jeg den 14/5 193 1 en 
Del Sække, fastspundet paa et gammelt Stakit i Sortemose 
ved Lillerød. l m a go klækkedes dels allerede paa H j em turen 
og dels i de paafølgende Dage. 

Sluttelig benytter jeg Lejligheden til her at omtale et Par 
Arter af Slægten Fwnea Stph., der af nogle Systematikere 
henregnes til Microlepidoplera. 

Fumea belulina Z. Spuler Side 184. . 

Denne Art, som omtales i Skat Hoffmeyer's Artikel: 
" Sjældnere natsommerfugle fra Bornholm" i "Fl. o. F.". l ste 
Hæfte 1931, p. 15, genfandt jeg den H/o 193 1 efter 4 1  Aars 
Forløb ved Lillerød. Sækkene fandtes paa gamle Pæle i 
Sortemose, og ihvorvel jeg formodede, at Larverne vare 
gaaede op paa disse, for at forpuppe sig, anbragte jeg dog 
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nogle friske Birkeblade i Klækkeglasset Det viste sig, at 
de ikke kunde modstaa dette Traktement, og snart vare de 
beskæftigede med at æde større og mindre H u lier i Bladene. 

Fumea sp.? 
Den 5. j u li 1930 fan d t jeg i Egense Skov ved Mou en 

Fumea-Sæk, anbragt paa et Birkeblad, hvilket Larven havde 
skeleleret ret stærkt. 

I Løbet af Sommeren 1930 vaagnede Larven med ret 
lange Mellemrum op til Virksomhed og angreb de i Glasset 
anbragte Birkeblade. 

Da Efteraaret kom, anbragte jeg Klækkeglasset i fri Luft 
til Overvintring, og først da jeg genfandt de fornævnte Lar
ver af betulina, kom jeg i Tanker om, at jeg skulde s� til 
min Egense-Larve, uden iøvrigt at have stærk Tro til, at den 
skulle have overlevet Vinteren. 

til behagelig Overraskelse viste det sig snart, at den var 
i fuld Vigeur, og snart aad den som belufina-Larverne aabne 
Huller i de den serverede Birkeblade. 

Sækken lignede i høj Grad belulina-Sækkene, ihvorvel 
jeg mente at kunne se enkelte Afvigelser, men da jeg en Dag 
læste Beskrivelsen af betufina's Larve hos Spuler, lagde jeg 
Mærke til, at Larven hos ham omtales som havende : "tief
schwarzen, stets ungezeichneten Kopf." 

Dette passede godt nok til mine Lillerød-Larver, hvorimod 
Egense-Larven viste sig at have lysebrunt Hoved med 2 
mørkere Længdestriber. 

Dette tydede jo paa, at jeg havde en fra betulina for
skellig Art for mig - muligt salicicolella Brd. - og snart 
efter fik jeg yderligere Bekræftelse herpaa, idet Larven en 
Dag pillede et af de visne Blade i Smaastykker og benyttede 
dem til at lave en Forlængelse af Hovedenden paa sin Sæk, et 
Raffinement, som ingen af Lillerød-Larverne syntes at tænke paa. 

Da Larven nu har levet i 11 Maaneder i Fangenskab, 
haaber jeg, at den maa være saa akklimatiseret, at den kan 
bringes til Forvandling, og interessant vilde det jo være at 
faa Arten fastsiaaet Skulde det vise sig at være salicicolella 
Brd., vilde hermed Spulers Tvivl om dennes Artsberettigelse 
være bortvej ret.*) 

Køb e nh a v n ,  den 28. Maj 1931. 
*) l mago, en rS klækkedes den 4. J u li 193 I. Efter Eksemplarels bre

dere og mere afrundede Vingeform at dømme, i Forbindelse med de 
foran omtalte Forskelligheder ved Larver og Sæk, tror jeg ikke, at 
Eksemplaret kan henføres til F. betulina Z. Det vil blive sendt til 
Tyskland i Haab om, at Sammenligning med større Materiale vil 
kunne bringe en Afgørelse. 
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IPygaera anastomasis L. paa Bornholm. 
Af L. P. Gli n t ho l m. 

Den 24. juli i Aar havde min Hustru og jeg det Held at 
tage denne sjældne Natsommerfugl ved Hammershus. Min 
Hustru tog de første, og i alt blev der paa denne og nogle 
efterfølgende Aftener taget IS Stk., deraf det ene i Finnedalen. 
Vejrforholdene var ualmindelig gode saa vel for Sukkerlok
ning som Lyslokning, og der var uhyre mange Sommerfugle 
fremme. Den nævnte Art kom til Lys og Eksemplarerne var 
meget vilde og for de flestes Vedkommende en Del affløjne. 

Ovensiaaende Meddelelse fra Hr. Grosserer Glintholm er . 
af ganske særlig Interesse; Arten Pygaera anaslamasis er 
opført som indenlandsk af vor store Zoolog O. F. Muller i 
hans berøm te "Fauna Fridrichsdalina" fra 1773; men i flg. 
Klockers Sommerfuglebøger og den øvrige Litteratur er den 
ikke siden fundet her i Landet. Ktocker skriver da ogsaa, 
at Artens Forekomst her i Landet er meget tvivlsom. Saa 
meget glædeligere· er det, at den halvandethundredaarige 
Meddelelse nu er blevet bekræftet. 

A a r h us, J uli 1931. Sigfred Knudsen. 

.Mindre Meddelelser. 
Lidt om Maager. Det er ikke med U rette bleven sagt, 

at Maagerne hører med i Kalundborgegnens Landskabsbillede. 
Vi ser her Maagerne over Egnen paa alle Tider af Aaret 
undtagen i den egentlige Vinter. 

· 

I disse Dage har jeg set Maagerne fra en Side, jeg ikke 
før har set dem fra. 

Vi har et jordbærstykke ca. 100 m fra Huset. Det teg
nede udmærket, og vi glædede os. Om Søndagen fik vi 
jordbær til Middag, og vi skulde snart have jordbær igen. 
Mandag Morgen saa jeg enkelte Maager flyve over Stykket. 
jeg skænkede det ingen Opmærksomhed. Tirsdag Morgen 
saa jeg et halvt Hundrede Maager slaa ned over jordbærrene 
og flyve op. jeg skyndte mig derned. Alle modne jordbær, 
ja, og alle de halvmodne var væk, og jorden mellem Ræk
kerne var fuld af Maagespor. Vi fik sat et Fugleskræmsel 
op, og siden har Maagerne holdt sig derfra. 

jeg havde aldrig før vidst, at Maager tog jordbær. Nu 
vidste jeg det, og jeg syntes knap saa godt om de smukke, 
hvide Fug'Je. 
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Torsdag d. 2. juli om Aftenen saa jeg, at det vrimlede 
tæt med Oldenborrer over alle vore Lætræer i Vest. jeg 
havde aldrig før set saa mange Oldenborrer her paa Egnen. 
jeg blev betænkelig og begyndte at tænke paa, hvordan man 
skulde fjerne den· Plage. Men Lørdag Aften ved 9-Tiden, 
da det var temmelig mørkt paa Grund af mørke Skyer, saa 
jeg fra Vinduet nogle Maager flyve om Trætoppene i ivrig 
jagt efter Oldenborrer. Da vi kom ud, saa vi omtrent hun
drede Maager, der skiftede med at jage Oldenborrer om 
Trætoppene og at sidde paa Boldpladsen ved Siden og hvile 
sig. De lod sig ikke forstyrre af os. En Gang imellem fløj 
de mod Grenene, vel for at jage Oldenbarrerne op. Skønt 
det efterhaanden blev saa mørkt, at vi kun lige kunde se 
Oldenborrerne, blev de ved med jagten til Klokken var over 
halvti, og der ingen Oldenborrer mere var at se. Saa lettede 
hele Flokken og fløj Nord paa ad Saltbæk Vig. 

I Dag staar Maagerne igen i Yndest hos mig, og de er 
lige saa kønne at se, som de altid har været. 

Tømmerup Friskole, d. 5/7 1931. Bertel Thomsen. 

En nærgaaende Ræv. Først i April Maaned i Aar 
opdagede man paa en Gaard tæt ved Kalundborg, at en Ræv 
havde sit Tilhold i et lille Udhus, der benyttedes til Red
skabshus; paa Stænget laa der Halm og ved den nordre 
Væg var der Halm helt ned til Gulvet. Ræven havde Ind
gang gennem et lille Hul midt i den nordre V æg; herfra 
havde den boret sig paa skraa gennem Halmen op paa 
Stænget; hvor den havde fulgt en Gang under en Bjælke, 
der laa paa langs gennem Længen, helt ud i Vestgavlen, var 
gaaet langs denne og havde lagt Ungerne i det sydvestre 
Hjørne, et Stykke fra Væggene og midt i Halmlaget. 

Beboerne hørte U n gerne pibe, og de spekulerede paa, 
hvad det kunde være, og en Dag jagede en af Gaardens 
Folk en Stok op gennem Halmen. 

Saa hørte de ikke U n gerne pibe mere; men en Morgen 
ved 5-Tiden saa Gaardens Ejer den gamle Ræv ved H uset. 
Man satte sig saa i Forbindelse med et Par Rævejægere, 
som opsatte to Sakse, der stod i nogen Tid, men man op
naaede kun at fange et Par Høns. Saa en Dag faldt der et 
Par Unger ned imellem Bræddelagene i Væggen helt henne 
Østgavlen. De blev anbragt i en kunstig Kyllingemoder. 

En Dag mødte saa jægerne med Hunde. Nu skulde 
Halmen flyttes og Ræven fanges. Efter at have flyttet en 
Del Halm fandt man Ræven i Længens sydøstlige Hjørne, 
hvor den var flyttet hen med Ungerne, da den bl�v for-
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styrret. Den havde her ogsaa fulgt Bjælken i Nordsiden 
ligesom mod Vest. Hundene holdt Ræven, der blev bundet, 
slæbt udenfor og skudt. Tre Unger, der endnu var hos 
Ræven, bed Hundene ihjel. Man havde nok kunnet lugte, 
at en Ræv færdedes i Udhuset; men man mente ikke den 
boede der, før Ejeren saa den den Morgen. Man havde ogsaa 
fundet Dyrerester i Udhuset; men man havde ikke savnet 
noget Fjerkræ der paa Gaarden, og man havde heller ikke 
mærket noget særligt paa Gaardens to Hunde. 

U n gerne var omtrent en Maaned gamle, da de blev fun
det, og de fire Unger, der fandtes levende, bliver nu op
ammede ved Hjælp af en Hund og trives udmærket. 

Tømmerup Friskole, April 1931. Hjalmar Thomsen. 

Nogle sjældnere Svampe fra Bramminge-Egnen. 
Naar Egnen omkring Bramminge har et ret rigt Flor af 
"højere" Svampe trods sin Skovfattigdom, skyldes det vel 
særlig de mange Smaaplantager, der er af temmelig ny Dato 
og mest bestaar af Hvidgran og Bjerg-Fyr, som findes her. 
I disse findes der - ofte til langt hen paa Aaret - et 
Mylder af Bladhatte og Rørhatte. 

Blandt Egnens " højere" Svampe findes ikke saa helt faa 
sjældne anført i Severin Petersens : " Danske Agaricaceer, 1907". 

I Aarene 1920-27 har jeg fundet følgende mere eller min
dre sjældne Arter : 

Amanita porphyria Fr., Endrupholm. Lepiota excoriala 
(Schaeff.)  Fr., Græsmarker v. Bramminge. [_, .  grarwlosa 
( Batsch. ) Fr., Størsbøl Plantage. Triclwloma equestre (L.) 
Fr., Størsbøl og Darum Plantager. T. imbricatum Fr., 
Størsbøl Plantage. Clilocybe uibecina Fr., Darum Plantage. 
Collybia luberosa (Bull.) Fr., Plantagen v. Kanalbroen. 
Hygrophorus hypo_lhejus Fr., Plantage v. Grygaard, Darum 
Plantage. H. coccineus (Schaeff. )  Fr., Bramminge. Russula 
aenzgionosa ( Pers.) Romel., Endrupholm. R. cilrina Gill., 
Endrupholm. R. aeruginea Fr., Korskro. Rozites caperata 
( Pers.) Karst. ,  Grimsirup Krat. Pholiota flammans Fr. , 
Endrupholm. Corlinw·ius armillatus Fr., Endrupholm. 
Paxillus alrolomenlosus ( Batsch), Endrupholm og Størsbøl 
Plantage. Slropharia Captzl-Medusae, Fr., Størsbøl Plan
tage. Complzidius roseus Fr., Plantagen v. Grygaard, Da
rum Plantage. Leplopus relimgus Fr., Bramminge. Poly
porus belulinus Fr., Endrupholm. P. zanalus Fr., Anlæget 
v. Bramminge. Bolelus bouimzs Fr., flere Steder. B. ua
riegalus Fr., Endrupholm, Plantagen v. Grygaard. Hyd-
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mzm imbricatwn Fr., Størsbøl og Plantagen v. Grygaard. 
Geasler coronatus (Schaeff.), Plantagen v. Kanalbroen. Gu
dania circinans Fr., Plantagen v. Kanålbroen. Podostroma 
alutaceum, Fr. ( Bestemt af Poul Larsen), Plantagen v. Ka
nalbroen. Milmia pahzdosa Fr., Størsbøl. 

P. NI. Pedersen. 

Blomsterhoveder af Guldblomme (Arnica) og B iaa
hat (l(nmzlia) ønskes fra Efteraar og tidligt Foraar. 

E. B. Ho!Jmeyer, 
Haslev. 

Foreningsmeddelelser. 
Naturhistorisk Forening for Lolland-Falster. 

(Fortsat fra 3. Hæfte, S. 88.) 
I Hængesæk-Rørsumpen omkring Hjortesø i Skjoldnæs

holm Skov bemærkedes kun (paa Grund af den knap til
maalte Tid) : Carex lasiocarpa (Traad-Star), C. eanescens 
(Kortkapslet Star), C. Limosa ( Dynd-Star), Rhynchospora 
alba ( Hvid Næbfrø) og ved Mosekanten : Circaea alpina 
(Liden Steffensurt). 

Hr. R o b e r t  H a n s e  n anfører · af Snegle fundne paa 
Ekskursionen 2% 1930 til Allindelille Fredsskov : Havesnegl 
i alle mulige Baandvarieteter (enkelte transparente), Skov
snegl (Helix nemoralis) kun faa Stkr. Helicigona arbu
slnzm og Eulota fnzcliczzm i store Eksempl. fra 2 1  mm 
brede og 19 mm høje. Turistmæssig var Turen storartet 
især for dem, der ikke har særlig Afsky for Benzinos. 

24/s var der indbudt til Ekskursion til Horreby Lyng, 
men stærkt Regnvejr foraarsagede, at der ingen Tilslutning blev. 

5/n til Tvede Mose. Vejret var noget fugtigt. Der var 9 
Deltagere. Nogle af disse tog om Morgenen til Virket Lyng, 
væsentlig for at søge Svampe. Af Planter gensaas Konge
bregne (Osnwnda regalis) .  

Ved Tvede Mose eftersaas først en Stubmark ret grun
digt, der saas bl . a. Liden Torskemund (Linaria minor), 
Sand- Hankro (Galeopsis ladamzm) og Kiddike (Raphanus). 
Efter Frokost gik vi · i Mosen. · I Lyngpartiet fandtes Entian 
(Genliarw uliginosa) og talrige Eksempl. af Mygblomst (Li-
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paris Laeselii). Vi var særlig interesseret i at eftersøge 
et Siv ,  som i bot.-topogr.-Undersøgelse var anført som Jun
cus nochzlosus, men som af Cand. Hartz var bestemt til 
.T11ncus fuscoaler ; det var fundet i en Eng længere ind mod 
Stubbekøbing. Vi fandt det i Udkanten af Tvede Mose. 
Svampeudbyttet var ikke stort. Vejret havde været for tørt 
og det besluttedes, at der ikke skulde være nogen særlig 
Svampetur. 

L . "( . · . �� nng. 

Svampefund i Tvede 'Mose d. 7/o 30. Ret ringe Svampe
vegetation paa Grund af forudgaaende Tørke. Kun følgende 
fortjener · at nævnes : 

l .  Brunskællet Slørhat (Corlinarius plwlideus Fr.). 
2. Purpurfadet Slørhat (Corlinarius porphyropus Schw.) 
3. Finskællet Bægerhat ((�ccilia griseo-mbella Lasch.). 
4. En Varietet af Zinnober-Vokshat (Hygrocybe miniala 

Fr. var. Canlharellus Schw.). Er af Jakob E. Lange 
(Studies in the Agarics of Denmark V) fremstillet som 
selvstændig Art. Vi fandt i Mosen tydelige Overgangs
former mellem begge. Varieteten har m e g e t  langt 
nedløbende Lameller, hvilket gør den let kendelig. 
Lange, som fik den sendt over, erklærede den for 
meget typisk. F. fl. Møller. 

Ekskursion 31/o 1 93 1. Fra Nykøbing tog godt 20 Del
tagere pr. Cykle eller Bil til Fuglsang Storskov. Under 
Ledelse af Hr. Konservator O. Nielsen iagttoges Fuglelivet. 
Særlig Opmærksomhed fæstedes ved et Par Gravænder og 
en Løvsangerrede. Hejrekolonien, der er fredet, er for nogle 
Aar siden flyttet til Nordsiden af Skoven. Den er meget 
spredt, . og da Træerne er kraftige, er den ikke let at iagt
tage. Der er antagelig godt l 00 rugende Par. Af Planter 
bemærkedes intet nyt, og <;:Jrævlingeboet kunde vi ikke kom
me til, da denne Del af Skoven var afspærret. 

Under Turen holdtes Generalforsamling. De afgaaede 
Bestyrelsesmedlemmer : Lærerinde Frk. E. Nielsen, Sakskb. , 
Overlærer Rendrup og Lærer Kring, Nykøbing, genvalgtes. 
Til Sekretær valgtes, i Stedet' for den bortrejste R. Enevold
sen, Bager Robert Hansen, Nykøbing. 

Medlemstallet var godt 50 og Kassen var velnæret. 

L Kring. 
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