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Danske Vegetationsbilleder. 
Af S v e n d A n d e r s e n. 

6. Bolbjerg. 

Hvor i Nutidens Vendsyssel de vide, l ave Landflader 
og de fladvandede Vejler brat afløses af de isolerede 
Bakkeøers stejle Sider, der snart bestaar af Ler, snart af 
Limsten, snart atter af det hvide Skrivekridt el l er det graa 
Blegekridt, gik Stenalderhavet stridt gennem brede Sunde 
ind til den nuværende Limfjord. Som stejlkl intede Øer l aa 
Kridttidens endnu faststaaende Plateauer vel hen i dette Hav, 
der med hele Nordsøens stormfulde Vælde har søgt at bryde 
dem ned og dynge deres Brudstykker sammen i meterhøje 
Strandvolde, som endnu i Kilometres Længde bræmmer de 
gamle Strandlinier langt fra den nutidige Kyst. 

Faa Steder i Danmark træder dette Kræfternes Spil mel
l em før og nu saa stærkt og tydeligt frem som i det nord
l ige Jyl l and og her igen især i Hanherrederne, hvor den 
Dag i Dag de gamle Øer fra Oldhavet l igger hen som brat
sidede Holme paa de næsten plane Al luvialflader. Mod det 
aabne Hav staar de stejle Kridtbjerge ved Svinkløv, Bolbjerg 
og Hanstholm som Høfder mod Nedbrydningen, som de 
stod det endnu mere virkningsfuldt, da Landet l aa l angt l a
vere og dets l aveste Partier var et Hav, der i Styrke næppe 
stod tilbage for den nuværende Nordsø. Bedst holdt disse 
Høfder Stand, hvor Kl ippens Kerne var den haarde Lim- . 
sten; her gik Nedbrydningen kun langsomt for sig, og det 
indenfor l iggende Land blev beskyttet. Af denne Grund 
staar Limstensøen Bolbjerg i vore Dage som en af Landets 
yderste og l angt fremspringende Forposter mod Havet. 

Som en aasformet Ryg med stejl t affaldende Sider gaar 
denne fordums Ø ud til Nutidens Kyst, med bratte Styrt 
mod denne i blottede Skaar og foroven uregelmæssigt fol
dede, græsklædte Skrænter. Forneden staar den lodrette 
Limsten med l øsrevne Blokke om Foden, hvor Søen slaar 
ind under Paalandsstorm, saa dette Forbjerg af Sten er umu
l igt at passere langs Stranden. Og i Havet udenfor staar 
den utilgængelige graa Limstenssøjle Skarreklit, med et Par 
Smaatuer af Græs og nogle faa Blomster paa Toppen. 

Nordl igt bel iggende indenfor vort Lands Omraade, ud
sat for de stærke vestl ige Vinde og for Vestjyl l ands hele 
Havklima med den sal te, fugtige Luft, voksende paa en Bund, 
hvis fysiske og kemiske Sammensætning. afviger saa. stærkt 



fra jordbunden i de fleste Egne, har Plantevæksten paa 
denne  Kl ippe vel et vist Særpræg, men dog ikke saa ud
præget, som man maaske kun de vente. Det er et i høj 
Grad blandet Selskab, der har taget Klippen s yderste Skræn
ter i Besiddelse, et Samfund, hvis vigtigste Kompon en ter er: 
a) Heden s og Klitten s almindel igere Arter, som er udbredt 
i Egnen i ejet hel e taget; b) et udtalt Kontin gen t af Kon. 
tinentalarter, der formentlig skylder Kridtbun den deres Til
stedeværelse her i det yderste Nordvest; c) en Del nord
l ige Havkystplanter, der i Danmark nærmest kun forekom
mer i disse nordjydske Egne, og som mest holder sig paa 
den l avere Del af Stran den , og endelig d) enkelte rene 
Strandplanter, der paa Grun d af Saltsprøjtet og den sal te 
Luft er udbredt ogsaa over Skrænt og Top paa Havsiden 
af Solbjerg. 

Til den sidstnævnte Gruppe kan først og fremmest hen 
regnes Cochlearia officinafis (Alm. Kokleare), der er hyp
pig overalt paa de ydre Skrænter; Plantago m arilim a 
( Stran d-Vejbred), der i Jyll and trives l ige saa vel paa Bakker, 
l angs Hede- og Landeveje som paa Stran denge og i Klitter; 
Armeria ( Engelskgræs), om hvilken næsten det samme gælder; 
hertil et ·Par af den tornebuskede Klits Karakterplan ter, 
n emlig den skønn e  Kl it-Rose (Rosa pimpinellifolia) og Hav
torn (Hippophaes rhamnoides) .  

Større I nteresse har imidlertid den Gruppe af Egnens 
Planter, der kan betegn es som nordlige Havstrandsarter. 
Paa selve Bolbjergs ydre Klipper optræder af saadanne Ar
ter almindeligt Stran d-Limurten (Silene m arilima). Paa Hav
stranden tæt vest om Bolbjerg trælfer man den smukke 
mørkeblaa Hestetunge (Merlensia m aritima), der trods sine 
aldeles glatte, blaagrønne Blade hører til de Rubladedes Fa
milie. Det er en udpræget nordisk Strandplan te, som bl . a. 
forekommer paa Færøerne og I sl and, men hos os kun fore
kommer paa Grusstrande i det nordligste Jyl land. Lidt øst
ligere trælfer man , ogsaa paa den yderste Vegetationslinie, 
to andre nordlige Strandplanter: Strand-Pileurt (Polygonum 
Raji), der lign.er vor alm. Vej-Pileurt, og den lil le robuste, man
gegrenede Firhannet Høn setarm (Ceraslium Lelrandum) ,  der 
vokser sammen i de vaade, yderste Lavninger i Stran d voldene. 

For med det samme at nævne an dre Arter af lignende Udbre
delse, der forekommer i disse Egne af J ylland, skal anføres 
den lille Dværgulvefod (Selaginella) , der godt kan antages 
for et Mos, men falder stærkt i Øjn en e  ved sin gul l ige Farve; 
den forekommer mange Steder i Egnens l ave Heder, især 
paa fugtig Sandbund; et enkelt Sted paa Kysten l æn gere 
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imod Nord er Padderokken Equiselwn variegalum fundet 
i Klitlavninger; jeg samlede sidst denne Plante paa Fjeld
heder ved Akureyri, hvorfra Sneen nylig var bortsmeltet; 
den var der almindelig. Lidt fjernere, men dog i Nordjyl
land, har man Gæslingblomsten Draba incana i Kridtter
rænet og den gule Strand-Valmue (Gla11cium Lulewn) om
kring Nissum Bredning. Draba og Equiselum er nordlige 

Arter, men de er ikke særlig knyttet til Strandegnene. Dette 
gælder forøvrigt ogsaa om enkelte af de Hedeplanter, der 
forekommer paa og om Bolbjerg. 

Som Modsætning til disse nordlige Arter skal vi se paa 
det l igesaa interessante Element i Floraen, der rummer de 
sydlige el ler sydøstlige Arter, det kontinentale Element. D ette 
Element synes, som det fremgaar her og som der vel andet
steds bl iver Lejl ighed til at vende tilbage til, at skylde jor
dens Kridt- el ler Kalkindhol d sin Tilstedeværelse. For Bol
bjerg-Skrænternes Vedkommende er det formentl ig mere 
selve Bundens Struktur, Fuglighedsforholdene og Ekspositio
nen, der betinger Kontinentalplanternes Trivsel, end det er 
Kalken som Næringssubstrat. Det er heller ikke noget stort 

Antal Arter, der forekommer - i saa Henseende er Blege
og Skrivekridt-Skrænterne ved Limfjorden saa meget rigere 
- men de optrædende Arter danner talmæssigt et kraftigt 
Led i den karaktergivende Vegetation, saa at den falder en 
Del i Øjnene. En Plante som Blodrød Storkenæb (Geranium 
sanguineum) er. hyppig, Liden Frøstjerne (Thaliclrwn m i
nus) forekommer i rigelig Mængde paa Foden mod Vest ; 
en saa udpræget Sjældenhed som Polentilla m inor træffes 
ogsaa, langt fjernet fra sine østl igere Voksesteder. I øjne
faldende er de talrige storblomstrede Hypochoeris maculala 
i en lav, robust Form, der især paa de ydre Skrænter er 
holdt lavt nede af Vinden. Den hulkravede Kodriver (Pri
nmla veris) maa sikkert ogsaa henregnes til denne Gruppe, 
og endelig hører hertil to af Kridt- og Kalkbundens allermest 
karaktergivende Arter: Eng-Havre (Avena pralensis) og Du
net Vejbred (Plantago m edia), der begge er almindelige. 

Vi maa nu udskil l e  en lil l e  Gruppe af Planter, der maaske 
ikke danner nogen økologisk Enhed, men i hvert Fald har 
deres Lidenhed fælles; de vokser desuden paa samme Bund, 
nemlig paa det stejle, med en lav og sparsom Græsvegetation 
klædte Nordvesthjørne. Her staar en Form af Alm. Tusind
gylden (Cenlaurium wnbellalum), kun l til 2 Tommer høj 
og med Blomsterne næsten i Hoved, omgivet af de tætsid
dende Stængelblade. Her vokser talrigt den meget sjældne 

Form af Øjentrøst, Euphrasia Rosikaviana (bestemt af K. 
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Wiinstedt); tommehøje, faablomstrede Vild Hør (Unum ca
Lharlicum) kunde vel med Rette regnes til Kalkfl oraen, og 
hertil maa muligt ogsaa regnes en l ill e Ensian, der stod i 
tommehøje, endnu ikke  blomstrende I ndivider, og som for
mentlig var Gentiana amarella var. axillaris, der synes 
udbredt paa Kridtterrænet ved Limfjorden. Et Par Eksem
plarer af Maanerude (Botrychium lunaria) og en Del Ti
mian (Thynws seJ1Jyllwn) skal endnu anføres fra denne 
Lokalitet. 

Men for at gøre Listen mere komplet for dem, der maatte 
have I nteresse af at vide Besked, nævnes endelig til sidst 
de mere almindelige Planter, der jo danner Hovedmængden 
af Vegetationen, men i det hele hører til Egnens el l er Lan
dets almindeligste Arter. Saadanne er Røl l ike, Rundbælg, 
Bakketidsel, Brunel l e, Marktidsel , Horsetidsel , Mark-Padde
rokke, Føl fod, Musevikke, Hundeviol , Stedmoder. Her 
er dog ogsaa mere til Heden knyttede Arter som Graa
ris (Salix repens) ,  der er hyppig overal t, her er en Del 
Lyng og Revlingris, Gul Snerre og Gyldenris, Haarrig 
Høgeurt og Kongepen (radicala); her er fuldt op af Faare
svingel og Rød Svingel , Rundbladet Klokke  og Linaria. Kløver
slægten repræsenteres· af Rød og Hvid Kløver samt Gul Flad
bælg; Djævelsbid og Biaaha t repræsenterer de falske Kurve
blomster, og endel ig er der Tormentil, Pimpinelle, Bidende 
Ranunkel og Vejbred - og er vi først naaet d e n ,  holder 
vi op og gaar videre, for at det ikke  skal føre alt for 
vidt. -

Et Vue ned over Skrænten med de vindtrykte Pygmæer 
af Planter: store næsten i Græsset hvilende Blomsterhove
der af Carlina og Hypochoeris maculala; lave, stærkt haa
rede Former af Bidende Ranunkel , af Rødkl øver og Muse
vikke; l igeledes afvigende Former af Brunelle og overdunede, 
kortstilkede Dunet Vejbred - et Billede paa Vindens me
kaniske Kraft. Uendelig aabent l igger Havet imod Vest og 
Nord, en Vandringsvej for Frø fra fjerne Strande; under os 
rejser Kalkklippen sin Rygfinne i skjult Samhørighed med 
andre og større Kalkplateauer i Øst og Syd, et yderste 
Landingsfel t for Kontinentalarters .Udbredelse i Spring. 
Overalt, om os og til Siderne, Egnens Vegetation, den jævne 
og almindelige danske Flora. Med Hovedet fuldt af plante
geografiske Refleksioner forlader vi Bolbjerg og sætter Kur
sen mod Sydøst, hvor Limstens-Øen Klim Bjerg inde paa 
de gamle Alluvialflader lokker os til at bese Silene oliles 
paa d\!nS isolerede, nordl igste Voksested i Danmark. 
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7. Fra Vemmenæs Odde til Vaarø Enge. 

Det sydfyn ske Øhav er en Verden for sig, frodig og 
fængslende, lukket og lun i sin særprægede I dyl . Her ved 
disse grønn e  Bredder er Havet gaaet til Hvile som i en 
I ndsø; Vegetation en sopper trøstigt tilhavs i Fladvandets 
frodige Slikbund, bæltevis ordner Strandsumpens og Syl ten
gens Planter sig efter Bun den s Saltindhold eller efter Høj
den over dagligt Van de. Store Strøsten rager op i de lav
vandede Flader eller ligger lejret foran de l ave Skrænter 
som hen kastet Materiale, der skal dann e  Syld og Sokkel for 
det n ye Land, der gennem Aarhundrederne bygges op af 
det fine Slik, de skiftende Havstrømme fører med sig in d 
mel lem Øer og Holme i denne  Øgaard, som et gammelt 
Navn har kaldt dette Omraade. Siø hedder en af Øerne, 
og i bogstavelig Forstan d er flere af disse lave Smaaøer siet 
sammen af Slik fra Havet og ligger endnu hen saa l ave, at 
de n æsten gaar i Linie med Vandet deromkring. D isse er 
da oftest træløse og bare, men andre har en anden Struk
tur, bærer Skov og Krat og har lave, afslebne Klinter, hvor 
Stømmen skærer imod under Stormenes Pres; herfra tages 
en Del af det findelte Materiale til de dyn dede Flader og de 
lave Vige og Vejler, som med Tiden vokser sig ovenud af 
Vandet og bliver til Seirpus-Sump eller Han·il- Eng, til 
Umonium-Græsgang eller myretuet Strandfælled eller endn u 
højere Trin paa Rangstigen over Middel vandstanden ved 
Østersøens sydlige Kyster. 

Paa de l ave, lerede Strande i denn e  Øgaard trives den 
sydbaltiske Stran dengs Flora i rigeste Maal, repræsenterende 
et Samfund saa oprindeligt som noget i vort Lands Vege
tation. Skove og Krat paa den lidt højere Sund har, hvor 
de forekommer, en rigere og mere differentieret Flora end 
i nordligere Egne; Vej rande, Landsbyer, Agre faar n ye Træk 
i Sammen sætningen af deres Plan teformationer; kun lerede 
Skræn ter og de faa Vandløb og Mosehuller faar i deres 
frodige Ensformighed et Præg, der virker mere almindeligt 
og uin teressant end mange andre Egnes. 

Som et Sted, der forener mange af disse Træk, kan vi 
vælge Vemmenæs Odde i det sydlige Taasinge. Et n oget 
afsides Sted, men det lønn er et botan isk Besøg godt. 

I Agrene møder vi straks en Ukrudtsflora, der viser os, 
at vi er i vort Lands sydl ige Egne: den l ille spydbladede 
Torskemun d ( Linaria elatine) er hyppig; de to smaa Fir
linger Sagina apetala og ciliata ligesaa; Ager-Galtetand 
(Stachys aruensis) og dens større Slægtning smalbladet 
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Galtetand (S. paluslris) er ikke sjældne. Den morsomme 
pigget-frugtede Ager-Ranunkel (Ranuncuhzs arvensis) ses et 
Par Steder: af den smukke lille Rødarve ses en kraftig, 
kransbladet Varietet (Anagallis arvensis m ajor); Tætfrøet 
Gaasefod (Chenopodium polyspernnzm) optræder i Stub- og 
Roemarker sammen med en hel Del mere almindelige Plan
ter som Gul Okseøje, Blaastjerne, flere Veronica-Arter, 

Ager-Løvefod (Alchimilla arvensis) og vore to rødblom
strede Tvetand med Mellemformer (Laniiwn amplexicaule 
x purpureum. 

Ved Færgekroen er et lil le Til løb til en Ruderalflora. 
Sammen med store Bulmeurter (Hyoscyamzzs n iger) ses tre 
Malva-Arter (M. silvestris, negleeta og rotundifolia); i 
K rohavens Plæner optræder den indslæbte Høgeurt Hiera
dum auranliacwn med de smukke røde Kroner og det 
l ille Græs Væselhale (Vulpia derlonensis), hvilken sidste 
ogsaa hører til vore sydlige Arter. 

Paa den grusede Strandfælled paa Næsset nord for 
Færgekroen træffes den fl igetbladede Vejbred (Planlago 
coronopis) i stor Mængde sammen med stivhaaret Ranunkel 
og Løg-Ranunkel (Ramznculus sardous og bulbosus); to 
Nellike-Arter optræder ogsaa her (Dianlhus armeria og 
D. delloides). Den lille Vaar-Vikke ( Vicia lalhyroides) er 
her saare almindelig som paa saa mange andre Steder paa 
l ignende sandet-gruset og græsklædt Bund. Hvor der bli
ver lavere og mere fugtigt, staar Rank Firling (Sagina ma
rilim a) og den mindste Tusindgyl den (Cenlazzriwn pulchel
hun), Soløje-Alan! (Imzla brilannica) med de store gule 
Blomster drejet lidt paa Sned og endnu en Række af Stran
dens Arter som Strand-Krageklo (Ononis spinosa), Dansk 
Kokleare (Cochlearia danica), Smalbladet K ællingtand (Lo
tus temzis) o. a. 

I Brynet af Vemmenæs Skov og tillige andetsteds ved 
Strand og Gærder møder vi den anden af de til Stranden 
bundne Alant-Arter, Strand-Loppeurten (lnula dysenterica); 
endvidere den store Kær-Svinemælk (Sonclws paluster), 
vor højeste urteagtige Plante, hvis smaa lysgule Kurve ser 
saa unaturligt smaa ud, naar de som her i Taasinges fugtige 
Strandskove bæres paa Stængler af op t il 3 M�ters Højde, 
i Sandhed et helt l ill e tropisk " Kurvetræ" at skue: I 
Vemmenæs Skov findes en Del Navr og af Urter nogle af 
de hyppigere Gøgeurter (Orchis maculalus, O. masculus, 
Listera ovala, Piatanthera chlorantha, Neottia, Helleborine 
lalifolhzs) og mange Høgeurter (Hieracium); hyppigst er den 
bredbladede (Hieracium boreale) og Skærm- Høgeurten (H. 
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wnbellalum ), tillige findes dog foruden H. pilosella og H. 
auricula endnu to eller tre af Skovarterne med høj, bladet 
Stængel, men for Bestemmelse af disse maa Specialisten 
tilkaldes. Paa de fugtige Skovveje findes Bjerg - Ærenpris 
(Veronica m onlana), Bidende Pileurt (Polygonwn hydro
piper), en jordform af en Callilriche sp. og meget andet. 
Endogsaa Morbundens V egetation er omend svagt repræsen
teret af lidt Lyng-Snerre (Galhzm harcynicnm) og Bølget 
Bunke (Deschampsia flexuosa). Af  Skovbundens Græsser 
lægger man Mærke til Skov-Hundegræsset (Dactylis lobala) 
og den tidlige Skov- Hejre (Brom zzs Benekenii); af Star
græsser Carex remota og C. diuulsa. Saavel i som uden
for Skoven træffer man den i mange Egne sjældne Firkantet 
Dueurt (E'pilobiwn adnalwn), der næsten hører til Karak
terplanterne for det sydlige Taasinges Grøfter, ligesom den 
haarede Perikum (Hypericwn hirsutum) hører til Skovlys
ningernes fremtrædende Arter. 

Mellem V emmenæs By og Stranden syd derfor ligger 
nogle smaa Skovhaver, en halvsumpet og ganske uhæget 
Bondeskov, der er fi ltret sammen af Hassel og Eg, Poppel 
og Pil, Bævreasp, Vrietorn, Navr, Abild, Benved, Kornel, 
Kvalkved, Slaaen, Tjørn, Roser, Brombær, Hindbær, Kor
bær, Kaprifolier og maa'ske mere endnu. Bundfloraen i 
dette Krat er næppe særlig ejendommelig: man ser Stokke 
med røde Bær af Dansk I ngefær (Arwn maculatum), flere 
af de foran nævnte Gøgeurter, den bredbladede Klokke 
(Cam panula latifolia) og som urteagtig Lian op ad Skov
brynet V inget Pileurt (Polygonwn dumelomm). 

Rigere bliver V egetationen paa de Stumper af Skoveng 
eller Fælled, der ligger mellem Skoven og Stranden, og ri
gest bliver selve Forstrandens Flora. Langs Skoven er denne 

Forstrand smal, men vestligere, om ad Stjovl til, bliver der 
Bræmmer af Strandenge, afvekslende med lave Skrænter, 
og endelig flader hele det sydlige Taasinge- Land sig ud 
vest for Stjovl i de lave V aarø Enge, kaldet " Maanen" eller 
" Monnet" , hvor Strandengsvegetationen n a ar sin højeste Grad 
af U dvikling i dette Omraade. Paa hele denne Kyst har vi 
den sydbaltiske Strandflora i typisk Udfoldelse med Karak
terplanter som Stargræsserne Carex disfans og C. exlensa, 
der hører hjemme i Harril-Engens Tæppe (Juncus Gerardi), 
sammen med Strandasters, Sandkryb (Glazzx), Strand-Tusind
gylden og Liden T. (Cenlmzrium erylhraea og pulchellum); 
paa endnu lidt lavere Steder træder Annelgræsset til, her 
ovenikøbet med tre Arter (Puccinellia distans, m aritima og 
retrofle;ra, den sidste f. Eks. paa den dyndede Strand ved 
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Færgekroen), de to Spergularia-Arter m arina og salina, 
den vilde, stærktlugtende Selleri (Apium graveolens). N ær
mest hjemmehørende i H arril-Engen el ler lidt ovenfor -
ofte mel lem spredte Pilragm iles - kan træffes den sjædne 
Eng-Klaseskærm (Oenanlhe Lachenalii) og Strand-Sten
kløver ( Melilalus denlallzs), medens H øj Stenkløver (M. al
lissinws), som her er vil dtvoksende, træffes paa de lerede 
Skrænter, el ler langs disses Fod. Endnu træffer vi de to 
nævnte Imzla-Arter, især Soløje-Alant, der stedvis er l ige
frem talrig, endvidere de foran nævnte Stivhaaret Ranunkel, 
Strand- Krageklo, Strand -Firling, men skønnest af dem 
al l e  er dog H indebæger (Limoniwn vulgare), . som staar 
mellem Vemmenæs og Stjovl , og som paa Vaarø Enge 
danner hele blaaviolette Marker. H erude finder man ogsaa 
en hel Del Strand-Bynke (Arlemisia m aritim a), man træf
fer, hvis man har H eld, det lille sjældne Græs Spidshale 
(Leplunzs filiformis), som saa let og sikkert ofte overses, 
men som man l ettest finder i Blomstringstiden midt i juli 
paa de hvidlige Støvknapper. Den uanselige Skærmplante 
H areøre (Bnpleumm lemzissimwn) kan man med Fordel 
søge paa Fælledens Myretuer, hvor d e n nu synes at have 
fundet de bedste Kaar for Trivsel . 

Paa Stjovl Strand træffer vi endnu nogle Sjældenheder: 
paa den lerede Strand optræder den store bredbladede Karse 
(Lepidiwn lalifoliwn), og den sejge, mørkegrønne Strand
Siv (Juncus m arilimus); paa lidt højere Bund findes den 
prægtige, vel lugtende Strand-Nellike (Dianllws superbus) og 
lidt Eng-Skær (Serralula tinctoria); den sidste, som jeg 
ikke selv har fundet, har her sit eneste kendte Voksested i 
hele det sydfynske Omraade; sparsom træffer vi den store 
Kvan (Archangelica litloralis), der dog genfindes noget tal
rigere ind imod Lunkebugten vest for V emmenæs By. Langs 

Forstranden kan man iøvrigt træffe den sædvanlige Bræmme 
af Melder (Atriplex spp.), hvoriblandt her findes den skøn
bægerede Melde (Alriplex calolheca), Strand-Gaasefod 
(Chenopodina maritima), lidt Salturt (Salicornia ramosis
sim a og maaske een Art mere), Strand-Vejbred, Smal Kæl
lingtand (Lotus lemzis), Sonehus-Arter o. fl. Paa Skrænter 
lidt Rosen-Katost (Malva alcea), Strand-Svingel, Toaarig 
H øgeskæg, Plettet Skarntyde (Coniwn m aculalum) og Filt
bl adet Kongelys (Verbascwn lhapsus). 

I Enghavernes smaa I ndelukker kan mellem spredte Bu
ske og op mod Kratskovens Rand staa den rigeste Vegetation 
af blomstrende halvhøje Stauder: de almindeligere Arter som 
vore to Rølliker, de to almindelige Cen taurea-Arter (scabiosa 
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og jacea), Rejnfan (Tanacelum), Gulerod, Randfrø, Skov
Angelik, Mjødurt og H jortetrøst osv. H ertil slutter sig saa 
Inula-Arterne i Mængde, den kommenbladede Sel ine (Seli
nwn carvifoliwn), der er hyppig i Sydfyn; den sjældne 
Rank Frøstjerne (Thalictrwn simplex), alenhøje I ndivider 
af Djævel sbid (Succia praemorsa). H er forekommer ogsaa 
den for Sydfyn sjældne Knoldet Mjødurt (Filipendula hexa
petala), den l igeledes sjældne Mangeblomstret Ranunkel 
(Ranunwlus polyanlhenws) og vore to Agermaane-Arter 
(Agrimonia eupatoria og odorata). Flere Hypericum-Arter, 
hvoriblandt hirsulum, og fl ere Sonehus-Arter fylder op i 

Floraen; to Arter Løg (Allizzm oleraceum og scorodopra
sum), en Art Euphrasia (slricla?), Gærde-Snerlen og Ca
rex nemorosa bemærkes endnu. Af Græsserne falder den 
store Bjerg-Rørhvene (Calamagrostis epigeios) �tærkest i 
Øjnene, lidt Blaatop (1\!Iolinia), sjælden paa Øerne, den 
l igeledes ret sjældne H estegræs (Holcus mollis), Tandbælg 
(Sieglingia) og l angs Stranden lidt Marehalm. 

Man vil vistnok af det foregaaende have faaet et I ndtryk 
af Frodigheden og Afvekslingen i det sydlige Taasinges rige 

Flora. Man kan uden Vanskelighed finde adskilligt mere 
endnu i disse Egne. Lægger man Vejen rundt gennem Stjovl 
By, kan man under særlig gunstige Forhold finde den lille, 
skinnende gule Colula coronoplfolia, der tidligere har vokset 
her i Mængde, men nu er yderligere sparsom; den sjældne
ste danske Dueurt, Epilobium Lamyi, kan Kendere ogsaa 
tage her. I Lungeris Skov, lidt vest for Vemmenæs, trodser 
enkel te store Buske af Berberis vulgaris Loven, vel anbragt 
i Skovbrynet mod Landevejen og prægtige i Eftersommerens 

Farveskifte. Den stivhaarede Bittermælk (PiCI·is) og den 
fine Taddervikke (Vicia tetrasperma) staar langs Vejkanten 
gennem Skoven og lidt inde i denne staar fl ere Grupper af 
H vid H estehov (Petasiles albus), der er meget sjælden i det 
sydfynske Omraade. Vest for Skoven, hvor Landevejen for
l ader Bredden af Lunkebugten, staar paa Gærdet Klynger 
af Læge-Stokrosen (Althaea of{zcinalis), et gammelkendt 
Voksested, der staar angivet hos P a t r e s. 

Saaledes kunde vi blive ved lidt endnu, men vi bl iver 
al l igevel ikke færdige med Taasinge. Derfor maa vi bryde 
af og sætte Kursen mod Øens høje Ryg - Bregninge Bakke 
-, videre derfra i bløde Sving ned til Vindeby Færgested, 
hvorfra vi vender tilbage til det øvrige ·Danmark. 

Ho l t e ,  den 14/0 1931. 
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CViola rupestris Schmidt 
(Smaabladet Viol), fundet i Danmark. 

Af K n ud W i i n s t edt. 

Ved en Revision i Foraaret 1931 af Botanisk Museums 
danske Violmateriale opdagede D r. phil. j. C l a u s e n ,  at et 
Violindivid fra Øsløs i Thy maatte henføres til Viola nz
pestris Schmidt v. glaberrima Murb. Der blev altsaa her
igennem konstateret en for Danmark ny Art, som for øvrigt 
j. Lange i: Haandbog i den danske Flora nævner som mu
ligvis voksende i Danmark (V. arenaria De.). I Botan. Tidskr., 
4 1  Bd., 4. Hæfte, publicerede Dr. Clausen samme Aar sit 

Arbejde: Danmarks Violarter, hvori han naaede at medtage 
Viola nzpestris. I dette findes altsaa den nærmere Beskri
skrivelse og Placering af Arten tillige med et Billede, der 
giver et ganske godt Begreb om dens Udseende, naar man 
betænker, at det kun afbilder en lille Del af et I ndivid. 
Habituel kan den karakteriseres som en Dværgform af Skov
violen og paa Grund af denne Lighed er den vel ogsaa 
hidtil blevet overset af vore Florister. Ved nærmere U n
dersøgelse opdages dog snart karakteristiske Forskelligheder 
fra denne Samleart, og da først og fremmmest Blomsternes 
overvældende Talrighed, Blomsterstilkenes relative Længde 
og Bladenes paafaldende Lidenhed. Blomsterne er ofte saa 
mange og stillede saa tæt, at de næsten ganske skjuler de 
kun 1-2 cm. lange, tætsiddende og grundstillede Blade; 
saaledes at blomstrende Bestande af Arten paa aabne Skov
bakker, hvor den særlig hører hjemme, paa længere Afstand 
præsenterer sig som violblaa Farveplet ter. Hovedformen er 
desuden overalt fint haaret omtrent som Viola odorala ( Mark
Viol). U heldigvis optræder Arten ogsaa med en helt glat 
Varietet: glaberrima Murb., som oven i Købet i Danmark 
er den almindeligste, hvilket naturligvis vanskeliggør Adskil
lelsen fra Viola silualica coll. og fra V. canina u. lucorum 
( Hunde-Viol); den sidste har dog altid typisk smaa canina
Blomster. Blomsterstørrelsen og navnlig Farven synes hos 
V. mpestris at være meget variabel; idet de forskellige For
fattere saavel af tyske som af svenske botaniske Haandbøger 
er meget uenige paa dette Punkt. Farven angives lige fra 
blaa over lysviolet til at kunne blive helt hvid, og Stør
relsen angives snart at være lille, som hos V. canina, snart 
stor, som hos Y Riviniana. Sandheden er formodentlig 
den, at saa snart V. nzpestris, saavel . Hovedformen som 
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Varieteten, kommer i Nærheden af 1'. silualica coll. straks 
bastarderer med den, saaledes at man meget sjældent er 
stillet over for typiske I ndivider; et Forhold, der ogsaa gør 
sig gældende for V. silvestris og .1'. Riuinianas Vedkom
mende, og som gør Bestemmelsen af disse to Yderpunkter 
inden for en Formserie saa vanskelig. De mange Bestande, 
som jeg har set af Arten i Danmark, havde Blomsterfarve 
og Størrelse som hos 1'. Riuiniana og Sporen i Reglen lys; 
men saa snart det drejede sig om Bastarder med V. silueslris, 
blev Blomsterfarven violet og Sporen mørkere . . 

Da Konstateringen af A rten fandt Sted i Maj Maaned, alt
saa midt Violsæsonen, kunde Eftersøgningen af den allerede 
begynde i 1931. Botan. Forenings Foraarsekskursion blev 
derfor med H ensigt l agt til Grevindeskoven ved Tureby paa 
Sjælland, hvor jeg tidligere havde set afvigende, haarede 

Former af Y Riuiniana ( den saakaldte V. solsalica Krause), 
som maaske kunde have Forbindelse med Y rupeslris. Paa 
denne Ekskursion, der fandt Sted den 17. Maj 1931, fand
tes da ogsaa langs med en aaben H ovedvej igennem Skoven 
Mængder af V. nzpeslris saavel i den haarede H ovedform, 
som i den glatte Varietet, og desuden i H øjskoven svagt
haarede Bastarder baade med V. Riuiniana og med Y. sil
ueslris. H ovedtypen var herved ogsaa blevet fastsiaaet som 
voksende i Danmark. , 

Da det var sandsynligt, at Arten, med sin fortrinvis · øst
lige U dbredelse i Europa og som værende hyppig i Sverrig, 
kunde ventes at have særlig gunstige Voksebetingelser paa 
Bornholm, foranstaltede Professor j. Lindhard, Læge j. 
Olsen, Nykøbing, og jeg en Ekskursion i Pinsedagene 
til Øen med det specielle Formaal at eftersøge V. nzpeslris. 
Den blev da ogsaa hurtigt fundet i stor Mængde i glaber
rima- Formen paa en Række Lokaliteter især mod Syd og 
Øst ( f. Eks. i Almindingen, Rankleven, Dynddalen) og rige
l igt bastaderende med Skov-Violen og et enkelt Sted ogsaa 
med V. canina u. lucorwn.  Den haarede H ovedtype blev 
ikke fundet, men i Krattet ved Boderne fandtes dog svagt 
haarede Former; hvorfor H ovedtypen sandsynligvis ogsaa 
vokser paa Øen. [Det skal i Forbigaaende l ige nævnes, at 
Viola uliginosa ( Sump-Viol ) blev fundet i stor Mængde i 
Val lensgaard Mose og sammen med den enkelte Bastarder 
med V. slagnina og V. Riuiniana]. 

I det øvrige Danmark blev V. mpestris u. glaberrima i 
samme Foraar konstateret fra en Række Lokaliteter i Syd
og Nordsjæl land; et enkelt Sted paa Fyen og paa Møen, 
saaledes at man maa formode, at den er jævnt udbredt over 
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hele Danmark. For Østjyllands Vedkommende vides dog 
intet sikkert endnu, men I ndivider i Museets Herbarium 
fra Rold Skov, Horsens og Randers-Egnen kan maaske ty
des som mpeslris- Bastarder ; hvilket vel ogsaa maa gælde 
for de I ndivider af V. solsalica som forel igger fra Haders
levegnen. jeg antager imidlertid, at naar der herved er ble
vet gjort opmærksom paa Arten i videre botaniske K redse, 
at nye Fund hurtigt vil blive gjort. Botanisk Museum mod
tager gerne I ndivider saavel friske som tørrede til Bestem
melse, naar Svarporto vedlægges. 

Københ avn, i J anuar 1932. 

Vore Halvgræsser (eyperaceae). 
Af P. K a ad. 

Det er mit Haab, at nedensiaaende Nøgle - l igesom 
Starnøglen i l. Hæfte af "F. & F." J931 - vil være en Hjælp 
paa botaniske Ekskursioner. Selv om Nøglen er meget kort
fattet, vil den forhaabentlig i Forbindelse med I l l ustrationerne 
gøre en foreløbig Bestemmelse mul ig. Dog er unge Eksem
plarer ( særlig af Carex-Siægten) altid vanskel ige at bestemme, 
naar' man ikke har Materiale til Sammenligning, og derfor 
bør man helst tage Eksemplarer med tydeligt ansatte Frugter. 

Al l e  Figurer er gengivet i naturl ig Størrelse. 

l. Hver enkelt Blomst eenkønnet ( se "F. og F." 1931, 
Side 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S t a r ,  Carex 

Hver enkelt Blomst tvekønnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
2.  S m a a -A k s e t s A v n er i to Rækker . . . . . . . . . . . . . 3 

skruestil lede. . . . . . . . . . . . . . S 
3. Trekantet Stængel ( meget sjælden Plante) 

F l a d a k s ,  .. . . ...... ... . ..... .. ..... .. Cyperus. 
trind Stængel (Fig. 19 og 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

4. Fig. J 9 . . . . . . . . . S o r t S k æ n e Schoenus nigricans L. 
Fig. 20 . . . . . R u s t -S k æ n e ,  Schoenus ferrugineus L. 

S. Fint savtakkede Blade. . . . . . Avneknippe, Mariscus 
clacliwn (Sw.) Kuntz. 

Helrandede Blade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
6. Frugtstanden med hvid Uld (Fig. 1-4) . . . . . . . . . . 7 

ikke med hvid Uld . . . . . . . . . . . . . . . . l J 
7. Eet Aks . . .... . ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Flere Aks.. ....... ...... ..... .... .. . .......... 9 
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Fig. l. Eriophorum alpin u m L.,  Liden Kæruld.*) 
" 2a og b. - vaginal u m L.,  Skedesiraaet Kæruld. 

" 3. polysfachyum L., Smalbladet Kæruld. 
" 4. . gracile Koch, Fin Kæruld. 

" 5. Seirpus fluilans L., flydende Kogleaks. 

8. Fig. l ... L i d e n  K ær u l d�') Eriophonzm alpinum L. 
Fig. 2 ( 2 a-Frugtstand; 2 b-Blomsterstand) . . . . T u e -

K æ r u l d ' . . . . . . . . . . Eriophorwn vaginatzzm L. 
9. Smaa-Aksets Stilk glat (Fig. 3 )  . . . . . . S m a l b l a -

d e t K æ r u l d . . . . . . Eriophorum polystachynm L. 
Smaa-Aksets Stilk ru . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . l O 

IO. Uden Udløbere ( ligner Fig. 3 )  . .. . .. F l a d b l a d e t  
K æ r u l d , .  . . . . . . . . . . . . . . . . E. lalifoliwn Hoppe. 

Med Udløbere (Fig. 4) F i n K o g l e a k s ,  E. gracile, Koch. 
I l . Frugten med Næb . . . . ......... ......... .... . .. 12 

uden Næb ( Kogleaks). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
12. Eet Aks (Heleocharis, Sumpstraa) . . . .... . ... . .. 1 4  

flere Aks (Fig. 21 og 22 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
13 . Fig. 2 1 .  B r u  n N æ b f r ø ,  Rhynchospora fzzsca ( L.) V ah!. 

Fig.22 .. H v i d  N æ b f r ø ,  " alba ( L.) Ait. 
14. Stænglen furet-firkantet (Fig. 15 ) N a a l e- K o g l e -

a k s ,  . . . . . . . . . . . . . . . Scii1Jlls acicularis ( L.) R. B. 
Stænglen trind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

15 .  3 Ar, tueformet Vækst . .... .  M a n g e s i æ  n gi  e t K. 
Scirpzzs mullicazzlis Sm. 

2 Ar, krybende jordstængel . . . ... .. . . . . . . . . . . . . .  16 

*)  Den ne Plantes systematiske Stilling har været meget omstridt. Efter 
nyere Opfattelse skal den regnes til Kogleaksslægten - under Navnet 
Seirpus lrichophorum Aschers. -- Af praktiske Grunde er det gamle 
Navn bibeholdt her. Som nyt dansk Navn foreslaar jeg K æ r u l d· 
K o g  l e a k s. 



Fig. 6. 
" 7. 
" 8. 

9. 
" IO. 

Il. 
12. 

1 4  

Seirpus paueiflorus, Faablomstret Kogleaks. 
caespilosus, Tue-Kogleaks. 
compressus, Flad Kogleaks. 
rufus, Rødbrun Kogleaks. 
marilinws, Strand-Kogleaks. . 

f. monoslaehys, Dværgform af foregaaende. 
selaceus, Børste-Kogleaks. 

· 

Fig. 13. Seirpus lacusler, Sø Kogleaks. 
" 14. siluafieus, Skov- Kogleaks. 

'ts. acicularis, Naale-Kogleaks. 

16. 2 halvt omfattende tomme Dækskæl ved Aksets Grund · 
(Fig. 17) A l m. K o g l e a k s , Scii]Jtzs pahzster L. 

l helt omfattende tomt Dækskæl (Fig. 18), E e n 
s.k e l l e t K., Sc. uniglzzmis ( Lk.) Schul t. 

17. Blomsterstanden tydelig endestil l et . . . . . . . . . . . . . . . 18 
tilsyneladende sidesti11et . . . . . . . . . 25 



Fig. 16. 
" 17. 

18. 
19. 

" 20. 
2 1. 
22. 
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Seirpus Tabernaemonlani, Blaagrøn Kogleaks. 
palusler, Almindelig Kogleaks. 
uniglumis, Eenskællet Kogleaks. 
Schoenus nigricans, Sort Skæne. 

ferrugineus, Rust-Skæne. 
Rhynchospora fi.tsca, Brun Næbfrø. 

alba, Hvid Næbfrø. 

18. Eet Aks ... ........ ... .. ....... .... ..... .. . ... 19 
Sammensat Blomsterstand ..... . ... ...... .. ..... 22 

19. 2Ar,grenetStængel (.Fig.5 ) F lyd e n d e  K o g l e a k s, 
Sc. fluitans L. 

3 Ar, ikke flydende .. ...... ... .... ........... . .  20 
20. Krybende jordstængel . . . L a v K o g l e a k s ,  Sc. par-

uuhzs R. et S. 
Tueformet Vækst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

21 . Fig. 6, ustribet Stængel F a a b l o m s t r e t K., Sc. pauci
flams Lig h tf . 

Fig. 7, stribet Stængel T u e  Kogleaks,  Sc. caespitoszzs L. 
22. 2 Ar (Fig. 8 og 9 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

3Ar (Fig.10, 1 1 , 14) ... .... ..... . .. .... . ....... . 24 
23. Fig. 8. . . F l a d K o g l e a k s, Sc. compressus ( L.) Pers. 

Fig. 9 . . . . . . R ø d b r u n K., Sc. rufus ( H  uds.) Schrad. 
24·. Fig. l O og 1 1  . . . . . . . . . S t r a n d K., Sc. marilimzzs L. 

Fig. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . S k o v K., Sc. silvaficus L. 
25. Meget spæd Plante (Fig, 12 ) .. B ø r s t e - K., Sc. selaceus L. 

Større Plante (Fig. 13 og 16) ... . .. . .. ... ... .... 26 
26. 3 Ar, Stænglen græsgrøn (Fig. 13 ). . S ø- K o g l e a k s 

Sc. lacuster L. 
2 Ar, Stænglen blaagrøn (Fig. 16). . . . B l a a g r ø n K., 

Sc. Tabernaemon/ani Gmel. 
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Lidt om Vanessa-Arter. 
Særlig paa Grundlag af min egen Samling. 

Af C. S. L a r s e n .  

Kommer man i August til en blomstrende Buddleja i Sol
skinsvejr, kan man ikke undgaa at lægge Mærke til den 
Mængde af pragtfulde Dagsommerfugle,· der suger paa Blom
sterne eller yndeful dt flyver rundt om Busken; af og til er 
de saa optagne af Sugningen, at man kan tage dem med 

Fingrene, men i Almindel ighed skal de nok undgaa dem. 
Disse pragtfulde Dyr hører hovedsagelig til Vanessa

Slægten, og der ses hyppigt fire Arter, neml ig: Nældens 
Takvinge (V. urlicae L.), Paafugleøjet (Y. io L.), Tidsel
sommerfugl (P. cardui L.) og Admiralen (P. atalanta L.). 

Det forekommer mig, at Sommerfuglefaunaen i Almindel ig
hed tager af herhjemme, at jeg ikke nu møder den Mængde 
smukke Dagsommerfugle, som jeg saa i. Barndommen; det er 
mig derfor en særlig Nydelse at betragte Vanessaerne omkring 
Buddleja- Pianterne, for det Syn saa jeg aldrig i min Barn
dom, vel nok fordi der dengang ikke fandtes Buddleja her
omkring; nu er Planten almindelig i Haver, og ovennævnte 
smukke Syn kan derfor ses overalt. I min Ungdom kunde 
man se disse Vanessa-Arter særlig om nedfalden, gæret 

Frugt i Frugthaver og paa visse Blomster f. Eks. St. Hansurt. 
Der har de senere Aar været skrevet meget i udenlandske 
entomologiske Tidsskrifter om enkel te Vanessa-Arters Fore
komsttid, og der har været meget delte Meninger, om der 
findes en Generation i juni-juli, eller om juni-juli Dy
rene er overvintrede Eksempl., eller de er kommen til
fl yvende fra sydligere Egne; muligt kan alle 3 Forhold 
komme i Betragtning, og jeg· skal senere under de enkel te 

Arter komme nærmere ind herpaa. (Se iøvrigt: A. Hepp: 
Pyrameis cardui L. i Ent. Zeitschr., Frankfurt a. M. Nr. 24 
2�/3 1928). 

Den gamle Vanessa-Slægt er nu delt i Pyrameis-, 11a
nessa-, Polygonia- og Arachnia-Slægterne. 

Pyrameis atalanla L. (Admiralen) er godt kendt og ses 
vel nok de fleste Steder hvert Aar. Den hedder paa Tysk 
ogsaa "Neun hundert und achtzig Vogel" efter det tyde
l ige 980, der staar paa Undersiden af hver Bagvinge . 

.Jeg mindes en Episode med Hensyn til Admiralen: Nu
værende Skovrider Magius, Knuthenborg, og jeg var Elever 
sammen paa Landbohøjskolen, og i Haven der fløj Arten i 
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Mængde omkring St. Hansurt. jagtlysten 1aa os i Blodet, 
og Magius fandt da paa at "skyde" dem i Flugten ved at 
slynge Æther ( Nafta) fra en Flaske mod dem; han opnaaede 
en vældig Færdighed i at ramme dem, og vi fik smukke 
Eksempl . til vore Saml inger. Engang skød han et Eksempl., 
der havde en død Myre siddende paa et Ben, den havde 
bidt sig fast der, og saa vidt jeg husker, havde den været 
død i længere Tid og var ikke dræbt ved "Skudet" som 
So m merfuglen. 

jeg vil anbefale Samlere, naar de ser Admiralen i Mængde, 
at se efter de smukke Aberrationer af denne Art ( Varme- og 
Kuldeformer); de er vist ikke endnu fangede herhjemme og 
er vel overhovedet meget sjældne i Naturen. 

Naar jeg ser paa Findetiderne for mine talrige Eksempl . 
af denne Art, er de hyppigste Maaneder August og Septbr., 
dog findes følgende andre Tider: l Stk. ex. l. Amager 
Septbr. 19 10, klækket 6/lo 1910 (Worm Hansen); han med
deler i Ent. Meddelelser, 2 .  Række, 5. Bd., S. 152, at han 
har klækket l Eksempl. 18/10 1910, og at han d. 2/1 1  �9 13 
tog en levende Puppe i Taarnby, hvilket turde bekræfte, at 
Dyret undertiden overvintrer som Puppe. September er en 
meget sen Forekomst af Larven, men Dyrene hører dog vel 
nok til den hyppige Efteraars-Generation. Derimod har jeg 
i en Skov her ved Faaborg (AIIeskoven eller Gml. Kohave, 
som dens rette Navn er) flere Gange set Arten i juni og juli 
i friske Eksempl. og noget mindre end den sædvanlige Ge
neration ( 11/7 1912 taget 2 Stkr., det ene noget affløjet og er 
muligt et overvintret Stk., men det er et l ille Eksempl.), paa 
denne Tid - altsaa juli - er den alm. Efteraars-Genera
tions Larver vist i Almindelighed fuldvoksne. Efter mine 
Optegnelser har jeg set l Eksempl. sammesteds 27/G 1907 og 
juni 19 13 og l Stk. Faaborg 20/G 1908 alle friske og smaa, 
og jeg mener at have set Arten 3/o 1918 i min Have v. Faa
borg, men det kan jo bedre være et overvintret Eksempl. 
Endelig har jeg set et sikkert overvintret Eksempl. her i 
Kaleko d. 28/o 1920 og friske Stkr. her i Nærheden d. 20. 
j u li 1920 og 16. j u ni 1924 og jeg har klækket et forkrøblet 
Eksempl. d. 23 . juli 1912 af en Puppe jeg fandt ved Faa
borg kort før. 

Efter alt at dømme er sikkert alle juni- og t ildels juli
Eksemplarerne Repræsentanter for en ufuldstændig og sjæl
den Generation, og det klækkede Eksempl. er i hvert Fald 
ikke kommen til flyvende. men det kan jo ganske vist være 
et meget tidligt Eksempl. af den alm. Efteraars-Generation. 

Endelig skal jeg om denne Art kun meddele, at. den 
hyppigt kommer paa Sukkerlokning om Dagen. 
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Emil Barca meddeler i Bergens Museums Aarbog 1910 
Nr. 3 bl andt andet " at ofte sværmet 30-40 av disse smukke 
dyr omkring samme birkestamme (ved Kristiania), der altid 
viste sig at være saaret af Cossus cossus-l arver og derfor 
utskil te saft. " 

Larven er meget variabel , se herom Ph. Gonner: Einiges 
uber die atal anta Raupe ( med Farvetavle) Ent. Zeitschrift 

Frankfurt a. M. Nr. 18, 24'/12 192 7. 
Arten findes i Lil l easien, Nordafrika, Ny Zeeland og i 

Nordamerika sydl ig til Guatemala samt paa Hajti. . 
De nordamerikanske Ekspl. har et smal l ere Forvinge

Baand end de europæiske. 

P. cm·dui L. (Tidselsommerfugl ) er ogsaa en prægtig Art 
med meget smuk Underside. Den flyver ofte i blomstrende 
Kløver- og Lucernemarker. Der er den Mærkelighed ved 
denne Art, at den foretager lange Vandringer i store Flokke, 
og at den findes udbredt over hele Verden undtagen i Syd
amerika, hvor der dog findes meget nærstaaende Arter, og 
Pofarlandene. jeg har den fra saa l angt fra hinanden l ig
gende Steder som Californien, Java og Sumatra. 

Dens sædvanlige Forekomst er Aug.-Septbr., men jeg har 
taget l Stk. i Risinge, Nordfyn. d. 16. juni 1902 , set den i 

Faaborg 16/7 1914, meget talrig Eshøj ved Thisted 8. juli 
1918 , Hald IO. juli 1918 og Lyngbakkerne, Faaborg 18. juli 
1918. Sidstnævnte Sted findes en Bakke kaldet " Tyve
knappen", den er bevokset .med ca. 30-aarige Naaletræer, 
kun Toppen er bar af Hensyn til den smukke Udsigt over 
de fynske Alper; her øverst oppe tog jeg 3 Stk. d. 30/o, 1/6 
og 3/6 1922 og saa flere d. 14. J u ni i A ar og flere igen al l e
rede d. 2 .  August i Aar. Paa denne Bakketop har jeg ogsaa 
enkel te Gange set Svalehalen (Papilio m achaon L.) flyve. 

Engelhardt har taget P. cardui i Tisvilde 10/6 19 15 og 11/7 1918. Al l e  disse Dyr fra j u ni og j u l i, der er mindre 
end normalt, er sikkert en anden Generation end Dyrene 
fra August og September og hel ler næppe tilfløjede Eksempl . ,  
dog har Madetung taget den v. Sønderstrand paa Lol l and d. 
12/7 1914 og 3/B 1915, men disse Eksempl . er større og ser 
ud til at have overvintret. 

I juli 1918 har den været særl ig hyppig, da den - al
ene efter mine Optegnelser - er set i Antal paa 4 forskel
l ige - l angt fra hverandre beliggende - Lokal iteter. Arten 
varierer ikke meget, dog har Madetung taget et meget mørkt 

Stk. med næsten hel t mørke Bagvinger i Lindelse 10/s 1913 . 
Larven har en Del forskel l ige Foderplanter (Kiocker 
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nævner Carduus, Urtica, Gnaphalium, Borago, Artemisia, 
Achillea og Malva) og Gudmann har klækket den fra E9hium 
( Melsted, Bornholm.) 

Vanassa io L. ( Dagpaafugleøje). Ogsaa denne Art er 
meget smuk, særlig som klækket. Friskklækkede Dyr ses 
allerede først i August, men hele A a ret til i j u li kan træffes 
overvintrede, oftest stærkt medtagne Eksempl. 

jeg har set en Copula ( Lyngbakkerne, Faaborg 17/4 1914) 
af denne Art, det er vist meget sjældent at se Vanessa i Parring. 

Udbredt i Europa og Dele af Asien. En Form findes 
paa Sardinien og Sicilien Qg en Form: geisha Stich i Japan. 

V. urlicae L. ( N  ældens Takvinge, Lille Ræv), er en af 
de almindeligste danske Dagsommerfugle og ses næsten til 
alle Tider af Aaret; jeg saa endog d. 25 . December 1925 et 
Eksempl. flyve rundt i Diernisse Kirke under Gudstjenesten 
Kl. Il Fmd. Friskklækkede ses fra først i juli. 

Der findes pragtfulde Aberrationer af denne Art og et 
Eksempl. af ab. ·ichmzsoides Selys. fra Kaleko, Faaborg, 
27/7 1927 er afbildet i dette Tidsskrift ( 1929 Side 39 ). Denne 
smukke Aberration er vist herhjemme yderligere kun taget 
i l Eksempl. Det er hovedsagelig denne Art, der søger Ly 
i Husene om Natten, i Regn og om Vinteren. Mærkeligt 
var det at se under Solformørkelsen for nogle Aar siden, 
hvordan det uhyggelige, bleggule Lys fik en Mængde Va
nessa til at søge Ly i Husene. Udbredt over Europa og 

Asien. En Form: polw·is Stgr. flyver i Polarregionen. 

Y xanllwmelas Esp. Af denne overmaade sjældne Art 
har jeg kun l Stk., der stammer fra Horsens eller Randers
egnen, og som jeg har faaet af jensen-Haarup, Silkeborg. 
Den ligner i høj Grad næste Art. En interessant Artikel 
om denne Arts Vandring har Landgerichtsdirektor G. Warne
cke, Kiel, skrevet i Schriften der Naturwissenschaftlichen 
Vereins ftir Sleswig-Holsten, Bd. XIX, Hefte l ,  1 929. 

V. polychloros L. (Store Ræv) ser jeg aldrig mere her
omkring; i min Barndom saa jeg den dog af og til. Hyp
pigere har jeg set den paa Lolland, hvor jeg engang i j u ni 
190 l var saa heldig at finde Reden med Larverne paa en 
Pilebusk og klækkede en stor Mængde i juli s. A.; det bl.ev 
dog alle smaa Eksempl. Skovrider Magius, Knuthenborg, 
meddelte mig engang, at den var meget almindelig der. -

Flyvetiden er efter min Samlings Etiketter fra sidst i juli til 
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først i August, kun l overvintret -Eksempl . har jeg, nemlig 
fra Torrig, Lol l and, hvor Madetung tog den d. 24. April 1916. 

Om nogle nye Former af denne Art skriver Th. Gonner 
i Ent. Zeitsch., Frankfurt a. M., Nr. 2 ,  24/-! 1928 ( med en 
pragtfuld Farvetavle). 

V. anliopa L. ( Sørgekaaben) hører til de smukkeste Arter, 
dens fløjel sagtige sortebrune Overside med den gullige brede 
Søm, der paa overvintrede Eksempl . bl iver hvid ( man kan 
dog ogsaa om Efteraaret finde Eksempl. med hvid Bræmme, 
og  det synes, som de lo l landske Eksempl. særlig har denne 

Farve) og de klare blaa P letter l ige inden for den gule Søm 
er meget smuk. Den er meget sjælden ved Faaborg, og det 
er mange Aar siden, jeg har set et l evende Eksempl . Hyp
pig har den aldrig været her omkring, dog har jeg i Aaret 
1889 set og fanget adskillige Eksempl., senere har jeg kun 
set den mere enkeltvis. Derimod fortalte nu afdøde Som
merfuglesamler Oberst, Kammerherre, Baron Wedel l Wedells
borg mig engang, at han og hans Frue var i Frederikssund 
for at se Lange's interessante Planteskol e  og pludselig blev 
Baronessen stærkt omsværmet af store Mængder Sørgekaaber, 
der endog satte sig paa hendes Kjole; den maa jo aaben
bart have haft en Farve eller Duft, der tiltrak Sommerfuglene. 

Dens Flyvetid er Aug. og Septbr., og  den ses vist l igesaa 
hyppigt efter Overvintringen. l Eksempl. har Engelbart ta
get i Tisvilde 15/G 1906; det gør I ndtryk af at være overvintret. 
Den ynder gæret Frugt i Frugthaver, hvor jeg har set nogle, 
men dog har jeg ogsaa mødt den flere Gange i yngre Gran
skove; det er pragtfuldt at se den flyve der i Solskin mel
lem de grønne Naaletræer. Klocker har klækket den talrig 
af Larver fra Frederiksberg, og W orm Hansen har klækket · 
den i Antal fra Tisvilde. Først i August 1918 samlede Rye 
nogle Dage sammen med mig ved Hald; vi fandt adskil lige 
Pupper af denne Art ophængt spredt i Lyngen og  paa l ave 
Buske, men Klækningen mislykkedes i hvert Fald for mit 
Vedkommende, og Rye klækked e vist kun nogle faa anliopa. 

Arten findes i Europa, Nordafrika, gennem Asien til Japan 
og ogsaa i Nordamerika, hvor den gaar helt op i Alaska 
(f hyperborea Seitz. med livl ig rødbrun Overside) og skal 
ogsaa gaa saa sydlig som til Venezuela, men der være et 
l ille Bjergdyr. jeg har fra Mexico 2 Stk., der helt l igner 
de danske Eksempl. 

Ph. Gonner har i Ent. Zeitsch., Frankfurt a. M., Nr. 19 
og  23 , 1928, skrevet om Arten og dens Former ( med en 
sort Tavle). 
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Polygonia l album Esp. er en stor · Sjældenhed, der 
blandt andet er taget af daværende Lærer P. Jørgensen, 
Sønderby, her paa Fyn i 3 Eksempl., hvoraf jeg har l smukt 
Stk. i min Samling taget 29/7 190 1 .  

Jørgensen, der nu boer i Paraguay, skriver herom til mig 
i Brev af  22/u 1926 : . .  Vanessa l a lbum tog jeg i min Føde
gaard i Sønderby neden for Kirken ved Søen og paa den 
Tid, da Brændet blev bragt ind til Vinterbrug. j eg tænker, 
den ha vde søgt Brændestakken for a t  overvintre i denne. 
Et Par defekte forsøgte jeg at overvintre paa Loftet, men 
de døde henimod Foraaret. H avtorn vokser overa lt i H egn 
ved Aae (et Udfl ugtssted nær Sønderby ved Stranden) , men 
tror De ikke, Arten er indvandret fra Tyskland ?" j eg har 
adskillige Gange paa nævnte Tid været i Sønderby og Egnen 
deromkring for a t  finde Dyret igen, men forgæves. 

Nu har jeg lige i Ent. Zeitschr. Frankfurt a. M. Nr. 9 for 
8/s 1931 læst en lille Afhandling om denne Art og V. xan
thomelas af Prof. j. Michel, Bohrn en ; han skriver her bl. a., 
a t  disse Arter som I magines fører en skjul t Tilværelse, idet 
de hovedsagelig opholder sig paa Træer. De kommer sjæl
dent paa Blomster, oftere til vaade Steder for at søge Vand. 
De ynder særlig Pærer, der er gnavede af  H vepse, og Saft, 
der flyder ud af beskadigede Træer og gærer. Forfatteren 
var Krigsfange 1 9 1 8  i Beresowka , Transbaikal ien, og der fløj 
l a lbum og xanthomelas meget hyppigt; han saa ofte 40 -
5 0  Stkr. a f  disse 2 Arter samt a f  anliopa siddende og suge 
gæret Saft paa et Træ ved en Bæk. Han  mener, Dyrene 
skal søges i Floddale. 

· 

En Form j album Bsd. findes i Nordamerika og en an
den samurai Fri.ihst. i Japan. 

P. c album L. Ogsaa denne Art er sjælden a t  se her, 
idet jeg kun har 2 Stkr. herfra . Det · ene er saa gam
melt som fra 1 887, det andet fra 16/s 1917. De fleste af  
mine andre Eksempl . stammer fra Jægersborg Dyrehave og 
Tisvilde H egn samt fra Bremersvold. 

Findetiderne er fra først i August til ind i Septbr. og 
efter Overvintringen i April og ind i Maj. 

Om det gamle Eksem pl. fra 1 887 har jeg en Erindring : 
j eg gik dengang i Odense Kathedratskole og havde gamle 
Overlærer Strøm (Forfa tteren til Danmarks større Sommer
fugle) til Lærer; eng'ang viste jeg ham nogle Macros, og 
deriblandt Eksemplaret af c album . . Strøm vilde gerne have 
det, og jeg turde ikke sige nej; han fi k  det, og jeg fi k  nogle 
andre Dyr, jeg ikke havde, bl. a. husker jeg Thyalira batis L. 
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jeg v ar i den n ærmeste Tid derefter m eget ked over, at have 
mistet m it Eksempl . af c album, og en skønn e  Dag tog jeg 
Mod til m ig og gik med nogle sjældne Dyr ud til Strøm og 
spurgte ham, om han ikke hellere vilde have dem end 
c album .. Strøm forstod sikkert nok min e  Følelser og blev 
til syneladen de glad for de andre Dyr, og saa fik jeg mit 
Eksempl. af c album igen og glad var jeg. 

Udbredt over Europa til Nordafrika og genn em Asien til 
Amurlandet. Nærsiaaende Arter findes i Nordamerika. 

Arachnia Levana L. Herhjemm e  m eget sjælden l il le Art 
m ed in teressant og smuk Underside. Mærkeligt er det for
skel l ige Udseende af Foraars- og Sommergenerationen , idet 
den første (leuana L.) er rødgul , den sidste (prursa L.) 
sortebrun og betydelig større. 

Viale og Dohlmann tog den i Kohave Skov ved Nykø
bing Falster, og en af d' Herrer har m eddel t m ig, at de tog 
m an ge af Foraarskuldet, m en kun faa Stkr. af Efteraarskuldet. 

Senere er den taget i 2 Stkr. Kn udskov ved Vordingborg 
af Lærer Weirgang, Vordingborg i August 1888 og 1894. 

Af Foraarsgenerationen har jeg : 

4 Stkr. fra Kohave ( l  Stk. er klækket og l har Datoen 25/u 
1880, Viale og Dohlm ann). 

Stk. har jeg fra Oreby 21/o 1908 ( Engelharts Saml ing). 
11/a 1 909 ( Klocker). 
1�/a 1 909 ( L.jørgensen), rimeligvis 

er disse 3 Stkr. taget af L. Jørgensen. 
Stk. har jeg fra Skarvigs Samlin g ( uden Findested, al tsaa 

m uligt ikke dansk Eksempl.). 

Af Efteraarsgenerationen: 

Stk. Kohave Skov 1879 ( Viale, Dohlmann). 
fra I versens Sam l in g, Brem ersvold. 
Oreby 7/n 1909 ( Lauritz Jørgen sen). 
fra Skarvigs Samlin g ( uden Findested, altsaa muligt 

ikke dansk Eksempl. ). 

l Stk. har jeg af de nævnte fra Kn udskov ( Lærer Weir
gang), det har Findetid August 1894, m en Eksemplaret har 

Foraarsgenerationens Farve. Prorsa kan ved Kulde foran
dres til leuana, hvorimod det omvendte ikke er Til fældet. 

Arten overvin trer som Puppe i Modsætn ing til de andre 
Vanessa-Arter. 
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Arten er udbredt i Central- og Østeuropa ( mangler i Eng
l and) ,  Armenien, Sibirien, Amurlandet, Korea og Japan. 

Vanessa-Slægterne er udbredt over hele Verden i en hel 
Del Arter, men Habitus er ganske som hos vore hjemlige Arter. 

Nogle smukke sorte Arter med lyseblaat Tværbaand gen
nem begge Vingepar nær Sømmen ( Vanessa Canace L. Assam 
og dens Former: no -japanica Sieb., J apan, m aniliana 

Frtihst., Borneo og haronica Moore, Ceylon) har jeg endnu 
tilbage af min store indo-australske Samling. 

En meget stor Art: Vanessa cyanomelas Db!. & Hew. 
med l ignende Tegning: sort med blaa Rand og udvisket blaat 
Submarginalbaand er taget i nogle faa Stkr. i Mexico, er 
maaske den største og sjældneste af al le  Vanessa-Arter. 

" R islebæk" i August 193 1 .  

Mindre Meddelelser. 

Dødningehovedet og Bistaderne. Ved at jeg til fæl
digvis i Dag kom til at l æse Georg Bengtssons Notits i "F. 
& F." 1928, S. 139, kom jeg til at tænke paa, at jeg har en 
lignende Historie at fort�l le fra Efteraaret 1 931 , idet en af 
Skolepigerne, hvis Fader har en Mængde Bistader, midt i 
September bragte mig et stort og smukt Eksemplar af denne 
Sommerfugl. Ogsaa den kunde takke sin Visit i et Bistade 
for, at den blev fanget og aflivet. Det er altsaa sikkert rig
tigt, at den holder af Bihonning. - Er der nogen, der ved 
noget om, hvorvidt den i Lande, hvor den forekommer mere 
almindeligt, holder til hos Bierne ? 

Søllinge Friskole, i J an. 1932. Anton Mikkelsen. 

Disse Dødningehoved-Besøg i Bistader er efterhaanden om-
. talt saa ofte, ogsaa i "Flora og Fauna" , at de snart maa be

tegnes som almenkendte Tildragelser. I kke des mindre er 
det rigtigt at meddele om dem, da det maaske fører til , at 
en eller anden ved given Lejl ighed giver sig til at undersøge 

Forholdet nøjere; det trænger nemlig til en grundig Under
søgelse. 

At Sommerfuglen kommer til Bistadet for at faa Honning 
er saa l ige til ; men hvorfor kommer de andre Aftensvær
mere - Ligustersværmeren, Poppelsværmeren, Aftenpaa
fugleøjet, Snerresværmeren f. Ex. - i k k e ogsaa og tager 
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Hon n ing?  Og al l e  andre Sommerfugle samt Bil l er, Myrer, 
Øren tviste, som el sker Honnin g og andre søde Sager? 

Sandsyn l igvis fordi de ikke blir taal t af Bierne. Men saa 
Dødningehovedet ? Tænk, hvad slig en Kæmpe kan sluge 
af Honning !  Der maa sikkert være en el ler anden Grun d 
til, at Bierne i Al mindel ighed ikke angriber og dræber den. 

Kan den finde ud igen ? Man har fundet den levende inde 
i Staderne ( ofte), man har fundet den sidden de paa Bikuben 
( Raarup, Dr.Skat Hoffmeyer) og man har fundet døde Expl . 
i Kuben. Er disse sidste dræbte, el l er har de ikke kunnet 
finde ud? Det kunde ogsaa være in teressan t at faa at vide, 
om det fortrinsvis er Hunn er, Han n er el ler I ndivider af begge 
Køn , der søger Kuberne. Er der nogensinde fundet et l evende 
Dødningehoved i en Bikube om Foraare t el l er i Forsommeren ? 

Fra Litteraturen kan bringes følgen de Oplysninger : S p u-
1 e r ( Die Schmetterlinge Europas) siger, at det hænder, at 
Bierne overfalder og dræber Dødningehovedet, der . . . vel og
saa suger paa Blomster, men dog l angt forerrækker Bihon 
n ing. S e  i t z  ( Die Gross-Schmetterl inge der Erde) siger, at 
det Forhold, at dens Snabel er anderledes bygget end de 
øvrige Sværmeres, idet den er kort, tyk, kraftig og haaret, 
l ader formode, at den er indrettet til specielt Brug, formo
dent l ig til at gennembryde " La aget" paa de honn ingfyldte 
Cel l er saa vel hos vilde som hos " tamme" Bier. K u r t 
L a m p e r t ( Die Groszschmetterl inge und Raupen Mittel 
europas) benægter, at Dødnindehovedet suger paa Blomster, 
men derimod paa udflydende Saft fra Træer, og at den især 
elsker Honn in g. I Modsætnin g  hertil siger K.  E c k s t e i n 
( Die Schmetterl inge Deutschlands) : Suger paa Blomster. 
Ogsaa denne Forfatter meddeler, at den " sl ikker Honn in g  i 
Bistader" .  R i c h a r d S o u t h ( The Moths o f the British 
! sies) fortæl l er, at man i visse Egne af England kalder den 
Bi-Røver el l er · Bi-Tyv, og at dens Snabel er saa kort, at den 
ikke er i Stan d til at n aa " det søde, som den holder saa 
meget af" ,  i Blomster med l angt Kron rør, hvorfor den al tsaa 
rapser Honning  hos Bierne, i hvis Kuber - i det mindste 
de gammeldags Straakuber - den trænger ind. Ogsaa South 
siger, at D. suger den Saft, der flyder fra saarede Træer. 
H. R e b e l (Fr. Berge's Schmetterlingsbuch) skriver: - den 
er meget honn ingl ysten , besøger ogsaa Blomster ( især jas
miner), men sværmer hyppigere foran Bikuber og træn ger 
ogsaa jævnl igt in d i dem. 

Som det ses, er der endda en Del Forhold, Dødninge
hovedet vedrørende, der trænger til en nærmere Undersøgelse. 

Sigfred Knudsen. 
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Gyrodon. Der findes en lille Gruppe R ø r s v a m p e af 
Boletusslægten, som man nu ofte betegner med Navnet Gy
radon. · Ejendommelig for disse er især deres Sporeleje, der 
bestaar af uregelmæssige, grubede eller næsten labyrintisk 
bugtede, oftest meget korte "Rør" , der vanskeligt lader sig · 
løsne fra "Kødet" .  Ellers ligner de i det hele meget alm. 
Boletusarter og staar altsaa i et lignende Forhold til disse 
som Daedalea til Polyporus.  · 

Paa en Svampetur, som Naturhist Foren. for Fyn 20. Sept. 
1931 foretog t il Skovene om Søby-Søgaard, blev der fundet 
et enkelt Eksemplar af denne Gruppe i Bøgeskov nær Skov
sump med El  og Birk. jeg antog den først for en Rørhat 
af Sublumentosusgruppen, men ved nærmere U ndersøgelse 
opdagede jeg snart, at jeg havde en hel t anden Svamp for 
mig. Danske Svampeværker gav ingen Oplysning, og Rickens 
"Vademecum" omtaler kun 4 Gyrodonarter, hvoraf G. livi
dus ( Bull .) vel lignede i H atfarve og Sporemaal , men ellers 
slet ikke. jeg sendte Svampen til Adjunkt Poul Larsen, Kol
ding. H an kendte den heller ikke, men meddelte mig elsk
værdigt, at ha'n vel et  Par Gange havde truffet paa enkelte 
Eksemplarer af Gyrodon, men ikke  denne Svamp, som han 
mente mere l ignede Bolelus (Gyrodon) alnetti (Friis) end 
G. lividus, der efter andre Forskere skal have meget kortere 

Sporer. � Baade han og jeg øn skede at se flere og bedre 
Ex  pl .; men trods nøje Undersøgelse paa og omkring Finde
stedet lykkedes det ikke  at opdrive flere. Da jeg mener, det 
kan have nogen I nteresse for andre svampeinteresserede, vil 
jeg give en nøjere Beskrivelse af Svampen: 

H at ca. 6 cm bred, hvælvet-bulet, " ruskindet" el! . næsten 
filtet, ikke k læbrig, graagulgrønl ig ( olivenfarvet), sodbrunlige 
Pletter ( v. Tryk el ! .  Tørring). Kødet tykt, blødt ( i  Stokspid
sen teml . haardt), saftigt, bleggult ( svagt brunligt anløbende) , 
mildt. Sporelaget ( Rørene) meget tyndt ( 1 -2 mm), ikke  løs
nende, foldet-grubet med ovale, vide Mundinger mod H at
randen, mere uregelmæssige, labyrintiske mod Stokken og 
netformigt nedløbende ad denne; dybgult - næsten æggul t. 
Stokken l O x 2 cm, jævnt afspidsende mod den næsten træ
haarde Rodspids, bleggul-brunlig, nedad noget trevlet, opad 
fint rødbrunt el l .  orange punkteret-skællet med Netaaremasker 
af samme Farve. · Sporerne blege ( grønlig-gule), glatte, af
spidset valseformige 12 -16 X 4-5 p .. 

H vis nogen har truffet paa denne eller andre Gyrodon
arter her i Landet, vilde det interessere mig meget at vide 
det, og da, hvor de fandtes. 

Bred Skole, i Oktbr. 193 1. A. P. Skovstecl. 
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Kærsangeren Acroce
phalus palustris. Paa Skel
l et mel l em Eng og Ager, 
hvor V idjebuske og  Pilekrat 
udfylder Grøfterne, har Kær
sangeren sit private Rige. 
Her traf jeg den en Dag 
sidst_ i_( Maj siddende i Top
pen af et gammelt Piletræ, 
der var omgivet af Krat og  
store 2 -aarige Nælder ; ved 
at bøje Nælderne til Side 
fandt jeg den forholdsvis sto
re Rede siddende mel l em 
Nælderne, l idt hævet fra 
jorden. - Reden indehol dt 
fem Æg. 

Kærsangeren smuttede 
Kærsangerhan n en. Chr. Vibe rot. 

ned fra Pilen og nærmede 
sig dristigt med sit Tæ-k-, men blot  jeg fjernede mig nogle 
Skridt, gik den straks 
paa Reden. 

Det var min Op
fattelse, at Fugl en var 
sjælden her paa Eg
nen - Nordslesvig, 
Midtlandet -, men 
snart blev jeg klar 
over det modsatte ; 
. thi i den følgende 
Maaned mødte jeg 
den ofte, hvor jeg 
færdedes, næsten al
tid paa Engskel let, 
men aldrig i Rørsko
ven. Dens Færden er 
yderst skjult, skønt 
dens V arselstone l et 
røber den. 

Mange Forfattere 
har skrevet om Kær
sangeren, men til 
min Overraskelse fin
der jeg ingen, der Kærsangerhun n en. Chr. Vibe  rot. 



har bemærket For
skellen mel lem Han 
og Hun, der dog 
er ret iøjnefaldende 
baade i Udseende, 
Stemme og Væsen. 

Sivsangeren A
crocephalus plu·ag
milis. Overordent
l ig almindelig som 
Sivsangeren er paa 
sine Lokaliteterher 
paa Egnen, kan den 
godt betegnes som 
vor Rørsanger. Den 
synes nemlig til Dels 
at have fortrængt 
denne. Skønt der 
her er meget gode 
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Kærsan&erens Rede. Chr. Vibe Fot. 

Sivsanger. Ch•·· Vibe rot. 
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Lokaliteter for en 
Rørsanger at bo
sætte sig paa, har 
jeg kun ganske 
enkel te Gange set 
den. Sivsangeren 
derimod trælfes 
overal t :  i Udkan
ten af Rørene og 

Kornmarker, i 
si v bevoksede 

Grøfter og Bæk
ke og langs Aa
er og Enge. O
veralt hører man 
fra A pr il til Au
gust ustand seligt 

Chr. Vibe fot. Sivsangerens 
Sivsangerens Rede. 

smukke Sang. Af 
og til gør den en lille V ending op i Luften og synger stær
kere og stærkere for straks efter at dale ned og sætte sig 
paa samme Plet. 

Chr. Vibe. 

Orrhorlia vau punctatum. Af denne Ugle, som Hr. 
Overretssagf. Gudmann i Fjor fandt her paa Bornholm, tog 
jeg i 9 Eksempl. d. 2 .  November 193 1 paa Sukkerlokning 
i Gudhjem By. 

Acherontia atropos ( Dødningehovedet) blev den 23 . 
Septbr. 3 1  taget paa et Plankeværk her i Rønne og bragt mig. 

J. C. J ens en. 

Silkehalen (A mpelis garrula) . En Flok paa mellem 50 
og 60 Stk. saas her ved Rønne første Gang d. 26. Oktbr. 3 1 .  
De gjorde sig tilgode med de mange Bær paa Axelbær
Rønnene og de har siden været her til Stadighed . 

.T. C. J ens en.  

Kaalsommerfugletræk. Den 31. August 1930 gik der 
et mægtigt Træk af den store Kaalsommerfugl Pieris brassi
cae fra Bornholm ud over Østersøen i vestlig Retning mod 
Sverige. 

Men mærkeligt nok, samtidig gik der et l ige saa stort Træk 
af samme Dyr ud over Østersøen fra Sverige i Retning mod 
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Bornholm. jeg rejste den Dag med Damper f ra Ystad til 
Rønne ; det var næsten stille Vejr og skyf ri H immel. Det 
var interessant at se de Masser af Kaalsommerf ugle, der op
f yldte Luf ten, som var ganske hvidspættet saa l angt man 
k unde se til alle Sider. Sommerf uglene holdt gennemgaaende 
samme Fart som Damperen, men paa Grund af deres mange 
Svinkeærinder sakkede de ef terhaanden bagud ; mange tog sig 
en Dukkert i Bølgerne og slap mærkværdigt godt f ra det, 
men en Masse druknede dog. Paa hele Strækningen mel
lem Bornholm og Sverige var Luf ten den Dag opf yldt af 
Kaalsommerf ugle. Om de er naaet over ved jeg ikke, men 
ved Mørkets Frembrud var der i hvert Fald ingen kommen 
til Bornholm. J. C. Jensen. 

Rettelser. I H æf te 5 ,  193 1 staar S. 148 L. l l f .  o. 
" kleinen" ; bedes rettet til: k e i n e n. 

S. 132 L. 13 f .  o. staar 2 7. juli ; der skal staa 22 . juli. 

Litteratur. 

·Johs. Therkelsen : Dyr i Kamp. Jespersen og Pios 
Forlag. Som Titlen angiver, handler Bogen om Kampe mellem 
Dyr. Vi  f aar saaledes Beretning om den vilde Kamp mellem 
en Sneugle og en Ræv, en Kamp, der ender med begges Død. 

En H ugormehistorie beretter om en kæmpestor Hugorm 
og alle de Ulykker, den l aver. Forf atteren kalder den en 
" Eventyrslange" ; og jeg maa give ham Ret : den er over l 
Meter lang og vokser sig endda siørre med Alderen ! Den 
rejser sig et Par Gange i Fonæl lingen næsten lodret op paa 
H alen ! Den bebor en H ul e  sammen med sin Familie: Børn 
og Børnebørn, mindst et Par H undrede Stk. ! Paa det 
tykkeste Sted er den næsten saa tyk som en voksen Mands 
H aandled ! En Stork gjorde Ende paa dens Liv - desværre; 
jeg vilde godt have f oretaget en Rejse til H erning f or at se 
den og eventuelt f aa Kalorius anbragt i Spri t paa Natur
historisk Museum i Aarhus. 

" Den tapre H ane" er Fortæll ingen om en Gaardhane 
paa 4 Kilo; den kæmper med en Ræv og siden med en 
H ønsehøg, der blev siaaet ud. 

" Den vilde Svane" vil mange kalde en smuk Fortælling. 
"Anskudt" , en f ornøjelig Fortæl ling om en anskudt Krages 
Genvordigheder. 
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" Mergelgravens Behersker" er en Gedde i stort Format. 
Man kommer med Gysen til at mindes Fleurons: " Grum". 
Den tager en Hare - lille og anskudt ganske vist - og senere 
Godsejerens Støver. Det kneb med at fordøje den, men det 
gik ! Saa møder den sin Skæbne: en Odder. Efter en 
drabelig Kamp blev de begge paa Valen. "Slaget paa Stub
marken" , der indledes med en stemningsfuld og smuk Skil
dring af Mergelgraven, h andler om en Kamp mel l em Lækatte 
og  Vandrotter. 

En af de bedste Fortællinger i Bogen er "Sorte Mikkel" ,  
en Ræv o g  dens h artad utrolige Oplevelser. Den faar sig 
saaledes en Lufttur i en Ørns Klør. Naa ja, l ad gaa med 
en l il l e  forsulten og udmagret Rævehvalp; men denne Ræv 
var h el t  igennem vel ved Magt og næsten dobbel t saa stor 
som en almindel ig Ræv ! Bogen er smukt il lustreret af Viggo 
Eriksen. Sigfred Knudsen. 

Bengt Berg : Vildgaasens Kærlighedshistorie. Jes
persen og Pios Forlag. Oversat af K ai Hoffmann. M ed 64 
Billeder efter Forfatterens Original fotografier. 

Det er om Opfyldelsen af Bengt Bergs Barndomsønske, 
at " en af disse Fugle med sølverne Vinger engang skulde 
komme ned fra Skyerne for at æde Brød af h ans Haand, " 
naar h an saa de utallige Trækfugle drage h en over h ans 
Hoved, der fortæl les i denne Bog med de mange dejlige 
Billeder. Det er en Roman saa smuk og spændende, og 
dog " maa jeg berette med tørre Tal nøje efter Kalenderen 
om Dage og Maaneder og Aar, thi Romantiken i Vildgaasens 
Kærlighedsh istorie bestaar i Kendsgerninger, der ingen Digteri 
taaler" siger Forfatteren. Hovedpersonen i Bogen er " min 
dumme l ille Gaas" , den mindste af en Flok Vildgæslinger, 
som Forf. lod en Kalkunhøne udruge; og  som h an selv var 
" Gaasemor" for under hel e  deres Opvækst. Man følger med 
den største I nteresse denne - alt andet end dumme - lil le  
Gaas, som man l igefrem kommer til a t  holde af, denne "lil l e  
Vildgaas fra Norden, der om Vinteren rejser til det solrige 
Spanien, om Foraaret flyver den l ange Vej over Europa t il
bage, fordi dens trofaste Hjerte hænger ved en stolt  Gase, 
der, vingestækket og i Fangenskab, venter den paa Sveriges 
fjerne K yst. ja, at den endog til sidst et Efteraar, da dens 
Søskende med den første Høststorm skrigende drog mod Syd, 
ser de andre drage afsted og sammen med sin Børneflok 
selv bliver Vinteren over i Sne og Is hos h am, der aldrig 
skal flyve mere. Sigfred Knudsen .  
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Richard Katz : Glade Dage med brune Mennesker. 
M ed et Kort og I ll ustrationer efter Forfatterens Fotografier. 
Jespersen og Pios Forlag. 

Forfarteren siger i I ndledningen: Denne Bog fører bort 
fra Alfarvej. Den er ikke saa l et overskuel ig som den brede 
Gade og der mangler den ensrettede Linje. Den fører os 
ad afsides Stier og ind over Markerne, leder os stundom til 
Eftertanke, stundom til et Udsigtspunkt. Og ofte fører den 
os til elskværdige fremmedartede M ennesker. M en den har 
ingen Sammenhæng, intet System. - Nej, men det behøves 
hel l er ikke; den bringer en broget Samling Billeder fra de 
solmættede Øer: Java, Bali, Flores, Lombok o. fl. med in
teressante og oplysende Skildringer af M alayerne og deres 
- ofte meget primitive - Livsførelse. Billederne -Foto
grafier - er meget smukke og særdeles fint udført. 

Sigfred Knudsen. 

Foreningsmeddelelser. 

Naturhistorisk Forening for Fyn 

har i Sommeren 1 931 afholdt 4 Ekskursioner. - Den 31. 
M aj foretoges en botanisk Ekskursion til " Ø  e n" og K a j
b e r g S k o v ved N y borg under Ledelse af Konservator K.  

Wiinstedt. Paa Grund af det kolde og vaade Foraar var 
Udbyttet paa . Øen" ikke overvældende, men Lokaliteten er 
interessant, og der vil bl ive arrangeret en Tur dertil igen ad 

Aare - maaske dog noget senere paa Aaret. De ornitolo
gisk interesserede l agde Mærke til det rige Fugleliv i Skoven 
og ude paa Strandengene; her iagttoges bl . a. en Del K lyder. 
- Ude paa "Skarren" holdtes der Frokostpause og her
under afholdtes Generalforsamling. M edlemstal l et er stadig 
stigende, og Foreningen har nu 120 M edlemmer. Til Besty
relsen genvalgtes Lærerinde Fru Andersen, Nyborg, Friskole
l ærer A. M ikkel sen, Søll inge, og Seminarielærer A. Hansen, 
Odense. Til Revisor nyvalgtes Faglærerinde Frk. Martha 
Kristensen, St. Knuds Gymnasium, Odense. - Om Efter
middagen gik Turen pr. Bil til Kajberg Skov, hvorfra man 
spadserede en Tur til den interessante Mose Syd for Skoven. 
M edlemmerne i Nyborg havde sørget for et udmærket Ar
rangement, saa det blev en god Tur; der var ca. 30 Del
tagere. - Den 13. og 14. juni afholdtes en ornitologisk Eks-
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kursion under Ledelse af Konservator Harry M adsen, Kø
benhavn. En Del af Del tagerne samledes den 13 .  om Afte
nen i Bogense, hvor Lederen paa Kommuneskolen holdt et 
Lysbil ledforedrag om sin Rejse i Afrika med Professor Oluf
sens Ekspedition. Vejret, der om Lørdagen ikke  var særl ig 
gunstigt for en Sejlads til Æ b e l ø, bedrede sig heldigvis, saa 
man Søndag Morgen kunde tage af Sted i fint Vejr, og inden 
Æbelø var naaet, var det ideel t for Turen. Der var over et 
halvt Hundrede Deltagere, og det var derfor noget vanskeligt 
for alle at følge med i Lederens udmærkede Forklaringer, 
men den smukke Natur blev nydt i rigt M aal. Øens Fugle
l iv er vel ikke særlig egenartet, men flere Besøg til forskel
l ige Tider af Aaret vilde dog give en ret talrig Liste. Den 
interessanteste Lokalitet er Æbeløholme, hvor der fandtes 
rugende en lille Koloni af Dvergterner foruden de alminde
l ige Arter af Maager og  Terner. Paa en Revle ved Kysten 
saas en Del unge Fugle af Sildemaage i Sel skab med Sølv
maager og unge Fugle af Svarttagmaager. Som Tilføjelse til 
efterfølgende Liste kan bemærkes, at Piro len i Foraaret blev 
set et Par Gange paa Æbelø. Lærer S. B. Andersen, Odense, 
har paa Turen optegnet følgende Arter: 

Sanglærke, Engpiber, Musvit, Blaamejse, Sortmejse, Gul
spurv, Tornirisk, Bogfinke, Stær, Tornskade, Gærdesmutte, 
jernspurv, Rødhals, Solsort, Sangdrossel, Løvsanger, Grøn 
Løvsanger, Havesanger, Munk, Gærdesanger, Tornsanger, 
Graa Fluesnapper, Forstuesvale, Skade, Krage, Ringdue, 
Gøg, Natugle, Stor Flagspætte, Fasan, Graaand, Gravand, 
Toppet Skallesluger, V ibe, Rødben, Strandskade, Mudderkl ire, 
Hejre, Kystterne, Dværgterne, Stor Præstekrave, Storm
maage, Hættemaage, Sølvmaage, Sildemaage. 

Den 28. juli afholdtes med Afdelingsgeolog, Dr. phil. 
Knud Jessen som Leder en botan isk-geologisk Ekskursion 
til Moserne ved G a m m e I l  u n g og  T e g l v æ r k s g r a v e n e 
ved Stenstrup, Ogsaa til denne Tur var der god Tilslutning, 
ca. 35 Deltagere, og det var en særdeles udbytterig Tur. -
Om den botaniske Del har Lærer A. M ikkelsen skrevet føl
gende Notitser: 

Gammellung, der er en Mose, som ligger et Par km N. V. 
for Stenstrup St., er en yderst interessant og ejendommelig 
Lokalitet. Sammen med de nærliggende Snarup Mose og  
Loddenlung er  den noget helt enesiaaende paa Fyn, jydsk 
af Karakter, som den er. Afdel ingsgeolog, Dr. Knud 
Jessen, nu Professor bolanices ved Københavns U niversitet, 
havde lagt Turen ypperligt til Rette og viste sig som en 
uovertræffelig Leder saavel af Ekskursionens botaniske som 
af dens geologiske Afdeling. 
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At n ævne blot tilnærmelsesvis, hvad der blev fun det, vilde 
føre alt for vidt; her skal kun nævnes enkelte Tin g :  

B r e g n e r :  Osmunda ( Kongebregne) i stort Antal, D rya
pieris crislala ( Butfinnet Mangeløv) ligeledes. At D. spimz
losa ( Skarpf. M.) og D. austriaca ( Bredbl. M.) saavel som 
Athyrium (ilix femina ( Fjerbregn e) fandtes, behøver neppe 
at n ævn es. 

G r æ s s e r :  Foruden ii'Iolinia ( Blaatop), Ca lamagroslis 
( Rørhvene) og Feslzzca mbra ( Rød Svingel) m. fl. Arter, der 
optraadte som Karakterplanter, kan n ævn es Agroslis canina 
( Hunde Hven e), Sieglingia dewm bens ( Tandbælg) og Nar
dzzs ( Katteskæg). Ogsaa H a l v g r æ s s e r n e var rigt repræ
sen teret, ogsaa ved ikke helt alm in delige Arter. jeg n ævner: 
Eriophomm uaginalzzm, polyslachiwn og alpimzm ( Skede
straaet, Smalbladet og Liden Kæruld). Særlig den sidste var 
pragtfuld, hvor den fan dtes i de ejen dommelige lidt spredte 
Bevoksnin ger. Rhynchospora alba ( Hvid Næbfrø), der og
saa vokser paa Mosen, fandt vi ikke. Derimod kan der no
teres en hel Række Stararter, som Carex pulicario ( Loppe 
S,), C. pilulifera ( K ugle S.), C. fiaua ( Gul S.), C. Gederi 
( Dværg S, ), C. panicea ( Hirse S.), C. pseudocypenzs ( Knippe 
S.) i smukke Bevoksninger, C. raslrata (Tosnablet S. ) ,  C. 
lasiocarpa ( Traad S.), C. Gooclenozzghii (Alm. S.), C. Hzzd
sonii ( Stiv S.) og C. eanescens ( Kort S.). 

Rundt omkring paa Mosen fandtes smaa Højmosedannel
ser af Tørvern os (Spagnum), og paa dem, samt paa Mos
puder i de fugtige Lavninger, groede Oxycoccus ( Tranebær) 
og Drosera rotunrlifolia ( Rund Soldug). D. inlermedia ( Li
den S.), der er almin delig paa den n ærliggen de Sn arup Mose, 
fandt vi ikke. Af andre insektædende Planter var der baade 
Pingzziczzla ( Vibefedt) og Ulricularia uulgaris (Alm. Blære
rod). Den sjældne Orchide Malaxis paludosa ( Hjærtelæbe) 
fan dtes i ganske faa Eksemplarer. I Gravene fandtes en Del 
Chara ( Kransnaal), Helosciadizzm inundatwn ( Svømmen de 
Sumpskærm), Masser af Cictzla (Gifttyde) , Ramznczzlzzs lin
gua ( Langbl. Ran unkel). Endvidere maa n ævn es Arnica 
( Guldblomme), hvoraf vi dog kun saa et enkelt Eksemplar. 

Med det her n ævnte er Listen langtfra udtømt. Noget 
· nyt fra Lokaliteten kunde vi ikke notere. For en Del Aar 
tilbage er Mosen un dersøgt af Direktør Sv. Andersen, og det 
er altid van skeligt at fi nde noget, der ikke  er set af ham. 
Han har derimod noteret en Del Arter, som det ikke lykke
des os at genfin de. Rhynchospora er allerede nævn t ;  hertil 
kan føjes .4mdromecla ( Rosmarin lyng - alm. paa Snarup 
Mose), Lycopodiwn inundatum ( Liden U lvefod) samt den 
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l ille Cenluncu/us ( Knudearve). Gammel lung kan nok friste 
til Besøg en anden Gang; Foreningen vil sikkert have den 
i Erindring ad Aare, og kommer vi der engang igen, vilde 
det sikkert vække Begejstring. hos alle Deltagerne, om det 
kunde blive under Professor jessens Førerskab. 

Aarets sidste Ekskursion var som sædvanlig helliget 
Svampene. Da Forstander j. E. Lange i Aar har været i 
Amerika for at studere Svampe, blev Turen ledet af For
eningens anden Ekspert i Svampe, Lærer A. P. Skovsted, 
Bred, Foreningen har tidligere arrangeret Svampetur til N r. 
Søby og Fangel, men Udbyttet var da paa Grund af ugun
stigt Vejr mindre godt. Denne Gang var Udbyttet godt, og 
Tilslutningen var som altid til denne Tur stor. 

P. J. Pedersen. 

Naturhistorisl{ Forening for Sjælland. 

E k s k ur s i o n e r  i A a r e t  1 93 1. - l .  S o r ø  d e n  14. 
M aj. Følgende M edlemmer var mødt : Gartner Elvinge og 
Lærer Læssøe-Engberg, Køge, Lærer P. K. Nielsen, Slagelse, 

Fuldmægtig West med Søn og M askinmester Kofoed, Kø
benhavn, Lærer Kryger, Gentofte, Lærer L. P. J ensen, Høj
else, cand. pharm. Hoffmeyer, Haslev, samt Skræder Bakken
dorf, København, som Gæst. Ved Generalforsamlingen var 
endvidere Grosserer Gl intholrn med Frue og Lektor Simon
sen, Sorø, tilstede. 

Del tagerne spredtes over Flommen, men til tagende Byge
vejr fik dem til ret hurtigt at søge ind til Sorø By. Da det 
var ved at blive Opholdsvejr, gik Del tagerne ind paa Aka
demiets Grund, hvor enkelte besaa Kirken, mens de øvrige 
samlede l angs Søens Bred. Der fortsattes over Flommen til 
Hr. Grosserer Glintholms Hjem i Nærheden af Stationen. 
Hr. G. aabnede elskværdigt sine Døre for Deltagerne, og 
under K affen afholdtes General forsamling. 

G e n e r a l f o r s a m l i n g e n  indlededes med Formandens 
Beretning. Der var det foregaaende Aar afholdt 3 Ekskur
sioner - Jægerspris Nordskov, M unkeskov og Holmegaards 
M ose samt J ernen Syd for Køge den 16. M aj, 5 .  og 6. juni · 
og 24. August - med godt Udbytte. Form. takkede den 
afgaaede Formand for den udmærkede Tilrettelægning af disse 
Ture. Kassereren afl agde Beretning om Regnskabet. I nd
tægterne havde været 360 K r. + Renter og Beholdning fra 
1930 19 ,99 Kr. ,  ialt 379,99 K r.; Udgifterne havde været 

350,76 K r. ,  saa 29,23 K r. kunde føres i ny Regning. Regn-
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skabet godkendtes. - Til Bestyrelsen valgtes Wiinstedt og 
Kryger og til Revisor West, alle enstemmigt. 

Af G a J J e r gav Turen intet særligt undtagen en Harmo
l ifa-Art paa Milhun eff'usum. Den er kendt fra to Lokal iteter, 
men hvilken Art, det er, er ikke fastsiaaet endnu. 

E. B. Hoffineyer. 

j eg skal her angive 9et mest interessante B i l l e f u n d  
paa Sorøturen: �' ) Queclius maurus Sahlb. ( i  Mul dvarpebo), 

Fl., Q. punclicollis Thoms. ( i  Muldvarpebo) , Fl.. Philonthus 
umbratilis Grav., •=•) Ph. corvinus Er., Ph. qrzisquiliarius 
Gyllh., Micropeplus porcatus F., Fl., Bylhimzs burelli Den
ny '( i Muldvarpebo), Fl., Galops westi Krogerus ( i  Muld
varpebo), Fl., C. nigrita Er. ( i  Muldvarpebo) , Fl.. Canlharis 
paluclosa Fall., Fl., PhylobiLzs leucogaster Marsh, Acalyp
lrzs carpini Hbst., Fl. 

Vedtegningen "Fl." betyder, at de paagældende Arter blev 
fundet paa Flommen, de andre taget ved Sigtning af Opskyl 
ved Sorø Sø. De med �') mærkede Arter er sjældne, Ph. 
corvimzs endog en meget sjælden Art. 

Augrzsl Wesl .  

2. B o g ø o g H o r r e b y L y n g d e n J 4. o g l 5 .  j u n i. 
Om selve Turen beretter N a t. F.o r e  n. f. L o I l.-Fa l s t. 

Om H v e  p s e u d b y t t e  t er der foreløbigt kun det at sige, 
at der baade paa Bogø og i Horreby samledes mange Chal
cidier. Det mest bemærkelsesværdige paa Bogø var nogle 
Eksempl arer af en for Videnskaben ny Chalcidieslægt, som 
cand. pharm. E. B. Hoffmeyer klækkede i l 930 fra Holme
gaards Mose ved Næstved. - I Horreby Lyng fangede jeg 
� og J af en for Videnskaben ny Trichogrammin, som jeg 
tidl igere kun kendte i 2 Eksemplarer fra Sortemose ved Lille
rød. Begge Arter er nu beskrevne af mig i et Arbejde, som 
vil fremkomme i Ent. Medd. 

J ]'J r.( • • 1' ryger. 

3 .  B o d a l  M o s e  d e n  23. A u g u s t. - Der var mødt 
Lærerne Rørbæk, Holbæk, Kjær, København, j. P. Kryger, 
Gentofte, og P. K. Nielsen, Slagelse, samt cand. pharm. E. 
B. Hoffmeyer, Haslev. - Pr. Bil kørte Selskabet fra Sten
l il le Station ud i Mosen, hvor vi hurtigt spredtes. Efter en 
enkelt Byge tørredes Græsset ret hurtigt, dog var Udbyttet 
ikke særlig stort. 

Af G a J l e r fandtes foruden en Del almindelige Aphis 
cerastii Kal t. paa C. vulgalum, Dasyneura przstulans Rubs. 
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paa Filipenduta ulmaria samt Aylax rogmhoferi Wachtl. 
paa Cenlaurea scabiosa. 

To store T r æ b u k k e, nemlig Aramia mosehal a L. og 
Saperda charcharias L., toges hver i l Eksemplar. 

E. B. Hoffmeyer. 

H v e p s e u d b y t t e t  var rigeligt uden at rumme særligt 
bemærkelsesværdige Arter. Det mest paafaldende var den 
rigelige Forekomst af en Skjoldlus paa K lokkelyng. Arten, 
som jeg har fundet i Matley log i New Forest i England, er 
ikke tidligere fundet her i Landet. Den er i England V ært 
for forskellige Encyrtider, bl. a. for den pragtfulde Phaeno-
discus. 

T ]J r.( , . , 1� ryger. 

Af S o m m e r f ugl e l arver fandtes kun almindelige Dyr, 
·saasom Smerintlws populi, Dicranura· vinula, Pygæra pi
gra, Nolodon/a ziczac og dromedarius, Drepana falcalaria, 
Anaria myrtilli i Antal og Amphidasis belularia. 

Af Imago saas kun nogle faa almindelige Arter, f. Eks. 
Py rameis cardui, rlrgynnis paphia, . Coenonympha pam
philus og Ly gris les t at a; et stort Antal Charæas graminis 
sværmede i Solskinnet. 

p r.( "'T ' z . r .  h le sen. 

Naturhistorisk Forening for Sjælland foretager føl gende 
Ekskursioner i Aaret 1932 . 

l .  T i l  H e s e d e  S k o v  o g  P l a n t e s k o l e  8. Maj. Man 
samles i Haslev ved Togenes Ankomst nordfra 9°1 og sydfra 
920 og kører i Bil til Planteskolen, der indeholder en sjæl
den Samling udenlandske Træer og Buske ; derfra til Fods 
til "Villa gallina, " hvor Forfriskning kan faas og General for
samling afholdes. I Bil tilbage til Haslev til Togene 2043 
og 2044. 

2 .  T i l  T i s v i l d e  1 8. og 19. juni. Fra K øbenhavn 830 ,  
i Tisvildeleje 1025; der overnattes i Sandkroen. Hjem 2 1 10, i 
K øbenhavn 23 30, saa sidste Tog mod Nord, Syd og Vest kan naas. 
Deltagelse kan ogsaa ske om Søndagen. Del tagere, der øn
sker at overnatte, bedes melde det til Formanden en Uge i 
Forvejen. 

3 .  T i l  S kj o l d e n æ s h o l m  21. August. Fra København 
8°2, i Skjoldenæsholm ca. 934, hjem 19°�. Hr. Kommune
lærer E. N i e l s e n ,  Sortedamsgade I l ,  inviterer de udenbys 
Deltagere til at samles i hans Hjem om Aftenen d. 17. juli. 

E. B. Hoffmeyer. 
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Jydsk naturvidenskabeligt Selskab 

har til Formaal at virke for et arbejdende 

naturvidenskabeligt Institut og at støtte det 

naturhistoriske Museum i Aarhus, især ved 

at skaffe det naturvidenskabelige Tidsskrifter 

- f. T. 15 - som først cirkulerer til de Med

lemmer, der ønsker det. 

S elskabet modtager med Glæde Indmeldelse 

af alle naturvidenskabeligt interesserede. 

Kontingentet er 10 Kr. aarlig, og Indmel

delse sker ved Henvendelse til Lektor 

Mathias Møller, Pontoppidansg. 243, Aarhus. 
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Formændene for de fire Provinsforeninger er: 

Lærer J. Kr. Findal, Lukas Kirkeplads 8, Aarhus (Jylland), 
Cand. pharm. E. B. Hoffmeyer, Haslev (Sjælland), Lærer P. J. 
Pedersen, Bogense (Fyen) og Lærer L. Kring, Nykøbing F. 

(Lolland-Falster). 



Udstopning af 

Fugle og Pattedyr 
lnsektnaale, sorte og hvide. 
Etiketn aale 111 Spændenaale. 
Spændetræ 111 Tørveplader. ·bedst og billigst. 

Stort Lager af zoologiske Præparater 

til Dekoration og Undervisningsbrug. 

Ketscherringe 111 Pincetter. 
Sam leglas 111 Præparatglas. 

- Forlang Tilbud. -

K o n s e r v a t o r  
Præparerede Insekter. 

..J o h s. L a r s e n 
St. Torv IO 2 A A R H U S  Telf. 5944 

En sjselden Fugl 
faar D e  udstoppet smukkest o g  bedst i Skandinaviens 

største Præparationsforretning. Stort og fint Lager af 

saavel skindlagte som udstoppede Pattedyr og Fugle 

til videnskabelig Brug. - Leverandør til Skoler og 

Museer i Ind- og Udlandet. - III. Prisliste g r a t i s. 

Konservator Hansen, Herning. Telf. 335 . 
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' S p ec i a l fo rret n i n g : l 
Udstopning og Salg af alle Arter Fugle og mindre 

Pattedyr. 

Til Undervisning anbefales mine Smaafugle t og Mus i Glaskasser - meget praktiske. 

-- Forlang illustreret Katalog og Tilbud, naar De skal købe. 

Altid meget stort Lager l Be.dste Arbejde l Hurtigste Levering l 
Eftersyn og Reparation af zoologiske Samlinger udføres. l 

l Konservator Chr. Aaboe Sørensen, 
Telefon Nr. 297. S i l k e b o  r g. Vestergade 117. 
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Alle tidligere Aargange af "Flora og Fauna" 

kan faas v. Henv. til Lærer S i g fr e d  K n u d s e n ,  Villa "Fyen", 
Aarhus. 

Prisen for de forsk. Aargange ligger mellem l ,50 Kr. og 5,00 Kr. 

Aargang 1 9 1 9  kan kun faas, naar et større Antal Aargange 

købes samtidig. Enkelte Hæfter 75 Øre. 

IHiill l l l l l l l l l l l l ll l l l l l l l ll l l l l l l l l l l l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l l l l l l l l l l l l llllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l l l l l l l l l l l l lll l l l l l l lll l l l ll 
i 


