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Paa Musejagt 1 Thy. 
Af E r n a M o h r. 

I Efteraaret 1934 foretog jeg en lille Fangstrejse til T h y, 
som paa Grund af sin Beliggenhed har en hel Del Ejen
dommeligheder at byde paa m. H. t. Pattedyrene. I og for 
sig gjaldt det hovedsagelig jagten paa Birkemusen; men min 
Afrejse trak ud til sidst i September, og Birkemusene var 
imidlertid gaaet i Vinterdvale, saa jeg havde maattet rejse 
hjem uden en eneste, hvis ikke Hr. Sognepræst H. L a u r
s e n  i Vestervig paa to Steder (Vestervig og det 6 km derfra 
beliggende Handrup) havde ladet samle Mus til mig. Dog 
drejede det sig ikke blot for mig om at faa Materiale af Birke
mus, men næsten endnu mere om at lære denne Arts Terra 
typica at kende for derefter senere lettere at kunne finde den 
i Slesvig-Holsten, hvor den højst sandsynligt forekommer. 

VENDSYSSEL 

Vi bo� 
Kort, der viser Muldvarpens Fremtrængen mod Vest i Thy. 
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Desuden opstillede jeg i Vestervig og Handrup et Antal Smæk� 
fælder for Smaapattedyr, men de fangede daarligt paa Grund 
af den stadige Regn, der paavirkede Træet. De gode danske 
Musefælder, bestaaende af en Træklods med 3-4 Huller og 
ikke ømfindtlige over for Fugtighed, lærte jeg først at kende, 
da det var for sent. 

De i Hovedlandet af den cimbriske Halvø forekommende 
5 Insektæder-Arter findes ogsaa N. f. Limfjorden. 

Pindsvinet findes overalt i ikke ringe Antal. jeg saa det 
mange Steder og ved Ashøj laa et ihjelkørt Ekspl. paa Lande
vejen; det var ualmindelig stort. 

Af den almindelige Spidsmus (Sorex a. araneus L.) fan
gede jeg ved Vestervig to i Smækfælder og med afskallet 
Havre og Hørfrø som Lokkemad. Begge Ekspl. var meget 
store og naaede nordeuropæisk Maksimumsmaal for denne 
Art i en Serie paa 20 Stk. fanget ved U ppsala. 

Af Dværgspidsmusen (S. m. mirwlus Pall.) fik jeg kun 
eet Ekspl., som uden for Vestervig var blevet udvalset til 
Oblattykkelse af en Bil. Skønt jeg betragtede Vandspids-· 
musen (lVeomys f foediens Schreb.) som selvfølgelig hørende 
til Egnens Fauna, blev det dog heftigt bestridt. jeg fik gan
ske vist ingen Vandspidsmus selv, men paa Naturhistorisk 
Museum i Aarhus staar et Ekspl., som er fanget i Østerild 
i Maj 1931. 

Muldvarpen -lever næsten overalt i Jylland, dog ikke i 
Dele af Thy og Vendsyssel og (i flg. B i s t r u p, 1930) ikke 
paa Limfjordsøerne: Agerø, Venø, Jegindø, Mors, Fur og 
Livø. Hvor længe Muldvarpen har været i Vendsyssel, og 
paa hvilken Maade de første Dyr er indvandret Syd fra, sy
nes at være ukendt. At Egnene Nord for Aalbæk endnu er 
muldvarpefrie ligger sikkert i jordbundsforholdene; kilometer
vidt er der her kun Sand og vaad Mose. jeg holder det dog 
for sandsynligt, at en Dyreart som Muldvarpen, der fra sit 
slesv(gske Hjemland er indvandret til Sylt over den lange 
Hindenburg-Dæmning, ogsaa vil opdage den gode faste Lande
vej saa vel som Banelegemet fra Aalbæk til Skagen. Fra Ska
gens Plantage og ud mod Grenen saa vel som Syd for Ska
gen vil den overalt finde Livsbetingelser. 

Fra Vendsyssel trængte Muldvarpen ved Midten af forrige 
Aarhundrede frem mod Thy. Omkr. 1860 var den naaet 
frem til en Linie fra Aggersborg ved Limfjorden op mellem 
Fjerritslev og Klim og videre Nord paa. 

Ved-Aarhundredskiftet havde Muldvarpen udvidet sit Om
raade til den smalleste Del af Thy mellem Bolbjerg og Vust 
og i Løbet af de næste ca. 20 Aar endnu 6 km mod Syd 
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og 8 km mod Vest. Derved erobrede den i to Aartier ca. 
20 km2. Ret meget længere synes den ikke at være kommet. 
Hjardemaal Sogn i hele sin Udstrækning synes at være fri 
for den. Ved Østerild kunde jeg ingen Muldskud opdage; 
fra Thorup, Klim og Øst paa ser man dem - og ikke just 
enkeltvis - paa begge Sider af Landevejen. 

Hvorledes det forholder sig med Flagermusene i Thy, 
blev ikke opklaret. Tagdækket og Bjælkerne i Vestervig Kirke 
afsøgte jeg forgæves, fik overhovedet ingen og kender ingen 
Fund fra Thy. Oplysninger om dens Forekomst blev givet 
meget tøvende. Ikke des mindre findes der jo nok flere Arter 
i Thy. Af Rovdyr lever i hele Thy: Ræv, Husmaar, Ilder, 
Lækat, Brud og Odder. Af disse betegner D r. D e g e r b ø l 
Lækatten som det hyppigste Rovdyr i Danmark. Grævlingen 
synes at mangle i der vestlige Thy og først at være iagttaget 
ved Fjerritslev og Klim. Den findes heller ikke paa Mors. 
Skovmaaren mangler overalt i Vendsyssel og Thy. Dens 
Nordgrænse ligger meget længere Syd paa - ved Aarhus. 

Kronhjort og Raadyr mangler normalt ganske. Af Raadyr 
skal Strejfere nu og da vise sig. 

Det største Antal Pattedyrarter i Thy hører til Gnaverne. 
Haren findes overalt, medens Kaninen aabenbart ikke 

gaar længere Vest paa end til Fjerritslev. Egernet er hidtil 
ikke optraadt Nord for Limfjorden; ligeledes mangler Has
selmusen, hvis Fastlandsudbredelsesgrænse findes allerede i 
Holsten; men den findes paa Fyen og Sjælland. Af Mark
mus-Slægten saa jeg den største, V.androtten, ved Agger og 
i Engene i Nærheden af Dover, men uden at fa a fat paa en 
eneste. Med Hensyn til dens videnskabelige Benævnelse er 
der endnu ingen Klarhed. Hvis man helt lægger M i l l e r s  
Katalog til Grund, bliver der ikke meget andet at gøre end 
at benævne den Arvicola sherman Schaw. Saaledes har jeg 
ogsaa afgjort det m. H. t. vore slesvig-holstenske Dyr, og Dr. 
D e g e r b ø l  mener at skulle bære sig ad paa samme Maade 
med de danske Vandrotter. 

Heller ikke Rødmusen (Evolonws glareolus Schreb.) har 
jeg selv konstateret i Thy, men efter Beskrivelse tvivler jeg 
ikke om dens Forekomst der. Syd-Markmusen mangler Nord 
for Limfjorden. Dens nordligste Findested er Viborg og Krab
besholm Skov v. Skive. Sandsynligvis er det Underarten 
lVlicrolus arvalis cimbricus Stein, som ved Tandforskel ad
skilles fra den mellemeuropæiske. Den N. f. Limfjorden le
vende Art er Markmusen (M. agreslis L.). I Handrup fik 
jeg en meget stor Markmus, og ved Skagen fangede jeg et 
Ekspl., der endnu var i U ngdyrets Dragt. 
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De fleste Ejendommeligheder byder de langhalede Mus 
paa. Dværgmusen findes ikke N. f. Limfjorden. Af Rotter 
findes Vandrerotten overalt, medens Hus- og Alexandriner
rotten hidtil ikke er paavist; dog maa man paa Gr. af den 
livlige Skibsforbindelse regne med lejlighedsvis Forekomst. 

Brandmusen, hvis Nordgrænse er Ribe, findes altsaa hel
ler ikke i Thy og Vendsyssel. Af de to Skovmusformer saa 
jeg intetsteds noget til Halsbaandsmusen (Apodemus flavi
collis Melch.). Landskabet er den maaske for aabent; alt, 
hvad jeg selv fik, og alt i Samleglassene var afgjort den lille 
Art: Skovmusen (A. sylvaficus L.). Uheldigvis mangler den 
bageste Halvdel af de tre konserverede Skovmus' Halehud, 
saa der var ingen Ringe at tælle, men Halelængden kunde 
maales. Maalene for de l O medbragte Skovmus ligger noget 
under det Maal, M i Il e r har for skandinaviske Dyr. 

En stor Overraskelse var det, at der mellem de 1 4  med
bragte jydske Ekspl. (2 fra Handrup, I l  fra Vestervig, l fra 
Aarhus) af Slægten M u s ikke var en eneste Husmus (Mus 
muscllhzs L.), men at de alle viste sig at være Mus sped
Legus Pet. (Ahrenmaus: Aksmus, Kornmus). 

At vi har Husmusen ved Hamborg, og at den ganske 
mangler andetsteds, f. Eks. findes den ikke i Oslo-Museets 
Materiale (O' M a h o n y) - M i Il e r anfører 2 Findesteder fra 
Norge - turde være tilstrækkelig A11.ledning til indgaaende 
at give sig af med Undersøgelsen af disse "almindeligste" 
Kultu·r-Ledsagere. I hvert Fald ved vi foreløbig intet om, 
hvor paa den cimbriske Halvø, vi skal søge Nordgrænsen 
for Husmusen og Sydgrænsen for Kornmusen, eller om der 
overhovedet findes en fuldstændig Lagune i Mus specilegzzs' 
U dbredelsesomraade; iøvrigt træder den ogsaa i Stedet for 
Husmusen i Polen, hvor sidstnævnte ikke forekommer. 

Et af de interessanteste Dyr - ikke alene paa den jyd
ske Halvø, men i hele Europa - er Birkemusen, Sicisla 
trizona Petenyi ( = S. silblilis, betulinus; Sminlhus vagus, 
monlanzzs). Systematisk indtager den en Særstilling som 
eneste Repræsentant for Springmusene, Zapodidae; fra Mu
ridae adskilles den let ved ikke at have Overlæbespalte. 

Birkemusen er en Relikt fra Steppetiden, da de danske 
Øer endnu var forbundet med Skaane og Jylland. Man ken
der den forlængst fossil fra Omegnen af Wien, fandt den saa 
fossil og subfossil i Ungarn; saa fulgte Fundene ved Thier
stein og Ettingen i Nordsvejts, ved Petersfeld i Hegau. I 
nyere Tid beskrev H e Il e r fossile Sicisla-Rester fra franki
ske Huler. Alt tilsammen viser, at Birkemusen ikke alene 
har tilhørt den europæiske Fauna i yngre Diluvium, men 
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allerede i Præglacialtiden var hjemmehørende hos os ( H  e l
l e r). I vor Tid er Birkemusen kendt fra Tyskland, Ungarn, 
Polen, Rusland, Sibirien, Finland, Sverige, Norge og Jylland. 

B i r k e m u s, Si cis la trizona (Petynyi) J 
Nr. l og 3: 13/9 24, Nr. 2: 22f9 24. Alle fra jormlien, j amtland i Sverige 

(fol. af Dr. l. Arvidsson, Uppsnln). 

At det overalt drejer sig om samme Art eller Underart i 
denne vide U dbredelse benægtes af M i l l e r  (1912), hvis Ind
deling af de europæiske Birkemus i to Arter ikke er rigtig 
tilfredsstillende i dyregeografisk Henseende. 

Ha·n opgiver: Sicista loriger Nathus fra S. V.-Rusland, 
Østrumænien, Bulgarien - med Odessa som Findested for 
Type-Eksemplaret; S. irizona Pet. fra Ungarn, Danmark, 
S. Ø.-Norge, med Ungarn som Findested for Type-Eksem
plaret. I midlertid er der paa forskellige Steder gjort Sicisla
Fund, ·som synes at lade Helheds-Udbredelsesbilledet mindre 
diskontinuerligt, saa at den Nødvendighed opstaar, at man 
maaske maa søge Udgangspunktet for Artens europæiske 
Udbredelse paa den mellemrussiske Landryg mellem Waldai
Højderne og Krim. Der bestaar en Sammenhæng. med de 
sibiriske Former. Spørgsmaalet er, om disse maaske er van-
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dret mod Øst fra nævnte Omraade, eller om Vandringsvejene 
af fra Øst kommende Dyr her deler sig i en nordlig og en 

rat. Erna Mohr, IX. 35. 
Vindhærget Krat ved Vejen mellem Vestervig og Handrup. 

sydlig Gren. Aabenbart trænger Arten i N u tiden atter frem paa 
begge Fløje. 

De nye, recente sydlige Findesteder er Tatra (bl. a. saa 
jeg i Museet i Zakopane (Polen) Eksemplarer fra Orawica 

rot. Erna Mohr, IX 35. 
Udsigt over Handrupgaards Marker og Ørum Sø. 

og Rohacz; endvidere ved den nu ligeledes polske Hadra, 
Kr. Lublinitz-Oberschlesien (S k I o t t) og i Zehlau-Højmose 
i Østpreussen (S c h a e f e  r). Ogsaa paa den nordlige Fløj op-
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gives flere nye Findesteder, nemlig i Jiimtland i Sverige nær 
den norske Grænse, især i Nærheden af Jormlien. Ogsaa 
fra Jylland foreligger nye Fund især i Nærheden af Lim
fjorden. Nordenfjords er den fundet i Thy (Sennels, Thisted, 
Handrup, Vestervig); ved Limfjorden, men Syd for den, er 
den fundet i Aalborg, Lemvig, Vand borg, Ferring; dertil kom
mer flere sydligere jydske Findesteder: Horsens, Vejle, Kol
ding, Ribe. Talrigst synes den at være i Vestervig-Handrup. 
Birkemusen kan sikkert findes flere Steder og for at kunne 
lede efter den paa rette Tidspunkt og med større Udsigt til 
Resultat har jeg nøje undersøgt alle jydske Findesteder, und
tagen Vandborg, Ferring og Horsens, og for at kunne stu-

fol. Erna Mohr, IX. 35. 
Udsigt fra Handrup mod Ørum m. Nordvest. 

dere dens Levevis har jeg - fra Dr. Iv a r  A r v i d s s o n, 
UpsaJa - faaet et levende Dyr fra Jormlien . 

. I det mindste i Skandinavien og Karpatherne forekommer 
Birkemusen som alpin eller subalpin. I Jylland kan man 
ikke opvise store Højder; dog er alle de Lokaliteter, jeg har 
besøgt i Skaane og Jylland, ikke udpræget flade Egne - selv 
fra Ribe kan man hurtigt komme paa højere Terrain. Paa 
flere Steder var der mange km til nærmeste Birke, og af 
egentlige Træer var der næppe andre end Frugttræerne ved 
Gaardene og den blaalige Hvidgran (Picea alba = cana
dense), som i Jylland ofte plantes paa begge Sider af højt
liggende Landeveje. Derimod findes der - især paa Vest
kysten - en Del Krat og vindhærgede Plantager, der paa 
Grund af deres Artsfattigdom virker ret ensformigt. Jeg har 
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undersøgt et saadant Krat 
(med Undtagelse af Hind
bær og Brombær) og en 
Plantage i Nærheden af 
Birkemus-Findestedet ved 
Handrup, og jeg takker 
Hr. Will i  C h r is t iansen, 
Kiel, for at have bestemt 
de medbragte " Prøver" for 
mig. - Der fandtes: Ask 
(Fraxinus excelsior), Pil 
tSalix uiminalis), El (Al
nus glulinosa), Balsam
poppel (Populus balsami
fera), Sølvpoppel (P. alba), 
Elm ( Ulmus- vel giabra 
= monlana) samt en hel 
Del Røn (Sorbus), som 
ikke kunde artsbestemmes 
efter Bladene alene. Sted
vis dannes Læbæltet om 
Haver og Hønsegaarde af 

rot. Erna Moh,., IX. 35. ene Røn, der ofte er saa 
Udsigt fra Ashøj (Vestervig-Hurup-Lan
devej) over Landskabet mellem Bedsted 
og Handrup. Træerne er Picea alba. 

hærgede, at man snarere 
kan tale om Buske end 
om Træer. 

I sin Væremaade har 
Birkemusen i det hele taget meget til fælles med Hassel
musen og Dværgmusen, men adskiller sig væsentligt ved, at 
den laver jordgange og ogsaa har sin Rede under jorden; 
den synes aldrig at bygge selvflettede Reder i Buske og 
Træer, selv om den med stor Behændighed kan færdes i 
disse. Derfor er det heller ikke mærkeligt, at man finder 
den i meget aabent Landskab i Jylland. Den bedste "jagt
tid" synes at være Slutningen af August og Begyndelsen af 
September, naar Havren er stakket paa Markerne og bliver 
kørt ind. 

Dyrene er temmelig fede, bevæger sig langsommere end 
andre Mus, og det er ikke vanskeligt at gribe dem. Lidt se
nere - ofte allerede mod Midten af September - trækker 
de sig tilbage til Vintersøvnen. Ligesom Hasselmusen bliver 
de søvnige allerede ved+ 1 2  ° C., ruller sig sammen med 
Halen siaaet hen over Hovedet, og saa er det ikke let at 
faa dem vækket igen. I Fangenskab vaagner de nu og da 
ved stærk Varme i V æreiset; men i det fri vil selv en varm 
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Efteraarsdag næppe kunne hæve Temperaturen i deres Smut
huller saa meget, at man efter Midten af September endnu 

fat. Erna Mohr, IX. 35. 
Ved Næssund v. Limfjorden, Udsi gt fra Ginderup-Færgen mod Mors. 

vil kunne træffe Birkemusen iude. De synes at sove hele 
Vinteren og til hen i Maj. Alt i alt har jeg det Indtryk, at 
man ved at søge efter Birkemus paa den jydske Halvø min
dre behøver at tage Hensyn til, om der er Birke i N ær
heden, end til at Landskabet skal være aabent, ,bølget Park
landskab, at der ikke er for lidt Vand og saa godt med 
Havremarker. 

Hvis disse Betingelser er til Stede, vil man kunne vente 
at finde Birkemusen ogsaa overalt mellem Aarhus og Ekern
førde. 

Vaarfluefaunaen i kilderne ved Rold og 
Rebild. 

Af A n k e r  N i e l s e n. 

Gennem flere aar har jeg beskæftiget mig med biologiske 
undersøgelser af denne fauna. Da der imidlertid vil hengaa 
endnu adskillige aar, inden offentliggørelsen af mine resul
tater kan ventes afsluttede, mener jeg, at en liste over de 
forekommende arter kan paaregne en vis interesse, saa meget 
mere som det næsten udelukkende drejer sig om arter, der 
er meget sjældne i det øvrige Danmark. 
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jeg har tidligere givet en kort karakteristik af landskabet 
("Flora og Fauna" , 1935, 3.). Foruden de paa det dertil hø
rende kort afsatte kilder findes der en mængde smaa kilder. 
Afløbet fra de mindste af disse har til dels mudret bund. 
Naar en art nævnes fra alle kilder, maa "undtagen disse" . 
underforstaas. - Desuden er der medregnet en del kilder, 
der ligger længere nede ad aaens løb. 

A r t s l i s t e. 
Rhyacophila septenlrionis MaeLaehlan. Larven fore

kom m er i alle kilder, i de fleste i stort an tal. 
Agapelus fuscipes Curtis. Larven forekommer i alle kilder, 

der er omgivet af træer, hyppigst i uhyre mængde. 
Wormalclia occipitalis Pietet. Rold kilde i stor mængde. 

Plectrocnemia conspersa Curtis. Larven forekommer i 
stor mængde paa rolige steder i kilderne, ogsaa hyppigt i 
de mindste. 

Beraea pullala Curtis. Ravnkilde, Rold kilde og Flamsted, 
alle steder meget sparsom t. 

Odontocerwn albicorne Seopoli. Kovad, i ringe mængde. 
Anabolia nervosa Leaeh. Larven til denne art, der ikke 

er nogen egentlig kildebeboer, træffes overalt, hvor den øv
rige vaarfluefauna af en eller anden grund er sparsomt ud
viklet. 

Slenophylax nigricornis Pietet. Ravnkilde og Rold kilde, 
særlig sidste sted i stor mængde. 

Ecclisopleryx gullulala Pietet. Lille Blaakilde og Kovad. 
En Limnophilide-larve, som jeg formoder tilhører denne 
art, er meget udbredt i kilderne. 

Parachiona picicornis Pietet Rold kilde og Kovad. Om 
denne art gælder det samme som om den foregaaende. 

Mieraplerna laleralis Stephens. jeg har ikke fundet ima
gines af denne art ved kilderne. De fleste steder findes der 
imidlertid en larve, der utvivlsomt hører til slægten Microp
lerna. Da det ikke er M. sequax MaeLaehlan, formoder 
jeg, at det er ovennævnte art. 

Apatania nwliebris MaeLaehlan. Til de tidligere nævnte 
findesteder ("Flora og Fauna" , 1935, 3.) kan føjes et nyt: 
en kilde et par km sydvest for Rold. 

Silo nigricornis Pietet. Larven forekommer i alle kilderne, 
særlig rigeligt i Mastrup bæk og Kovad. 

Cnznoecia irrorala MaeLaehlan. Ravnkilde og Rold kilde 
i stor mængde. 

Serteoslama pedemontanum MaeLaehlan. Larven fore
kommer i alle kilderne, hyppigt ogsaa i de mindste. 
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Entomologiske Resultater fra 1 935· 
Af H. P. S. S ø nd e r u p. 

Man bedes undskylde, at denne Beretning faar et lidt 
broget Indhold, men eftersom jeg i Aarenes Løb har fattet 
Interesse for andet og mere end Sommerfugle, der dog sta
dig kan glæde sig ved Betegnelsen "gammel Kærlighed", 
kommer jeg ogsaa ind paa andre Omraader af Entomologien. 

Og nye Gaader dukker stadig op. jeg fandt d. 21. Sept. 
i Merritzskov ved Bandholm en stor smuk, tilsyneladende 
fejlfri Larve af Sommerfuglen Phzsia gamma L. paa Vand
mynte (Menlha aquatica L.). jeg fodrede den i nogle Dage, 
men pludselig holdt den op at æde, og en skønne Dag var 
den død, dræbt af Snyltehvepse. 

Disse viste sig i November i et saa uhyre Antal, at jeg 
gætter paa, at der maa have været mindst 10.000. jeg sendte 
øjeblikkelig vor berømte Chalcidiolog, Kryger i Gentofte, de 
2009 Stk. (det er ikke mig, der har talt dem!), og han med
delte, at Snylteren var en Chalcidie, der ikke var sjælden 
som Parasit i Sommerfuglelarver, og hed Copidosoma lrun
catellwn (hidtil kun Hunner fundne). Det mærkeligste var 
imidlertid, fortalte Kryger, at Moderdyret har lagt sit -
rimeligvis ubefrugtede - Æg ikke i Sommerfuglelarven, 
saaledes som de fleste andre Snyltehvepse bærer sig ad, 
men i Sommerfuglens Æg, i dette Tilfælde altsaa i Plusia
Ægget. 

Herinde maa det altsaa paa en eller anden gaadefuld 
Maade være smuttet ind i Plusia-Fosteret og først meget sent 
- naar Plusialarven har været næsten fuldvoksen - er den 
lille, mikroskopiske Copidosoma- Larve kommet ud af Ægget 
og i en utrolig kort Tid ved Knopskydning eller Celledeling 
blevet til de mange Tusinde. Forstaa det, hvo der kan. Er 
det ikke rigtig tænkt, kære Kryger? Saadan en Udvikling 
gaar under Betegnelsen " Polyembryoni". 

Af andre Fund maa følgende nævnes: 

1. Sommerfugle. 

Neplicula basigullella Hein. (ny for Faunaen). 
To tomme Miner i Egeblade fundne i Knuthenborg Park 

d. 12. Okt. Hvis Minerne ikke havde været tomme, havde 
jeg sikkert ikke opdaget dem, for det var netop den lyse, 
gennemsigtige Plet, der findes i den yderste Ende af alle 
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tomme Nepti
cula - Gangmi
ner, der faldt 
mig i Øjnene. 
Tænk Dem en 
g r ø n Larve, 
minerende i et 
g r ø n t Blad 
og afleverende 
g r ø n n e Eks
krementer, der 
ligger saa tæt, 
at Minen er helt 
fyldt af dem. 
Kan man tæn-- -
ke slg noget 

mere snedigt, naar de.t gælder at undgaa Opdagelse? Først 
naar Larven har forladt Bladet, viser den lyse Plet sig. Det 
er nemlig det Rum i Bladet, som før udfyldtes helt af Lar
ven. Naar denne først har bragt sig i Sikkerhed nede paa 
jorden, er det jo for dens Vedkommende ligegyldigt, om Mi
nen bliver funden eller ej. Desværre mangler vi altsaa endnu 
Imago - ligesom af Nepliwla ulmi{oliae Her. - men det 
er kun et Tidsspørgsmaal, hvornaar de optræder paa Skue
pladsen. 

Med denne Art tilligemed 5 Arter, som Ingeniør v a n 
De  u r s har sendt mig Meddelelse om, er Antallet af danske ·
smaasommerfugle 1187 (S torsommerfugle : 827). Disse 5 
Arter er: 

l .  Grambus salinellns Tutt. - fundet i. 2 Ekspl. i Zoo!. Mus. 
Samling, fanget paa Møens Fyr 3/s 34 (Ti d e m a n d).  

2.  Grambus ericellus Hb. l Stk. Snogebæk, l Stk. Due
odde, l Stk. Tisvilde, alle i juli 1935 (v a n  D e u r s) .  

3 .  Nephopleryx rhenella Zck. l Stk. j u li 1934 ved Fosse
dalen i Vendsyssel (v a n D e u r s). 

4. Endotricha flammeafis Schiff. l Stk. ved Marielyst paa 
Falster (Ingeniør O t t o  M ø l l e r). 

5. Pyrausta porphyralis Schiff. 7 Stk. ved Adserbo juli 
1935 (v a n  D e u r s). 

Augasma aeratellwn Z. Af Gallerne fra i" Fjor kom ikke 
en eneste Sommerfugl, men da jeg i Aar har op imod et 
halvt· H undrede Galler og har lovet mig selv at være mindre 
pmhyggelig med dem under Overvintringen, har jeg forhaa
bentlig bedre Held med mig denne Gang. 

· 

Heliozela bel u l ae Stt. ( = hammoniella Sorh.). Denne 
Arts tomme Mine blev fundet paa Bøtø d. 7. Sept. Larven 
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lever i tynde Birkekviste, hvorfra den borer sig gennem ei1 
Bladstilk ind i Bladpladen, hvori den udborer et ovalt Hul
rum, som den senere skærer ud af Bladet, hvorefter den 
falder til jorden, liggende inde i det hule Bladstykke. 

Seirtopoda herrichiella H. S. ,· der lever i almindelige 
Flademiner i forskellige Gedeblad-Arter, var sidst i juli uhyre 
talrig som Larve i Botanisk Have i København. Især havde 
den angrebet Lonicera Ledebourii Eschsch. 

Petitlia obscurepunclella Stt., der lever som Larve i store 
opsvulmede Blæreminer - ogsaa paa Lonicera- fandt jeg 
talrig baade ved Hobro (Kirkedal) og her ved Maribo (Kid
nakken). 

Eriocrania sangi Wood, fundet talrig i Skovene omkring 
Maribo, minerende paa Birk. Minerne kan ikke skelnes fra 
de andre Eriocrania-Miner paa Birk, men Larven kan man 
ikke tage fejl af, da det er den eneste Birke-Eriocrania, der 
er blygraa. De andre er hvide el. gule, i ethvert Fald aldrig 
graa. Endnu ikke klækket. Slægtens nyeste Navn er "AIIo
chapmania".  (Ny for Faunaen) 

2. Bladhvepse. 

lV!essa hortulana Kl. Tom me Miner af denne Art i Acer 
pseudoplatanus-Biade fundne i Maltrup Skov v. Saxkøbing. 
I "Danmarks Fauna", N r. 18, staar der om den : "kun kendt 
fra Helsingør" .  Her kaldes den forøvrigt Ferwsa horlulana Kl. 
2 Ekspl. af Imago blev Fundne i mil Klækkeværelse 

20/4 1936. 
Fenusella wiislneii Knw. Talrige beboede Miner i Salix 

virninalis L. (Baandpil) lige uden For Lemvig i Midten af 
juli. Ny for Faunaen, klækket 

15/5-20/5 1936 i flere Eksempl. 
Femzsella søndempi Her. Se Artiklen om denne Art an

det Steds i Tidsskriftet 1936, Side 16. I 1936 ogsaa kun 
klækket ��. 

Scolioneura Lenella Kl. Ny for Faunaen. Atter fundet i 
Aar i større Antal baade paa Lindø i Maribo Sø og i selve 
Maribo. Den minerer i store, lyse Flademiner i Lind, og 
er klækket i Tidsrum met 2/4-17/4 i flere Eksempl. 

Feltnatopus menliens Thoms. Atter i Aar talrig som 
Larve i store Flademiner i Anemone hepalica L., klækket 9/4-18/4 i flere Eksem pl. Findesteder: Maribo og Hunseby. 

Feltnatopus anemones Her. Ny Art. Baade tomm e  og 
beboede Miner i Anemone nemorosa L. i Flintinge Byskov 
samt paa Lindø. Klækket i l Eksempl. 

10/4 1936. 
Phylloloma nemorala Fall. Talrige beboede Miner baade 

ved Maribo og paa Bøtø (Sydfalster). 
Penella nigrita Weslw. Denne Art, der minerer i Kry

bende Potentil (Potenlilla replans L.), omtaler jeg kun, fordi 
Prof. H e r i n g i sin nye Bog "Die Blatt-Minen Mittel- und 
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Nord-Europas" nævner, at der hidtil kun er fundet Hunner 
af den. jeg har en Del Larver fra Lille Mommark paa Als 
og haaber at klække bare en eneste lille Han. 

3. Biller. 

Anaplus pianiaris Naez. Miner af denne Art, der lever 
paa Birk, uhyre talrig baade paa Rom Hede ved Lemvig og 
i Lille Vildmose. Minen tidligere kun fundet i et Par Eks
emplarer i Søholt Mose ved Maribo. 

Orihochaeies setiger Beck. En tom Mine i Bangshave 
ved Maribo paa Gyldenris (Solidago virga aurea L). Minen 
ikke før fundet her i Landet. 

Orchesies ieslaceus Muller. Talrige beboede Miner paa 
El (begge Arter) ved Engestofte sidst i juni. Enkelte Miner 
ved Sønderby Skovridergaard (Rom Hede) i juli. 

Orclwsies salicis L. Utallige Miner paa Salix cinerea L. 
baade ved Sønderby og ved Fruerhøj (Rom Hede) i juli. 
Næsten alle Blade var misdannede - mest med indrullet 
eller indbøjet Spids - paa Grund af LarveangrebeL 

Orchesies populi Fabr. Tidligere kun fundet minerende 
paa Salix aculifolia Willd. ved Gedser. Nu ogsaa fundet 
samme Sted paa Canadisk Poppel (Popuhzs monilifera Ait.) 
og Pyramidepoppel (Pop. pyramidalis Roz. ) .  

Rhampluzs pulicarius H rbst. Overalt minerende smaa Plet
miner, dels i Birk, dels i Pil. 

Rhamplws oxyacanihae Mrsh. Ny for Faunaen. Uhyre 
talrig paa Hvidtjørn, Kirsebær, Røn, Blomme og Æble. 

Ceuihorrhynchus coniractus Mrsh. Beboede Miner fundne 
paa Deniaria bulbifera L. (Tandrod) paa Lindø i Maribo Sø 
og paa Capsella bursa-pasloris L. (Hyrdetaske) ved Gedser. 

4. Fluer. 

Pegomyia steini Hend. Talrige Miner i forskellige Tid
selarter. Overalt. 

P. scilensiellensis Strobl. Baade tomme og beboede Mi
ner i Oxalis aceiosella L. (Skovsyre). Ny for Faunaen. 

P. genupuncta Stein. Talrige Miner i Lappa-Arter (Burre). 
Overalt. 

P. seiaria Mg. Enkelte beboede Miner i Polygonum con
volvulus L. (Snerle-Pileurt) ved Gedser. 

C/wriophila quadripila Stein. Enkelte Larver ved Ged
ser i Okt., minerende i Strandarve (Honckenya peptaides L.) 
saavel i Blade som i Stængler. Ny for Faunaen. 

Chirosia parvicamis Zett. Talrige Miner, de fleste dog 
tomme, i Maltrup i Sept. Minerer i Ørnebregne (Pieris aqui-
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lina L.), hvis "Blade" paa Grund af Larveangreb ruller sig 
spiralformig ind fra Spidsen. Ny for Faunaen. 

Hylemyia cinerosa Zett. Talrig som Larve baade her ved 
Maribo og ved Hobro. Minerer i Ørnebregne og Fjerbregne 
(Athyrium filix femina L.). "Bladene" aldrig indrullede. 

Rhagolelis allernala Pall. Larven talrig i Bangshave i 
Sept., minerende i Hyben, særlig i de store "Frugter" af 
Rosa rugosa Thunb. 

Chaetorellia jaceae R.-D. Enkelte Larver sammen med 
næste Art i stenhaarde Galledannelser i Frugtbunden af Alm. 
Knopurt (Cenlaurea jacea L.) indsamlet efter Overvintrin
gen ved Maribo. 

Etu·ibia jaceana Her. Denne Art, der lever som fore
gaaende, er ikke alene ny for den danske Fauna, men ny 
for Videnskaben i det hele taget. Bl. a. fundet i Crossen .j 
Mellemtyskland. 

Euribia solslilialis L., klækket af Tidselhoveder (Cirsi
um lanceolatwn L.) fra forskellige Lokaliteter. Almindelig. 

Ew·ibia stylata Fabr. Ligeledes almindelig paa lignende 
Steder og paa samme Planter som foregaaende. 

Chylizosoma villalum Mg Larven alle Vegne, minerende 
i forskellige enkimbladede Planter. Her ved Maribo er den 
f. Eks. fundet i Sump-Hullæbe (Epipaclis paluslris L.) og 
Stor Konval (Polygonalum nwlliflorum L.). 

Chylizosoma paridis Her. Fundet som Larve minerende 
i Firblad (Paris quadrifolius L.) flere Steder i Omegnen af 
Maribo. Ny for Faunaen. 

Ovensiaaende Liste er langtfra udtømmende, da mangt og 
meget endnu ikke er bestemt, og en Del levende Materiale 
omkom under mine Rejser. 

I "Lille Vildmose" fandt jeg af sjældne Dyr egentlig kun 
eet, nemlig Biabophanes monachella Hb. Derimod fandt jeg 
ikke Larven af Neplicula lengslrømi Nolck, skønt jeg om
hyggelig undersøgte Multebær-Blade i Tusindvis netop paa 
den samme Lokalitet, hvor G u d m a n n i sin Tid fandt denne 
Larve Ved Dokkedal havde jeg den ubehagelige Oplevelse, 
at jeg blev overfaldet af en Hærskare af bitte smaa Stikfluer, 
hørende til Chironomiderne, saa jeg skyndsomst maatte flygte. 
Luften var helt uigennemsigtig af de sværmende Myriader. 
"Nittinger" kalder Egnens Folk dem, og enhver, der kom
mer ud for et Nittinge-Angreb, har kun et at gøre: hurtigst 
muligt se at slippe ud af Mosen. 

Til Slut min hjerteligste Tak til Bestyrelsen for "Den 
Steenstrupske Fond" for det Rejselegat, den saa beredvilligt 
ydede mig. 
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Fund af Hymenopterer paa Anholt. 
Af A s t r i d J ø k e r. 

Medens Anholt i floristisk Henseende flere Gange har 
været undersøgt : I. P. Jacobsen 1879, Ove Poulsen 1897, 
Grøntved 1931, foreligger der, saa vidt jeg ved, endnu ingen 
entomologiske Beretninger fra den fjerntliggende lille Ø, -
saa meget mere besynderligt, som man ogsaa i den Retning 
kunde vente at træffe noget ejendommeligt og særpræget. -
1935 tilbragte jeg en Sommermaaned paa Øen og havde da 
Lejlighed til at gøre spredte Iagttagelser og Indsamlinger af 
Hymenopterer. Følgende Optegnelse over det indsamlede Ma
teriale kunde derfor maaske være af Interesse. 

Anholt falder naturligt i to skarpt adskilte Dele : et vege
tationsrigt Bakkeland, - i Læ af hvilket Byen Anholt ligger,
og et næsten vegetationsløst Østland - Ørkenen, der indtager 
5/6 af Øens Størrelse - en Stenslette (hævet Havbund) med 
spredte enkeltsiaaende Klitter og sammenhængende "Klit
bjerge" - et storsiaaet og ejendommeligt Stykke Land, hvis 
Mage vel næppe findes inden for Landets Grænser. -

Et i entomologisk Henseende fremtrædende Karaktertræk, 
man ikke er længe om at opdage, er den rige og afveks
lende Hymenopterfauna, der begunstiget af Forholdene synes 
langt at dominere over andre Insektgrupper. 

Ifølge Naturforholdene kan der stort set skelnes mellem 
to fra hinanden afgrænsede Forekomstomraader. B y  o m r a  a
d e t ( Byen og dens vegetationsrige Omgivelser), der hoved
sagelig omfatter stængel- og hulrumbyggende Bier og Hvepse, 
der her finder gunstige Fouragerings- og Redepladsmuligheder, 
og L a n d o m r a a d e t - den øvrige Ø's Omraade, h vor sand
gravende Former holder til. -

Overraskende rig var Faunaen i selve Byen. Allerede den 
første Afsøgning af Floraen langs Haver og Veje gav et Re
sultat. Saaledes toges nogle Eksemplarer af Anthoplwra paa 
Marrubiwn, en Calleles og en Coelioxys_ 

Det var dog især Stengærderne, vendt mod Solen, med 
dens sparsomme Blomsterovertræk, der var Samlingsstedet for 
mange Bi- og Hvepsearter, der søgte denne Lokalitet vel 
mere som Solplads end for Blomsterbesøgets Skyld. -

Efterhaanden toges følgende Former : Anlhophora vulpens, 
N!egachile argentata, Prosapis annulala, Coelioxys mfes
cens, Gasteruption affectalor, Clll'ysis ignita, Anchislrocenzs 
parielina, Ammophila sabulosa, Perilampus violaceus. -

En Afsøgning af disse Stengærder gav altid et godt Ud-
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bytte, ja til Tider syntes hele Terrainets Hymenopterer at 
have sat hinanden Stævne her, hvor de boltrede sig i Solen 
og forfulgte hinanden i Parringsleg. 

Der var saaledes m idt i Byen et Stengærde, der laa ud 
til Vejen, hvor Folk færdedes til og fra Posthuset, hvor jeg 
længe stod og betragtede det myldrende Liv, der uforstyrret 
udfoldede sig i Solen. Her iagttoges det største Antal Arter 
samtidig, ligesom det ogsaa var her, den sjældne Perilampus 
violaceus toges. 

De gamle Huse med Straatag, hvoraf der endnu er en 
Del ti lbage, blev ligeledes Genstand for Undersøgelse. Et 
faldefærdigt, lerklinet Udhus overtraf saaledes som Beboel
sesrum for Hymenopterer langt m ine Forventninger; for ikke 
alene sværmede Passaloecus, Prosapis og Gasteruption i 
Mængde omkring Redepladsen i Rørtaget (et Billede, jeg er 
fortrolig med fra andre Steder), men Væggene var som le
vende af Skarer af Anihoplora (tre Arter), der saa tæt som 
Bierne omkring en Kube højt summende fløj til og fra Re
dehullerne i Lermuren ledsaget af de store Snyltebier Coe
lioxys rufescens. Fjernet fra Anthophoraernes Domæne 
havde en Koloni Calleles fodiens taget sit Afsnit af Muren 
i Besiddelse. Nu og da saas en Anchistrocerus parielina 
forsvinde ind i sit Hul eller en travl Chrysis ignila. -Som 
det vil ses, afgav dette Udhus Redeplads for Størstedelen af 
de paa Stengærderne fundne Former. 

Uden for Byen toges enkelte sjældnere Arter paa Blom
ster, saaledes Andrena hallorfiana paa Blaahat, Dasypoda 
plumipes paa Høgeurt, Bombus maschalus paa den store 
Svineøje, der paa det Tidspunkt stod i fuldt Flor paa "Flak
ket" ; her toges ligeledes Coelocrabro capilosus paa vild 
Gulerod. En Koloni Haliclus coslulatus fandtes i Toppen 
af en udgravet jordhøj i Byens Nærhed. 

Fattigdommen paa sociale H y menopterer var øjensynlig. 
Under m it maanedlange Ophold saa jeg ikke en eneste Ge
dehams, og af Bombusarter toges kun et enkelt Eksemplar 
af Bombus maschalus og nogle faa Bombus terreslris. Til 
Gengæld forekom en Megachileart: Megacl1ile argenlala saa 
talrigt overalt paa Øen, at man maa betegne den som Ka
rakterdyr. Hvor man end færdedes, saa man denne lille, 
sølvgraa Bi, ligesom dens karakteristiske cirkelrunde eller 
aflange Bladudskæringer allevegne var at finde. 

jeg havde Lej lighed til at iagttage, at denne Bi til Udfo
ring af Reden vælger Blade af forskellig Konsistens, tykke, 
tynde, stive og bløde af baade urteagtige og træagtige Planter. 
jeg har saaledes set den udklippe Stykker af Rose, Syren 



El, Natlys, Snerlepileurt, Snerle. Andre megachileklippede 
Blade, jeg fandt: Birk, Naur, Kirsebær, Snebær, Mjødurt, 
Pralbønne, Hundeviol,- Svinemelde, Syreskræppe, skyldes 
sandsynligvis ligeledes den. En anden Megachileart, den sjældne 
Megadiile analis, fandt jeg kun paa en Lokalitet ude i Ør
kenen, hvor en Fyrpasser i sin Tid havde plantet en Kvæde 
og et Par Rosenbuske i Læ af en isoleret Klitbakke. - Til 
disse forkrøblede Buske, de eneste træagtige Vækster i vid 
Omkreds, indfandt denne Megachileart sig for at udklippe 
Bladstykker til Rederne, der efter Biernes Flyveretning maatte 
befinde sig længere ude i Ørkenen. Muligvis anvender denne 
Art andre Blade (Rederne lykkedes det mig ikke at finde), 
men man maa vel antage, at den ikke søger til Byomraadet 
for at hente Blade, men snarere holder sig til Birk og El, 
der indblandet i Fyrreplantningerne som de yderste Forpo
ster naar ud til Ørkenterrainet, - eller pletvis findes i selve 
Ørkenen. -

Et umiddelbart Indtryk af Megachile argentatas' overor
dentlig hyppige Forekomst fik jeg allerede en af de første 
Dage ved Synet af en H æ k af unge Syren buske, der paa 
Afstand gjorde et mærkeligt afløvet Indtryk. Ved nærmere 
Eftersyn viste det sig til min Overraskelse, at bogstavelig 
talt hvert Blad langs begge Rande bar dybe Indsnit af Me
gachilernes Virksomhed, saaledes at Bladpladerne var blevet 
stærkt decimerede. 

S a n d o m r a a d e t. - De udstrakte Sandflader i Ørkenen 
- Klitterrainet i det hele - danner, som før nævnt, et fra 
Byomraadet afgrænset Omraade, de sandgravende Formers 
- et Omraade, der gennem Tiderne har henligget i Natur
tilstand, og hvor Faunaen uhindret har kunnet brede sig. -

Overalt paa de solophedede Sandstrækninger, fra de y
derste lave Klitter, umiddelbart ud til Havet, til "Klitbjergene" 
længst mod Øst, var Faunaen rig og afvekslende. 

Dels omkring Redepladserne, dels paa enkeltsiaaende for
blæste Blomster som Blaamunke eller Pimpinelle, der pletvis 
havde fundet Fodfæste i Ørkenen, dels tilfældigt toges føl
gende Former: Ammophila sabulosa, Tachytes unicolor 
og pectinipes, Diadontus tristis, Oxybelus aculeatus, Pom
pihzs nz{ipes og plumbens, Gerepaies maculata, Astata 
stigma, Coelocrabro va�·ius, Mutilla rufipes, Jltlegachile ar
gentata og analis, Chalcis mimzta. 

En særlig Lokalitet skal her omtales - en Sandplet, vel 
en 2-3 Meter i Udstrækning, omgivet af Fyrretræer og ud
sat for den brændende Sol, - der vil give et Billede af den 
rige Klitfauna, man kan vente at finde paa den endnu saa 
lidet undersøgte Ø. 
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Paa denne lille Plet indfandt sig li Arter, Værtdyr og 
Snyltere, et stadigt skiftende Billede af en travl Skare, der 
fløj til og fra og løb om mellem hinanden paa den solvarme 
Sandflade. 

Her saas: Lviegachile argenlala, Ammophila sabulosa, 
Coelocrabro vm·ius, Ceropales maculala, Oxybelus acule
ata, Pompilus rufipes og plwnbens, Tachyles peclinipes, 
Coelioxys quadridentatus, Mulilla rufipes, Holopyga integra. 

Til Lokaliteten, hvor Megachile argentata toges, knytter 
der sig endnu Fundet af den sjældne Chatcis minula. 

To Dage i Træk saa jeg disse ejendommelige Smaahvepse 
flyve omkring Kvædebladene, som ivrigt søgtes af de blad
klippende Megachiler. - Ved senere Besøg paa Stedet gen
fandt jeg dem desværre ikke. - Hvad disse Smaahvepse 
vilde her paa Biernes Enemærker, forbliver mig en Gaade. 
De snylter som bekendt i Fluelarver. 

Den Mulighed, at  der skulde findes en vis Forbindelse 
mellem Bi og Hveps synes dog ikke helt udelukket. 

Den fuldstændige Liste over det indsamlede Materiale er 
følgende: 

Apidæ: 

Anthophora bimawlata 
Panz. 

vulpina Panz. 
parietina Fabr. 

Calletes forliens Geoffr. 
Andrena hattorfiana Fabr. 
Halictus coslulatus Kriechb. 
Megachile argentata Fabr. 

analis Nyl. 
Dasypoda ph1mipes Panz. 
Prosapis annulala L. 
Coelioxys nzfescens Lep. 

quadridenlalus L. 
Bombus muscorwn Fabr. 

terrestris L. 

Vespidæ: 

Anchislrocems parielinus L. 

Sphegidæ: 

Ammophila sabulosa L. 
Asla/a stigma Panz. 
Coelocrabro capilosus Shuck 

Coelocrabro varius Wesm. 
Oxybelus awleatus Thoms. 
Diadontus iristis v. d. Lind 
Passaloeclls corniger Shuck 
Tachytes unicolor Panz. 

peclinipes L. 

Pompilidæ: 

Pompilus mflpes L. 
plwnbens Fabr. 

Ceropales maculala Fabr. 

Muti/Jidæ: 

Mutilla rufipes Fabr. 

Evanidæ: 

Gasteruption affeclator Fabr. 

Chrysididæ: 

Chrysis ignita L. 
Holopyga integra Dahlb. 

Chalcididæ: 

Chatcis minula L. 
Perilampus violaceus Fabr. 



Sværdfisk fra Aarhusbugten 1/8 1 935. Erna Mohr rot. 

Sværdfisk (Xiphias gladius L.) i de danske 
Farvande. 

Af G e o r g D u n c h e r. 

jeg takker Direktør A. Hutzelsider, Zoologisk Have, Aar
hus, for Meddelelsen om Fangst af en levende Sværdfisk i 
Aarhus Bugt 1/a 1g35. I en Aarrække har jeg indsamlet 
Meddelelser om saadanne Fangster ved den jydske Vestkyst, 
i Kattegat og i Østersøen - i alt 60 Tilfælde - og giver 
nedenstaaende en Liste over disse, for saa vidt som de til
hører danske Farvande (25 Tilfælde). For Jyllands Vest- og 
Østkyst er Fangsterne ordnet fra Nord til Syd og for Far
vandene om Øerne fra Vest til Øst. Numrene angiver den 
tidsmæssige Rækkefølge. For saa vidt det er kendt, er de 
fangede Dyrs Længde opgivet i Meter. Ved '�'eller t er det 
antydet, om de er fanget levende eller fundet døde, stran
dede. Til Slut ved hvert Fund er Kilden, !Jvor det først er 
omtalt, angivet samt Samlingen, hvor Ekspl. opbevares. 

Længden af de iagttagne Eksemplarer ligger mellem l ,go 
og 3,14 m. Kønnet synes ikke i noget Tilfælde at være fast
slaaet, ej heller ved de 35, der ikke er omtalt her! 

Af de g Fund ved Vestkysten stammer kun eet fra dansk 
Højhedsomraade; men jeg opfører dem alle, fordi de viser 
en Sammentrængning af Fund i Ejder- og Elbmundingerne, 
men deri'mod en fuldstændig Mangel paa saadanne Nord for 
Blaavands Huk. Eksemplarer, som er fundet døde, er i denne 
Gruppe relativt hyppigere end i de øvrige (Tidevandsvirkning?) 

Fra Østkysten er ligeledes g Tilfælde kendt, og blandt 
disse er det allerede nævnte fra Aarhus det nordligste. Kun 
to af disse Fund falder paa Kattegat, alle de øvrige paa Lille
bælt, for saa vidt som man vil regne de to fra Hørupshav 
og W em mingbund med til disse. Fra den slesvig-holstenske 
Kyst langt sydligere er der kendt 4 fra Kieler Bugt og Il 
fra Lybækker Bugten, deraf alene fra Travemundingen 8; 
men ingeri fra den paa tilfældige Gæster ellers saa rige Ekern
førde Bugt. 
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Fangstdato l Læ�;de l l 
VIII. 1 930 2,40 * 

1 567 ? t 
Slutningen af 

x. 1 926 2, 1 0  i· 
28. X. 1 6 1 7  3, 1 4  ---

Efteraar 1 867 3, 1 4  t 
Beg. af Xl. 1 935 1 ,90 * 

1 7. x. 1 9 1 5  2,53 ::� 

ca. 1 893 ? t 
1 7. VIII. 1 933 3, 1 0  * 

1 .  VIII. 1 935 ca. 2 * 

1 823 ? ? 

IX. 1 8 1 3  ca. 3 �:: 

ca. 1 643 ca. 3 �: 

1 654 2,5 1 � 

XII. 19 1 3  ca. 2 :;,: 

1 2. XI. 1928 ca. 2 * 

1. x. 1 882 2,43 * 

Findested Kilde (og Opbevaringssted) 

Ve�tkysten 

Nær Esbjerg Hamburg. Correspond. Nr. 38 1 ,  
1 7. VII I . 1 930 

Ved Ulvesbøl, Ej- Heimreich 1 8 1 9, p. 368 dersted 
Syd Ejder Ham b. Fremden bl. Nr. 303 a, 2. XI . 

1 926 
Ved Bys u m Dahlmann 1 827 (Neocorus I I), p. 

423 
- - Pansch 1868, p. 89 

Hamb. Fremdenbl. Nr. 3 1 3, 1 1 . XL - - 1 935, m. BilL (Zool. Stat. Bysum) 
Etbmundingen ved Fischerbole 1 9 1 5, p. 3 1 4  (Zoo l. M u-
Eitzenbalie seum, Hamburg). 

Elben ved St. Mar- Fru K. Suhr, Kiel. Brev 12. IL 
garethen 1 927 

Elben v. Brockdorf Der Fischmarkt, 2. A arg. 1 934, p. 27 

Østkysten 

Aarhus Bugt Brevveksling med A. Hutzelsider. Aarhus, 
29. X. 1935. (Naturh. Museum, Aarhus) 

Horsens Fjord nær Krøyer 1 840, p. 26 1 Horsens 
Ved Haderslev(2 Ex p. 

paa 1 28 og 192 Pd.) -

Ved Aabenraa Olearius 1 666, p. 2 

- - Olearius 1 666, p. 40 

- - Brev fra Dr. !(eller, Aabenraa, 9. Il. 1920 til 
Prof Wiist, Kiel (Kredsmus. i Aabenraa) 

Høruphav v. Als Kieler Neuste Nachr. 1 4. X I . 1 928 
(Naturh. Museum, Aarhus) 

Wemmingbund v. Møbius & Heincke 1 883, p. 36 Als 
Farvalulene ond�r. Sjælland 

? 

Slutn. VI I I . 1 930 

1835/40 

Foraar 1 854 

23. VII. 1 866 

20. VIII. 1 905 

Før 1 89 1  

2,04 ? 

? ,, 

? ? 

? t ? 

? 

? 

? ? 

Midskovbugt, Oden- Krøyer 1 840, p. 261 se Fjord 
Ved Lejodd e, Korsør Berlingske Aften 2. IX. 1 930, med 

Billede 
Isefjord Krøyer 1 840, p. 26 1 

Ved Malmø Lillieborg 1 89 1 ,  p .  389 (Malmø 
Museum) 

Malmø 1 877, p. 423 (Skelettet i - - Gøteborg Museum) 
Limhamn v. Malmø E. Mohr (Malmø Mus., Gipsafst.) 
Mellem Falsterbo og Lilljeborg 1 89 1 ,  p. 389 Trelleborg 
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Fra Farvandene omkring Sjælland stammer 2 Stk. fra 
Storebælt, l fra I sefjord og 4 fra Øresunds sydlige Afsnit. 
Fra Langelandsbælt, Smaalandshavet og Femernsund er ingen 
Fund kendt. 

Endel ig maa fremhæves den h idtidige Mangel paa Sværd
fisk-Fund ved Vestkysten fra Skagen til Blaavands Huk og 
ved Østkysten fra Skagen til Aarhus. 

Den tidsmæssige Fordeling for Fundene frembyder noget 
omtaleværdigt Fangstmaanederne var saa vidt det er kendt : 

l VI l lv i i i l ix l x l XI l xl l  l t I I I  l ? 

Vestkysten (9 ) . . . . . . . . . . .  2 3 l 3 
Østkysten v. Kattegat (2), Far- · 

vandene omkr. Sjælland (7) l 3 5 
Arkona (6) . . . . . . . . . . . . . . .  l 3 2 
Lybækker og KielerBugt ( lb) l l 7 2 l 3 
Lil lebælt (5) . . . . . . . . . . . . . . 2 l l l 2 

I I l 7 l 6 l t t l 4 I I l l 1  l i s 
Tidligst optræder derefter Sværdfisk i Kattegat og omkr. 

Sjælland, derefter i Arkana-Bækkenet og først bemærkelses
værdigt senere i den vestlige Østersø. Deraf kan man slutte, 
at i det mindste en Del af de i Lillebælt fangede Dyr er 
kommet dertil fra Østersøen. 

Fangsthyppigheden fordeler sig aarhundredvis saaledes : 

Aarhundr
.
ede l 1 6. l 1 7. l 1 8. l 1 9. l 20. l ? 

25 Stk. l l l 3 l O l I O  l I O  l 
Den større Opmærksomhed og det bedre udviklede Med

delelsesvæsen i de to sidste Aarhundrede gør sig her tydeligt 
gældende. Den totale Mangel paa Iagttagelser fra det litte
rært-h istorisk indstillede 18. Aarh .  finder en Parallel i den 
paafaldende Mangel paa icthyologisk Litteratur for vort Fauna
omraade i sam m e  Periode. 

Mindre Meddelelser. 

Strandtudsen. Ved at læse i aargang 1 932 af " Flora og Fauna", 
som jeg laante paa herværende bibliotek, saa jeg hr. Findals efterlysning 
af forskellige dyrearter her i Jyl land, dateret 13/7 1 932. 

Foreløbig kan jeg oplyse, at jeg har truffet S t r a n d t u d s e n et par 
steder her i Aalborgegnen, nemlig ved Ø. Sundby�og;v. Nr.:Tranders. Først-
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hævnte sted saa jeg et par, der løb omkring omtrent oppe paa toppen af 
en høj. Da de blev opmærksomme paa mig, trykkede de sig ned i et aa
bent jordhul paa den østlige side af højen, delvis overbegroet af brombær
ranker. Det var om eftermiddagen den l .  september 1935. 

Ved Nr. Tranders fandt jeg en enkelt strandtudse, der ved skumrings
tid den 5. oktober l 935 løb som � en mus hen langs foden af stendiget 
om kirkegaarden, inde paa denne. Jeg har desværre ikke siden haft lejlig
hed til yderligere at forfølge disse fund. 

Da jeg selv tilbringer mine bedste timer i naturen, mellem dens dyr 
og planter, er det mig en glæde, om jeg ved mine "opdagelser" ogsaa 
kan gavne andre naturvenner, selv om resultaterne muligvis kun er smaa 
og ubetydelige. A. Chr. Rafn, . 

Teglværksalle 7,  Aalborg. lngenior, 1\'\. af l .  

Bærer Strandtudsen sit Navn med Rette ? - Et sjældent (?) 

Fu,nd. Den, der hidtil har gjort samtlige sine Fund af Bu(o ca/amila 

nær Stranden, og som af Tudselitteraturen har anvendt J ungersen : Kryb
dyr og Padder (Danmarks Fauna 1 .) og Hass : Miskendte Dyr, m a a danne 
sig den Opfattelse, at Strandtudsen svarer til sit Navn og altsaa forekom
mer nær Stranden eller dog i Kystegne. 

Dette forudsat vil man forstaa min Opdagerglæde ved at finde denne 
Art i en Mose ved Hylke, umiddelbart Syd for Skanderborg Sø, ·altsaa 
paa en Lokalitet 20 km fra nærmeste Kyst. Fundet blev gjort 1 3. Maj 
d. A. en stille Aften, hvor Hannernes ra-ra-ra hørtes kilometerlangt bort. 
J eg indfangede to Eksemplarer, men at dømme efter Hannernes Sang
præstationer forekom Arten her i snesevis. 

H jemkommen fra min Ekskursion slog jeg op i de to ovennævnte 
Værker, hvor jeg bl. a. af de her anførte 20 Forekomster (hvoraf kun 2 
var lndlandslokaliteter) blev bestyrket i min Antagelse af !lt have gjort et 
bemærkelsesværdigt Fund. Et Tilfælde fik mig imidlertid til at se efter 
i det gamle "Frem", hvor H. Winge i sin Behandling af bl. a. de danske 
Padder skriver : " . . .  er den ingenlunde sjælden inde i de jyske Hede
egne. Mod Vejrskifte giver den et skingrende Hyl fra sig, som Hedebon
den har mærket sig." 

N u  er Spørgsmaalet : Har Winge taget fejl ? - Ikke meget sandsyn
ligt. Men hvorfor bestyrker senere Forfattere os saa i den Antagelse, at 
Strandtudsen bærer sit Navn med Rette ? Interesserede Læsere af dette, 
som selv har gjort Indlands-, evt. Hedeegnefund af Strandtudsen, vilde 
gøre mig en stor Tjeneste ved at sende mig et Brevkort, saa vi ved fæl
les Hjælp kan faa klaret Spørgsmaalet. 

Fruering Skov, Skanderborg. 
Povl Hammer, 

mag. scient. 

Skinnende Storlcenæb fundet i Aarhusegnen. Paa en Eks
kursion med Jydsk Forening for Naturvidenskab den 1 7. Maj d. A. fandt 
man voksende paa en Skraaning langs en Vejkant i Brabrand den kun 
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for Bornholm og Sjælland angivne Skinnende Storkenæb (Geranium lu
cidum). Denne meget sjældne Plante danner her en temmelig stor og 
tæt Bevoksning. Det bemærkes, at Planten nævnte Dato stod smukt 
Blomst. 

Aarhus, den 18. Maj 1936. 

L. Novrup fol. 

Knud Christensen. 

Kohejre, Ardea bubul

cus, fra Koldingegnen. Af 
denne smukke Hejreart kendtes 
kun eet dansk Ekspl., en H un, 
som findes i afdøde Stiftfysikus 
H e i b e r g s  Samling paa Viborg 
Raadhus. Den blev skudt i Sel
bjerggaards Enge ved Bygholms 
Vej le 1 903. Først over 30 A ar 
derefter (25/10 1 934) blev de( 2. 
danske Ekspl. fundet, idet en 
H u n nævnte Dag blev skudt i 
Brakker, en Landsby ca. I O  km 
N. f. Kolding. En Mand havde i 
flere Dage lagt Mærke til den 
pæne hvide Fugl, der gik mel
lem Kreaturerne paa Engen ; af 
og til strejfede den rundt langs 

l<ohejre fra Brakker N. f. Kolding. A ae n ;  men vendte saa atter til-
bage til Kreaturerne. (Navnet 

Kohejre har den netop faaet, fordi den ynder at opholde sig mellem Køer) 
Manden mente, at det var en Slags Hejre, men syntes, den saa saa løjer
lig ud, at han sendte Bud til en jæger for at faa Sagen nærmere under
søgt. Den dræbte Fugl erhvervedes af Lærer L e o N o v r u p, V. Nebel, 
der har udstoppet den smukt og overladt den til Naturhistorisk Forening 
for Jylland. Fuglen staar nu paa Naturhistorisk Museum i Aarhus. 

Nogle Bemærkninger og Maal angaaende I<ohejren fra Brakker kan 
maaske have Interesse. Dens Fjer er renhvide overalt undtagen paa Is
sen, hvor de er svovlgule. Næbbet er gult med svag (·sprængning af røde 
Smaaprikker. Iris lysguL Fødderne mørke, lidt grønlige. Dens Længde 
fra Næbspids til Halespids er 50,9 cm (til yderste Taaspids 66,5 cm), 
Vingen 23,9, Tarsen 9,5, Næb - fra Pande til Spids - 5,8 og fra Mund
vig til Spids 7,5, Halen er 9 cm. 

Denne Meddelelse fremkommer noget sent, da der var flere Ting, j eg 
gerne vilde have Rede paa, inden jeg skrev om den. En Del deraf har 
jeg faaet Kendskab til - især ved Lærer Novrups venlige H jælp - og 
det har jeg her meddelt. Imidlertid har jeg hørt, at en I<ohejre Nr. 3 er 
skudt i Jylland i Mellemtiden ; men den kommer der jo nok nærmere 
Meddelelse om før eller senere. Sigfred Knudsen. 
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Formændene for de fire Provinsforeninger er: 
Viceinspektør J. Kr . Findal ,  Lukas Kirkeplads 8, Aarhus (Jylland), 

Lærer P. K. Nielsen, Slagelse (Sjælland), Lærer a. Bals/øv, Odense 

(Fyen) og Lærer L. Kr ing, Nykøbing F. (Lolland-Falster). 



Udstopning af 

Fugle og Pattedyr 
bedst og billigst. 

Insektnaale, sorte og hvide.  
Etiketnaale "' Spændenaale. 
Spæn detræ ø Tørveplader. 

Stort Lager af zoologiske Præparater 
til Dekorati on og Undervisningsbrug. 

Ketscherringe "' Pincetter. 
Samleglas "' Præparatglas. 

Præparerede Insekter. - Forlang Tilbud. -

K o n s e r v a t o r  .J o h s. L a r s e n 
Søndergade 7 A A R H U S  Telf. 5944 

En sjaelden Fug l  
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. - 111. Prisliste g r a t i s. 

Konservator Hansen, Herning. Telf. 335. 

S p e ci a l forret n i n g : 
Udstopning og Salg af alle Arter Fugle og mindre 

Pattedyr. 

Til Undervisning anbefales mine Smaafugle 

og Mus i Glaskasser - meget praktiske. 
Altid meget stort Lager l Bedste Arbejde l Hurtigste .Levering l 

Eftersyn og Reparation af zoologiske Samlinger udføres. 

_... Forlang illustreret Katatog og Tilbud, 1zaar De skal købe. 

l Konservator Chr. Aaboe Sørensen, 
Telefon Nr. 297. S i l k e b o r g. Vestergade 117. 

• , •• - -.".- -.".- -••• - - --=- -.u.- -.u."...--._ Z& ÆU ÆV ÆUW ÆU ZU .-� 

Alle tidligere Aargange af "Fl ora og Fauna" 

l 
l 

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 1 ,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 .  

Redaktionens Adresse er : Villa .,Fyen.", Aarhus. 


