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Oversigt

over

de videnskabelige IHoder

den naturliistoriske Forening

i Aarel 1897.

Den 22de Januar gjorde Cand. mag. Wese7iberg-Lnnd faunistiske og

systematiske Meddelelser over vor Hjuldyrfaima, og Professor

' Lutk€7i gav et Referat af GrassVs Undersøgelser over Aalens

Forplantning og Forvandling,

Den 5te Februar holdt Dr.H,J, Hansen et Foredrag: Til Krebsdyrenes

Biologi, III; livorefter Dr. K.J.V. Steensirup foreviste Skaller af

Cyprina islandica, Cardium edttle, Saxicava rttgosa og Tapes

puUastra, der alle viste lignende Slidmærker paa tJmbo som dem,

han i havde

Zirphæa crispata (Se „Vid, Medd." 1893, S.U),

Den 19de Februar holdt Dr. V. 3Iadsen et Foredrag om Samsøs geo-

logiske Forhold (Se „Danra. geol. Unders." I Række Nr.5, 1897),

Moi nojrle faunistiske os biologiske

Meddelelser fra LimQordens Vande. (Se „Vid. Medd." 1897, S. 311.)

Den 5te Marts meddelte Cand. mag. Mortensen nogle Iagttagelser over

pelagiske Æg (Se „Vid. Medd." 1897, S. 324), og Dr. E. Jungersen

holdt Foredrag om Appendices genitales hos Havkalen og andre

Plagiostomen

Den 19de Marts fromlagde Professor Warming en Undersøgelse af

Cand. Boldt om Blomsternes Stilling hos Chirita (Se „Vid, Medd."

1897, S. 332).

Den 2den April holdt Dr. V. A. Poulsen Foredrag om nye estraflorale

Nektarior (Se „Vid. Medd." 1897, S, 356) og Cand. mag. Wesenberg-

Lund om vore HjuldjTS Forplantningsforhold.
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Den 30te April gjorde Professor Warming nogle Bemærlvninger til

Caud. mag. ColUn's Biografi af P. F. Lund i „Dansk biografisk
Lexikon", udg. af C. F. Bricka; Cand. mag. Collin imødegik
Professor Warming, og der opstod en længere Diskussion^ i

livilken ogsaa Professor lAltken deltog; derefter holdt Dr. K.
.
Børdam Poredrag om Kridtformatioueu i Sjælland (Se „Danm.
geol. Unders.", II Kække Nr. 6, 1897).

Don 29de Oktober holdt Cand. mag. Wesenherg-Lund et Poredrag om
Hjuldyrencs Hannor; der meddeltes Fundet af c. 30 Hanner,
hvoraf flere vare nye; Hannernes Organisation omtaltes; hvorefter
Inspector Dr. Meinert gav nogle kortere Meddelelser (om Strep-
siftera, hvor Dr. M. indtil videre fastholdt sin Tydning af Hunnens
af Værtens fremskudte Del imod Nassonov's Bemærkninger i

„Zool. Auz." 1897; om Kieffer's System af Heteropezincrne, der
bekræftede Eigtighedcn af 3 af Dr. M. for 30 Aar siden opstillede
Slægter: Miastor, Oligarces og Pero).

Den 12te November meddelte Professor Warming paa Bestyrelsens
Vegne Indholdet af en Skrivelse fra Dr. W. Schibbye angaaende
den fremtidige Uddeling af den af ham udsatte Præmie, ifølge

hdlken Arbejder af Porfattoro, der ved offentlig Ansættelse for-

mentlig ere vel situerede, og hvis Arbejder staa i direkte For-
bindelse med deres Embede, saavelsom i Ecglen Arbejder, der
forud ere benyttede som Disputatser, ikke burde komme i Be-
tragtning. I Henhold til denne Skrivelse er den omtalte Præmie
for indeværende Aar ikke bleven uddelt. Derefter holdt Inspector
Dr. Meinert et P'oroJrag om Insekternes Munddele (Se Overs
o. Vid. Selsk. Forhdl." 1897, Kr.3, 8.299).

Den 10de December forelagde C-Mid. t^M. K. Andersen nogle Med-
delelser om Færøernes Fugle med særligt Hensyn til Nolsø (vil

blive trykt i „Vid. Medd." 1898).



Bidrag til danske Gravehvepses Biologi.

Af

Hermann Borries.

(Denne Afhandling blev af Forfatteren indleveret som Besvarelse

af følgende af Universitetet udsatte naturhistoriske Prisopgave for

1887—88: „Vore almindelige indenlandske Gravehvepses og enlige

Biers hiologiske Forhold ønskes oplyste ved Iagttagelser og Under-

søgelser. Besvarelsen maa ledsages af Exemplarer og oplysende

Præparater".
É

For Arbejdet tilkjendtes Universitetets Guldmedaille; den af-

givne Bedømmelse ^) giver først en Oversigt over Besvarelsens Ind-

hold og fortsætter saaledes: „Forfatteren har aabenbart med stor

Flid, Omhu og en Udholdenhed, der vidner om stor Interesse for

Opgaven, forfulgt Livsforholdene hos alle de danske Gravehvepse,

hvis Eeder det var lykkedes ham at efterspore; han røber ved den

hele Behandling et godt Blik, en ikke ringe kritisk Sans og stor

Fortrolighed ikke alene med det her omhandlede Afsnit af Entomo-

logien, men ogsaa med adskillige andre, som ved denne Lejlighed

vare uundværlige. Han har oplyst Livsforholdene hos en Række

Former, hvor de hidtil vare ukjendte eller lidet kjendte, og be-

rigtiger ikke faa af de i Literaturen nedlagte Iagttagelser eller

Tydninger. Af særlig Interesse er det, at han kan tilbagevise et

ikke ringe Antal af de Tilfælde, hvor man havde ment at finde en

^) Se Indbydelsesskrift til Kbhvns. Univ. Fest i Anl, af H. M. Kongens

Fødselsdag 1890 S. 108.

Videaak. Meddel, fra den naturh. Foren. 1897. 1
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„Parasitisme" o: at en Gravehveps, istedetfor at bygge et Larvebo

og udstyre det med Proviant, lagde sit Æg i andre Gravehvepses

Boer, saavelsom Tydninger af de Bygningsforhold, som man har

ment skulde være Kjendetegn paa en slig „parasitisk" Levemaade.

Er Behandlingen af Afhandlingens forskjellige Afsnit end maaske

noget uligelig, og bærer Stilen end i nogle Tilfælde Præget af en

vis Skyndsomhed, vil der dog saameget mindre være Grund til at

lægge Forfatteren dette videre til Last, som hans morphologiske og

systematiske Drøftelser vel kunne siges at gaa ud over, hvad der

ved Opgavens Ordlyd var fordret, om de end dermed staa i naturlig

Forbindelse.

I Betragtning af, at Besvarelsen af den Del af Opgaven, som

Forfatteren har taget for sig, maa siges at være særdeles tilfreds-

stillende, og at den, selv om der er al Grund til at beklage, at

Forfatteren ikke har overkommet at medtage de enlige Bier, i andre

Henseender maa siges at have taget Opgaven med et videre Om-
fang, end der var fordret, mene vi at burde tildele Forfatteren

Guldmedaillen og dertil at knytte det Ønske, at han vil fortsætte

sine Undersøgelser og sørge for deres Offeutliggjørelse paa passende

Maade.

Kjøbenhavn i Marts 1890.

Fr. Johnstrup. Chr. Lutken. Eug. Warmin^."

Det i Slutningen af Bedømmelsen udtalte Ønske kom For-

fatteren ikke til at virkeliggjøre; kun nogle korte Bidrag om Slægten

Pompilus (P. triviaUs Klug og. P. chalyleatiis Schiødte) publiceredes

i „Entomologiske Meddelelser'* (2 Bd. 4 Hefte. S. 151, jvnfr. neden-

staaende Afhandling S. 105) og om ^^Mutilla erythrocephala som

Parasit hos Crabro fSoleniusJ ruhicola D. & P-. i „Entomologisk

Tidskrift" (1892, S. 247), og da Forfatteren under et Ophold i

Munchen bortreves ved en uventet Død d. 1ste Juli 1896, slukkedes

Haabet om at se yderligere Frugter af de Evner, som han

havde lagt for Dagen baade ved sin Besvarelse af ovennævnte Op-
gave og af en af Videnskabernes Selskab udsat Prisopgave (s. Over-

sigt over Vid. Selsk. Forh. 1890, S. 28 og »Entomolog. Medd."

5. Bd. 1896 S. 201, hvor den findes trykt) samt ved flere mindre

Afhandlinger.

I Erkjendelse af, at de smukke Iagttagelse]-, der ere nedlagte

i Besvarelsen af Universitetets Prisopgave, ikke burde overgives til
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Forglemmelse, har da Professor Dr. Liitken udvirket hos Universi-

tetets Styrelse, at dette Arhejde blev udleveret til Offentliggjørelse,

og Redaktionen af „Naturh. Foren, vidensk. Meddelelser'' har med

Glæde modtaget de Efterlevendes Tilbud om at lade det trykke i

dette Tidsskrift under ovenstaaende Titel.

R e d.)

Nærværende Besvarelse af den af Universitetet udsatte Pris-

opgave :

„Vore almindelige indenlandske Gravehvepses og enlige Biers biologiske

Forhold ønskes oplyste ved Iagttagelser og Undersøgelser"

omfatter kun den ene Gruppe, Gravehvepsene. Det var Forfatterens

Hensigt ogsaa at besvare Prisopgaven for den anden Gruppes Ted-

kommende ; han har foretaget en betydelig Række Undersøgelser og

samlet Materiale dertil^ men Tiden har ikke kunnet tillade Samlingen

og Ordningen af Stoffet. Denne Besvarelse fremtræder saaledes

som et Brudstykke.

Om den Plan, der har været fulgt i Arbejdet, maa det være

Forfatteren tilladt i al Korthed at udtale sig.

Udtrykket „almindelige" i Prisopgavens Ordlyd dannede en

heldig Begrænsning af det betydelige Antal af Arter indenfor de to

omhandlede Grupper, men der viste sig praktiske Vanskeligheder,

som ikke gjorde det muligt at følge Prisopgavens Begrænsning.

Da disse Insekters Biologi fortrinsvis maa fremstilles gjennem et

Studie af deres Redebygning, gjaldt det om at finde og studere
m

Rederne. Her viste det sig da, at det i mange Tilfælde var de

formentlig sjældnere Arters Reder, som vare lettest at finde, og for

en hel Række „almindelige" eller „almindeligere" Arters Ved-

kommende kjender man endnu intet til Redebygningen. Forfatteren

besluttede da, saa vidt muligt, at studere en enkelt Art af hver

Slægt, at betragte denne som Type og iøvrigt sammenstille, hvad

der i Litteraturen maatte findes om de enkelte Arters Levevis. En

. saadan Sammenstilling foreligger endnu intetsteds og maatte kunne

anses for tidssvarende. Ved Benyttelsen af Litteraturen viste det

1*
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sig, at Meddelelserne for de fleste Arters Vedkommende vare meget

mangelfuldej og at Beskrivelserne eller Angivelserne af Arterne vare

ubestemte og tvivlsomme. Arbejdet kom saaledes for en væsentlig

Del til at dreje sig om Tydningen af Arterne. Ogsaa ad anden

Vej blev Forfatteren ført langt ind i det systematiske Studie af

Insektgrupperne, idet ban ansaa det for en Nødvendighed at studere

Insekternes Bygningsforhold samtidig med Biologien. — Opgaven

fik saaledes et Omfang, som Forfatteren i den givne Tidsfrist ikke

kunde naa at fuldføre.

For Gravebvepsenes Vedkommende, som her alene foreligge,

er der samlet alt, hvad der kunde findes i den benyttede Literatur.

I flere Slægter, hvor de danske Arters Levevis endnu er ukjendt,

er givet en Fremstilling af nærstaaende, sydligere Arter, der have

været nøjere studerede. Det er Forfatterens Hensigt at fortsætte
m

sine egne Undersøgelser over de danske Arter og at samle alle

tidligere Iagttagelser, saaledes at hans Arbejde vil kunne fuldføres

som omfattende alle enliglevende, redebyggende Hyraenopterers Bio-

logi i Belysning af deres Systematik og Organisation.

I. Crabronidæ.

Det er i Indledningen sagt, at Studiet af Hymenopteremes Livs-

forhold maa gaa Haand i Haand med Studiet af deres Organisation

og derpaa grundede Systematik, idet det ene giver Forklaringen til

det andet og betinger en rigtig Opfattelse af en hel Kække Fæno-

mener. I Crabroniderne have vi med en Gruppe at gjøre, som paa

den ene Side er vel afgrænset, paa den anden Side tydeligt viser

en fortløbende Udviklingsrække af en og samme Type, der er be-

tydeligt ændret efter de biologiske Forhold. Denne Gruppe har det

derfor en særlig Interesse at studere nøjere, hvorfor jeg kommer til

at opholde mig forholdsvis længe og udførligt ved den. Jeg skal

begynde med at gjøre "Eede for dens Systematik, idet jeg henviser .

til den efterfølgende systematiske Oversigt,- der i Hovedtrækkene
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stemmer overens med Schenck's og Thomsons: tun hvad de

anvendte Karakterer, der her mindre skulle være heuristiske end

virkelig systematiske , angaar, har jeg søgt at stille de biologiske

(f. Ex. Bagkropstilkens Eygning) mere i Baggrunden, men indrømmer,

at der i denne Gruppe endnu er meget at oplyse, før vi naa til

en rigtig Forstaaelse af Slægtskabet og de enkelte Karakterers Be-

tydning og Oprindelse.

Systematik. Skjøndt Typen hos de herhen hørende Hvepse er

let kjendelig ved Hovedets Form, giver den foranderlige Bagkrop

en interessant Afvexling, som, saalænge det habituelle endnu spil-

lede en fremtrædende Eolle, forledte Systen^jitikeme til Fejlslutninger

og vildledende Spekulationer. Vi se f. Ex. indtil den nyeste Tid

tre selvstændige Typer: Oxyhelus, Trypoxylon og Nitela blive hen-

regnede til Crabroniderne paa Grund af en tilfældig Lighed i Vinge-

bygningen , der skyldes et analogt Eeduktionsforhold af Vingens

Aarer, og ved Formen af Bagkroppen, der skyldes Analogier i Leve-

vis. Interessant er den Parallelisering af de enkelte Crabronid^-

Former med Former af de øvrige Gravelivepse, som vi gjenfinde,

idetmindste i Tanken, hos forskjellige Forfattere, Dahlbom giver

saaledes i sin „Sphex in sensu Linnæano" (1843— 45) følgende

Oversigt over Gravehvepsenes Typer henførte til Crabronidernes

Kække:

Trypoxylon

RJiopalum
f
= Crahronidæ Spheciformes,

Dasyproctas

Nitela = — Pompiliformes

Notoglossa

Oxyhelus
Nyssoniformes.

Lindenms

Entomognathus

Crossocey^us = Pevtphredonidæ.

Blepharipus -^ Mellmidæ.

Thyreopus == Beiiibicidæ {vel VespæJ.
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Ceratoculus = f Nyssonidæ,

Crahro = \ Cerceridæ.

e. s. p.

Selv om Dahlbom ikke ganske ser bort fra Farveteguingeiij

som selvfølgelig i denne Sammenhæng er mindre væsentlig, viser

hans Oversigt dog tydeligt, at han bar opfattet det analoge i Byg-

nmgen hos en Del af Formerne, skønt han aldeles ingen virkelig

Forstaaelse har af Fænomenet.

Den samme Tanke har beskjæftiget Shuckard (1837, p. 159):

„If in the multitude of modes of natural arrangement that have

been proposed I might be allowed to snggest the intercalation of

one, I should consider this genus Crabro a central group, whence,

from the diversity of its forms, all the rest of the fossorial Hy-

menoptera would radiate".

Det er naturligvis ikke Slægtskab, som Crabronide-Formerne

vise overfor de øvrige Gravehvepse-Typer, men et Noget, som for

M'Lay vilde have været et slaaende Exempel paa Rigtigheden af

hans Quinar - Systemer. I Virkeligheden er det en Lighed i Byg-

ningen, som, efter min Opfattelse, skyldes en Analogi i Levevis.

Udenfor Crabroniderne finde vi knn én Gruppe, den af Kohl for-

træffeligt sammenstillede: Larridæ, hvor vi feunne paavise en lig-

nende Mangfoldighed i Bygningen. En Sammenligning af disse to

Grupper er og vil, naar vi lære dem nøjere at kjende, være over-

ordentlig interessant og lærerig for os — for saa vidt vi have en

Trang til at trænge dybere ind i Grunden til Insektformernes Or-

ganisation. Larriderne omfatte endnu forskjelligere Former end

Crabroniderne; vi kunne næppe engang rigtig fastholde Typen her,

og Kohl siger, at Sen ikke lader sig bestemt afgrænse. Dette

sidste faar nu staa hen, men ialfald viser den os en mærkværdig

varieret Type, der vel er temmelig spredt, men paa den anden Side

frembyder en forbausende forskjellig Levevis og Eedebygning, lige

fra de laveste til de højeste Fonner, vi kjende hos enligtlevende,

redebyggende Hymenopterer. Paa den anden Side have vi i Cra-

broniderne en skarpt afgrænset, stærkt samlet Gruppe af nær-
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beslægtede Former, hvor den vide Deling i Slægter egentlig er i

liøj Grad overdreven, og desuagtet en betydelig Variation i Byg-

ningen. Forklaringen hertil bar jeg søgt i Forholdet til Byttet,

i anden Række ogsaa til Eedebygningen. Sora vi siden skulle se,

er Byttet meget forskjelligt — Typen har spredt sig — Fluer,

Myg, Sommerfuglelarver, Psocus og Bladlus! Og som jeg ligeledes

nærmere skal omtale, findes en ikke ubetydelig Afvexling i Eede-

bygningen: vi have her saavel Sand- og Jord- som Træ- og

Stængelbyggere.

Oversigt over Crabronidernes Systematik.

1. Biøjnene stillede i en Trekant. Issen bred, lige bagtil.

(Kroppen sort, i Reglen med gule Tegninger.)

a. Mesothorax-Sider stribede eller rynkede. Thorax

stærkt haaret. {Megacrahrorus,)

1, Mandibler uden Indertand ($3,

$ 2 Tænder i Spidsen) Clytoclmjsus Mor.

- (Solenius autt.)
2. Mandibler med stærk Indertand

($ 3, ^ 2 Tænder i Spidsen).

) Mesonoten fint stribet. . . . Crahro.

**) M e s o n o t e n'

I
j^esonotum villosum Solenius Lep.

rvnket* /

I M. haud villosum . . Ectemnius autt.
punkteret. I

b. Mesothorax-Sider glatte, glinsende

eller stærkt punkterede.

1. Bagkroppen tæt punkteret.

) Clypeus i Spidsen bredt afskaaret, . Ceratocolus.

**) Clypeus sammentrykt-forlænget . . . Thijreus Lep.

2. Bagkroppen glat, ikke punkteret.

') Bagkropsstilken med 2 Side-

kjøle (Mand. $o 2 brede Tænder) Thyreopus.

**) Bagkropsstilken forlænget.

(Mand. ? 3, <? 2 Tænder) ..... Blepharipus.
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***
) Bagkropsstilken kort.

1. Bagkrop gultegnet- (Mand.

uden Tænder) Hoplocrahro Th.

2. Bagkrop sort.

) Endesegmentet rendeformigt . Coelocrabro Th.

**) Endesegmentet fladt Crossocems Lep.

****) Bagkropsstilken forlænget,

trind, Mesostemen fortil afrundet Rhopalum,

2. Bi øjnene i en Buelinje. (Kroppen sort- bronzefarvet, kort

og kraftig. Mand. uden Tænder. Jordboere.)

a. Mandibler sædvanlige. Øjnene haarede . . Lindenius.

b. Mandibler med et Udsnit i Underranden.

Øjnene glatte Enthomagnathus.

Bygningsforhold. At gjennemgaa alle Bygningsforholdene vilde

føre for vidt, men nogle faa, som staa i mere direkte Forhold til

Biologien, maa vi dog omtale.

Hovedets Form er meget karakteristisk for Gruppen; det

er, set forfra firkantet, set fra Siden trekantet, et sikkert Vidnes-

byrd om, at Mandiblernes Muskulatur er stærkt udviklet. Man-
diblerne afvige deri fra alle andre Gravehvepses, at ikke den

forreste Tand (Spidsen), men den anden Tand er størst. Selve

Mandiblernes Form og Uddannelse, Mundskjoldets Form. Benenes

og Bagkroppens Bygning ere meget forskjellige. Nogle af disse

Forhold kunne tydeligt henføres til Forskjelligheder i Biologien.

Hos de i Træ arbejdende Arter ere Hunnernes Mandibler forsynede

med 2 å 3 koniske Tænder, der ere korte, tykke og stumpe;

Tændernes Antal retter sig efter Træets Beskaffenhed og Artens

Størrelse; hos Hannerne ere Mandiblerne 2-tandede. Hos de i Jord

gravende Arter ere Hunnens Mandibler i Spidsen sammentrykte

(flade), mejseldannede med afrundet Ende, enten enkelte (hos alle

mindre) eller svagt indskaarne (Thyreoptis); hos Hannerne ere de

smalle, uden Tænder. Benene ere hos Træbyggerne forsynede

med finere Torne eller nøgne, Fortarserne svagt cilierede; hos
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Jordbjggerue ere Tibierne forsynede med talrige, stærke og lange

Torne, Fortarserne ere enten meget stærkt (i Lerjord: Thyreopus)
r

eller næsten slet ikke (de øvrige) cilierede. Endesegmentet er

hos Træbvggernes Hunner smalt med langstrakt Pygalfelt, der oftest

er rendeformigt udhulet og børsteklædt, hos Jordbyggernes Hunner

mere eller mindre hvælvet^ uden eller med hvælvet (sjældent fladt)

Pygalfelt, aldrig rendeformigt eller stærkt beklædt med udstaaende

Børster. — Her er altsaa iøjnefaldende Forskjellighederj hvorefter
w

vi paa Forhaand kunne slutte os til, om Arten bygger i Jord eller

Træ. — Interessant er det her at fordybe sig i Detailler, men vi

kunne ikke gaa ind derpaa; jeg skal blot bemærke, at de enkelte

Arter vise smaa, karakteristiske Ejendommeligheder i Mandiblernes

Længde og Krumning, i Benenes Bygning osv-, som staa i Sammen-
I

hæng med Biologien; andre, meget varierende, Forhold som Mund-

skjoldets Form og Mandiblens Indertand synes at staa i et Qærnere

Forhold til Biologien.

De Bygningsforhold, som Byttets Art paavirker, er navnlig

Bagkropsformen; denne er snart kort og kraftig -kortstilket, snart

mere slank og langstilket. Hos RJwpalum findes endog en Led-

forbindelse af ejendommelig Art mellem 1. og 2. Bagkropsring og
r

en stærkt forlænget 1. Eing. Ligesom man om disse Varieringer

maa sige, at Byttets Art ikke fordrer en bestemt Bygning, saa-

ledes vil man i adskillige andre Bygningsforhold finde, at de ere

underkastede visse Ændringer, som gaa imod Biologiens Fordringer

og derved vildlede, f. Ex. efter Størrelsen. Med aftagende Størrelse

blive Vingerne smallere, mere langstrakte, Tom- og Ciliebesætningen

aftager, Farvetegningen og Skulpturen forsvinde osv. — Der findes

en Del sekundære Kjønskarakterer, som have vakt Forundring i

r

tidligere Tider; det er navnlig Eedskaber hos Hannerne, i Par-

ringens Tjeneste, altsaa „biologiske Karakterer" af lavere Kang,

paa Benene og i Antennerne. Darwin har i „Menneskets Op-

rindelse" nærmere omtalt Thyreopus'$'s mærkelige Plader paa For-

benene. Disse Organer gjenfindes ens hos forskjellige Arter (og

Slægter) i denne Gruppe, medens de mangle hos ganske nær

s
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beslægtede, saa at man ikke skulde tro, at det var et Nedarvnings-

spørgsmaal, men Analogier. Hvorfor springe de nogle Arter over,

og hvorfor gjeufinder man dem ikke hos andre Gravehvepse? Alt

i alt giver denne Gruppe Stof til højst interessante Studier, saavel

i Ketning af det biologiskes Indflydelse paa Bygningen, som ]S'ed-

arvning, Analogier og Correlationer i denne.

Biologi. Crabronide- Hunnerne færdes i Solskin mest paa

Blomsterne, navnlig af Skjærmplanter, og paa Bladene af Buske og

mindre Træer, tildels for at gaa paa Jagt efter Bytte. Her indfinde

Hannerne sig ogsaa for at parres, løvrigt træffer man Hunnerne

paa gammelt Træ, hvor en Del af dem have deres Reder; de jord-

byggende ser man mindst til, de smutte ubemærkede ud og ind af

deres Gange; man ser dem næsten aldrig sidde paa Jorden, end-

sige spadsere om her. Opholdet paa Bladene af Buske have de

tilfælles med MelUnus^ der mest af alle Gravehvepse minder om

dem i Kropformen og den gulplettede Tegning. Byttet bestaar i

Eeglen af Dipterer, rigtignok af de forskjelligste Familjer; — dog

a som

Syrphider, Empider, Muscider og Tipulider. Et Par større Former

tage, mærkeligt nok, noget saa afvigende herfra som Larver af Smaa-

sommerfugle, ja Ceratocolus endog Imagines. af Halvmøl (Crambus)\

Nogle af de smaa Arter have fundet Tipuliderne for store eller

for besværlige at fange og tage i Stedet for Bladlus; hos én Art

fandt jeg endog Psocus (hos Rhopahm clavipes). Det er alt-

sammen forholdsvis blødbudede Insekter og ufarlige — Billerne,

Hvepsene, Græshopperne og Edderkopperne have de overladt til

andre. Det er endvidere forholdsvis smaa Insekter, der kun give

liden Næring, og de samle derfor et større Antal af dem i hver Celle.

Byttet bæres altid bort i Flugten {Ceratocolus undtagen) med Man-

diblerne og støttet af Forbenene. Jeg formoder, at den stærkt ud-

viklede Sølv- (Guld-)glands paa Mundskjoldet staar i Forhold til

Indfangsten af Byttet. Hvad Redebygningen angaar, da er denne

en Del forskjellig, men hæver sig aldrig til noget højere Standpunkt;
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der hersker i den en vis jævn Simpelhed, som ikke fordrer store

Evner, men den er ret praktisk indrettet, efter Forholdene, De

arbejde baade i Træ og i Jord , nogle større Former {^Mega-

crahrones^) i gammelt Ved, smaa Arter i Stængler (Co^/ocrafero og

Rhopahtm), nogle i Lerjord (Thyreopiis, Lmdeiims), an ti re i Sand

(Ceratocolus , Entomognathus , Crossocerus , Hoplocrahrd), Kun

Blepharipus synes at bygge afvigende , enten i Hulrum eller i

Lervægge.

Udyiklingea. Larven har kraftige, flertandede Mandibler,

hvormed den kan søndcrgnave Byttet, men iøvrigt er der ikke

meget *at sige om den. Kroppen er kort og bred, uden Hals, med

fremstaaende, afrundede Ringe og fremtrædende Sidefolder. Den er

i Eeglen lys-gullig, aldrig rent hvid. Puppen beholder Larvens

Farve. Den har altid tilspidsede, kraftige Sideflige paa Siderne af

Bagkropsvingerne i et Antal af 3 eller 4 (paa 3., 4. og 5. Eing

hos $, 3., 4., 5. og 6. hos $), og desuden er Bagranden af de

fleste Ej^g- og Bugskinner (paa 2.-5. hos $, paa 2.—6. hos $)

forsynet med en tæt Eække af smaa Torne. Disse sidste tjene til

at trække Larvehuden af under Forpupningen, der er tilendebragt
L

i et Øjeblik, idet de tjene som aktive Redskaber, naar Bagkroppen

trækkes ind og ud. Paa Ryggen af Thorax findes to smaa Læugde-

køle og paa Benene tornformige Flige; disse sidste ero de eneste

af disse Organer, som blive hos Imago i Form af Tornbevæbning.

Bagkroppen ender hos begge Kjøn med en, paa Midten indkneben

spids Tap. — Naar Øjnene udfarves, se vi der det ejendommelige

Forhold, at der først ndfarves en oval Plet i Øjets øverste Del —
den, som svarer til det sædvanlige Insektøje og har smaa Facetter;

først senere udfarves Resten med de store Facetter, der formodentligt

(ligesom hos mange Fluer) er accessorisk. Kokon*en ligger i

Reglen frit i Cellen, kun hæftet til denne ved Traade, eller mellem

Foderrester og Smuld. Den er køUeformig, kun dannet af et

„enkelt", i Eeglen tyndt Lag, og har ofte i Spidsen en Ventil,

som er dannet af nogle store, aabne Masker i Kokonens ydre
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Beklædning; indenfor er der luttet med en plan Hinde af den

indre Beklædning, saa at der bliver et kegleformigt Eum. I dette

Forhold afviger den fra Cerceris's Kokon, som den iøvrigt ligner

aldeles i Stof, Farve og Form. Halsen er ikke spundet sammen

forneden, men spundet fast til Foderresterne. Den nederste Del

lidfyldes af en sort Klump, nemlig Exkrementerne, som Larven

først udskiller efter Indspindingen, i flydende Tilstand.

Efter Biologien kunne vi dele Gruppen i 6 Afdelinger:

L Megacmbrones. IL De store Jordcrabroner. III. Ble-

pharipus. IV. Crossocerus Lep. V. RhopaJum. "VI. Lindemus,
#

Ento7nognathu&\

L Afdeling.

(Megacrahrones.)

Denne første Afdeling omfatter de store Crabroner, der bygge

i Træ; Thorax er her stærkt haaret og Mesothorax - Siderne ere

stribede eller rynkede. Hos Hunnerne ere Bagkroppens sidste Einge

besatte med stive Børster til at feje Smuldet ud af Gangene med:
r

Fortarseme ere kun svagt cilierede, men Mellem- og Bagtibierne

forsynede med mange, dog forholdsvis svage Torne. Tibiernes nedre,

ydre Eand staar stærkt frem og er takket. Pygalfeltet er rende-

formigt uddybet, langt og smalt og paa Randene omgivet af stive,

bagudrettede, tætstaaende, gule Børster. Alle disse Forhold vise os

den typiske Træborer.

Herhen høre de største Crabronider, hvoriblandt de 3 Arter:

Clytochrysus cephalotes, Crabro é-cinctus og Solenius vagus navulig

udmærke sig ved deres Størrelse, korte, kraftige Bygning og elegante

I

Hovedform. Selve enhver

Legemsdel viser os Skønheder og interessante Emner for et ind-

trængende Studium af Plastiken, af Forholdet mellem Muskulatur

og Skelet, af Farvetegningens Variation, af Skulpturen i Forhold til

Individets eller Artens Størrelse, af Skulpturens Sammenblanding ved
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Krydsninger osv. Udstykningen i Slægter er meget smaalig; de

ere nærmest kun at betragte som Artsgrupper.

Arterne flyve i Juni— September og have om ikke altid, saa

dog ofte 2 Generationer, der følge hurtigt efter hinanden- Hunnerne

træffer man paa gammelt Ved osv., hvor de have deres Bolig. Her

opsøge Hannerne dem ikke , men de træffes i Solskinsvejr paa

Blomster og Blade. Hannernes Opholdssted i daarligt Yejr og om

Natten er *i Huller i Træ, hvad jeg slutter af følgende Iagttagelse.
«

Paa en gammel Pæl var der et Hul, som var efterladt af et ud-

faldet, rustent Søm, og det egnede sig derfor ikke til at bygge

Eede i; i dette traf jeg i længere Tid, hver Gang jeg saa det

efter, en Han af de Arter, der høre til denne Gruppe, en Gang

endog en for Danmark ny Art. I det hele taget ser man forholds-

vis lidet til disse Hvepse; de klækkes i Keglen lettere end de

kætses.

I Eedebygningen ere de ikke store Mestre; den er egent-

lig meget simpel og ens hos dem alle. Hunnen gnaver en cylindrisk

Gang, ofte af betydelig Længde, i det raadne Ved af gamle Træer

(sjældent i Hylotrupes o. a. Gange i Plankeværker osv.) og uddyber

den inderste Ende til en „Celle". Naar denne er forsynet med

Foder, lukkes der for den med Spaaner, og Gangen fyldes til med

samme Materiale til henimod Udgangen. Undertiden anlægges 2

„Celler" i Gangens Ende, hvoraf den indre da er større (for en

Hun), den ydre mindre (for en Han), kun adskilte ved et lille

Mellemrum med Spaaner. Naar Forholdene tillade det, d. v. s. naar

Vedet er mørt og Stammen tyk, anlægges flere Gange, udgaaende

fra Hovedgangen, og hver af disse Sidegange ender da med 1,

sj. 2 „Celler". Kun én, mindre Art er bleven Stængelbygger.

Byttet bestaar af større Fluer, enten Syrphider, Muscider

eller Empider; en mindre Art nøjes med en mindre Muscide

(Laiixaniaj,

Larvens største Bredde ligger bagtil, ligesom svarende til

Bagkroppen, medens de forreste Einge, der svare til Brystet, ere

smallere. Maudibleme ere meget stærke, i Spidsen brunsorte, med
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3 stærke, noget stumpe Tænder, der sete forfra danne en ret

Yinkel raed deres 3 Spidser. Kæberne bære hver to Tappe, den

yderste længst, Underlæben 4, hvoraf de to midterste ere længst.

Langs Kroppens Sider staa Kingene ud ligesom en Række Vorter,
m

og da det samme er Tilfældet langs Eyggens Sider, ser det ud,

som om Larven var forsynet med 4 Rækker Yorter. Analringen

er lille og afrundet. Antennestifterue mangle, deres Plads angives

af to brunlige Ringe. Ovenover disse ses ofte to smalle ^uUiceo "^"t)

(svagt kitiniserede) Linjer paa skraa, ligesom hos Omalus. Om Yin-

teren ligger Larven sammenrullet i den øverste Del af Kokon'en,

idet For- og Bagenden ere bøjede ind, tæt til Bugen. Naar de

anbringes i den varme Stue, strække de sig atter ud, inden For-

vandlingen. Kokon'en er meget udsat for at gjennemfugtes med

Vand om Vinteren i det vaade Ved og er indrettet derefter. Skønt

den er af et enkelt Lag og ganske tynd, kan man dog skelne

mellem en ydre Beklædning , der opsuger Vandet (Kokon'en

bliver da ganske gjennemsigtig) og en indre, vandtæt, der er som

et blankt, glat Overtræk. .1 Spidsen af Kokon'en se vi dem hver

for sig, thi her vige de fra hinanden og danne et kegleformigt

Hulrum, der aabner sig i Kokon'ens Spids ved store aabne Masker

i den ydre Beklædning. Den aflukkende Hinde ligner den indre

Beklædning, hvoraf den danner en Del, men er lysere og vistnok

porøs. Hos Solenius er Kokon'en afvigende.

1. Clytoclirysus Mor. {Solenius autt; non Lep.)

1. Clytochrysus chrysostomus Lep.; lapidarius Pz., Dbm.;

xylurgijs Shuck.

Fortarseme ere cilierede, alle Tibier tornede. Den flyver

i Juli.

Jeg har ikke selv fundet dens Rede og maa nøjes med at

referere Andres Iagttagelser. Shuckard (1837, p. 143) var den

første, der iagttog den; han saa den gnave sine cylindriske Gange.

NSrdlinger klækkede den af gamle Pile (Ratzbg. m, p. 35),
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Drewsen o. a. klækkede den af gamle Træstammer fra Skoven.

Kun Perris har nøjere studeret dens Eedebygning (1840, p. 407

— 12, pi. XI, 2. fig. 1— 5). Han fandt dens Reder i nogle gamle

Eobinier, livor den benyttede de af Clytus arcuatus* Larve gnavede

Gange. Naar ban heraf slutter, at den kun bygger i de af andre
j

Insekter frembragte Gange, tager han uden Tvivl fejl; den har

taget disse Gange i den Tro, at det var raadent Træ. Eedebyg-

ningen omtaler han paa følgende Maade. Hunnen udrensede en

saa stor Del af de med Vedsmuld fyldte Gange, som den netop be-

høvede, og delte Gangen derefter af, ved Hjælp af Skillevægge af

Træsmuldet, i Celler paa 12 å 15^^ Længde. (Fig. 1 viser en

Gang, som kun ender med én Celle og forøvrigt er fyldt til med

Smuld.) Hvepsen lagde da et Æg i hver Celle og derefter 10—15
w

dræbte Dipterer, uden bestemt Orden. Den tog det i Valget af

Bytte ikke synderligt nøje; saaledes fandtes i en og samme Celle:

Stomoxys-, Curtoneura-, Chrysogaster- og Anthomyia-Xri^v, blandede

mellem hverandre. Da Reden var færdig, lukkedes for Indgangen

med Lerjord, iblandet med fint Grus, som den æltede med Man-

diblerne. Den 11™^ lange Larve afbildes og beskrives omstændelig,

tilligemed dens Munddele, (De 4 Tappe paa Underlæben tydes

forkert som Kæbe- og Læbepalper.) Foderet var saa rigeligt, at

Larven ofte ikke fortærede det hele; Vinger og Ben lodes altid

urørte, ofte ogsaa Hovedet og Thorax, undertiden endog hele In-

sekter. Endelig beskrives Kokon'en. — Perris gjør sluttelig Ind-

sigelse mod Reaumurs Meddelelse om en Iagttagelse af en Crabronide

(Mém. t. VI. mém. 8, p. 273), som Perris mener har været Solenius

vagus, Eéaumur forudsatte nemlig, at Hvepsen selv gnavede sin

Eede (ikke anlagde den i Insekt-Larve-Gange), og at den samlede

„levende" Fluer. I begge Dele beholder Reaumur dog Ret. —
Lukningen af Reden med Jord er aldeles paafaldende, da det ellers

er Crabronideme fuldkomment fremmed at benvtte andet Materiale

end Smuldet. Hvis Iagttagelsen er rigtig, maa denne Afvigelse,

der da har Interesse, skyldes den Omstændighed, at Hvepsen mod

Sædvane har bygget i Træ, der var for haardt til, at den kunde
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søndergnave det med sine stumpe Tænder, Den største Interesse

ved Perris' Iagttagelser ligger i denne mærkelige Afvigelse fra det

sædvanlige; iøvrigt tør vi slutte, at dens Levevis ikke afviger

væsentligt fra de øvrige Arters.

2. Clytocliry. Om denne

overordentlig sjældne Art vides intet nærmere. Den afviger fra

Slægtens øvrige Arter ved, at Hunnen har Sølv- istedetfor Guld-

mund, og ved enkelte andre Porhold. Schenck tog selv Arten til-

T^age (1861, p. 141), men Kohl (1880, p. 104) optager den igjen

Og anser den for en god Art. Jeg har Grund til at antage, at

den ikke er dette, men snarere er en hyhrid Form af Cl. chryso-

stomus og Cl. cephalotes. Den staar imellem disse i Henseende til

Artskaraktererne, nemlig Skulpturen, Metathorax's Bygning og For-

men af Mundskjoldet, men sjnes at nærme sig snart til den
ene, snart til den anden Art. Da der endvidere kun kjendes

3 Hunner, Schenck's, Kohl's og en her fra Landet, er dens Arts-

berettigelse vistnok tvivlsom. Da Hunnerne fremkomme af be-

frugtede Æg, er der fra denne Side intet til Hinder for min

Antagelse. Sagen har stor Interesse for Spørgsmaalet om nje,

intermediære Arters Opstaaen ved Krydsning, der vel ogsaa turde

forekomme hos Insekterne. Direkte Krydsningsforsøg vilde netop

her være mulige, da man i Klækkehus kan faa begge Hoved-Arter

i Mængde udklækkede og fjærne den ene Arts Hanuer og den anden

Arts Hunner.

3. Clytochrysus cephalotes Schuck. (I Litteraturen sammen-
blandet med eller antaget for sexcinctus v. å. L. ; se denne Art.)

plamfrom og cavifrons Thomson.

W
Bagtibier

istwood 1840, fig. 80. 1). Det er vor største og tillige hyp-

pigste Art, hvis Rede er almindelig i udgaaede Træer. Jeg har i

en Aarrække haft god Lejlighed til at studere dens Levevis og

omtaler den udførligt, idet den kan tjene som Type for Slægten.

IJ

. L

^k

r

i
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Det, raan hidtil har vidst om den, er kun lidt. Shuckard

(1834J saa den bjgge i gammelt Træ og bære Bytte ind. Han
F

mener, at Bagtibiernes Torne tjene den til at stode Smuldet ud af

Gangene. Siebold (1841, p. 10) fandt dens Reder, som „dybe

rørformige Gange'' i en raaden Hestekastanje; den tog udelukkende

Syrphiis ribesii. Wiistnei (1886, p. 32) saa den bygge „im alten

Holze der Hiiuser". Hos os er den af Drewsen og Løvendal ofte

klækket i stort Antal af forskjelligt Slags Tømmer fra Skoven, i

Klækkehus.

Hvepsen flyver i Juni— September og havde i hvert Fald i

den varme Sommer 1889 2 Generationer. Den gnaver sin Gang i

raadent Ved, saavel i Skoven som i Haver osv.^ navnlig fimdt jeg

den hyppig i raadne Blommetræer. Den træffes kun sjældent i

Hylotrupes-Gange, i Brædder. Vedet maa være meget let at sønder-

dele, da Mandiblernes Tænder ere stumpe og Spaanerne ikke skæres

af, men snarere rives af. Sidst i Juli begynder Redebygningen

med, at Hunnen gnaver lodret ind i Vedet paa et Sted, hvor Barken

er faldet af. Med Mandiblerne gnaves smaa Stykker af, og den

faar snart dannet en Aabning, som skal føre ind til den fremtidige

Gang. Naar Hvepsen er kommet lidt ind, bøjer den af i en Bue,

der snart gaar nedad (hvilket er det sædvanlige), snart opad, efter-

som Forholdene kræve det; den stræber nemlig efter at komme

paalangs af Træet for at lette Arbejdet. Alt medens den gnaver

løs, skubbes Smuldet bagud med Kindbakkernes Børstehaar og For-

benenes Cilier, og naar et Parti er gnavet af, skyder den det, bag-

lænds gaaende, ud ad Aabningen. Den efterlader saaledes intet

Smuld i Gangen og arbejder paa den for Gravehvepsene sædvanlige
w

Vis. At det ikke er med Bagtibiernes Torne, at den, saaledes som

Shuckard troede, støder Smuldet ud, behøver næppe at fremhæves.

Disse tjene til Bevægelsen i Gangen; .men for at se, om den har

andre Indretninger dertil, maa vi et Øjeblik betragte dens brede,

i det cylindriske Rør (i en bøjet Stilling) passende Bagkrop med

en Loupe. Ligesom hos dens nære Slægtninge finde vi her en til

Øjemedet fortræffeligt egnet Børstebesætning. I hele den bageste

Vidensk. Meddel, fra den naturh. Foren. 1897. O
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Del: paa Kanden af allo de bageste Bugstiuner, paa Sidefladerne

af de bageste Eygstinner (navnlig de 2 sidste), findes tætstillede,

stive, gule Børsteliaar, der vende bagud. Et mere egnet Apparat

til at feje Smuldet ud af Gangen raed, naar Hvepsen gaar baglænds,

kunde ikke ønskes.

Lad os engang stille os hen ved Træet for at se den ved
*

Arbejdet. Af og til kommer Smuldet vældende ud ad Aabningen,

og vi se Bagkropsspidsen atter forsvinde ind i Gangen. Saaledes

bliver det ved i Timevis, indtil Gangen har naaet en Længde af

100—150"^. Den udvider da den inderste Ende til eu Celle ved

at gjøre den bredere end Gangen, og endelig viser Hvepsen sit

smukke Hoved i Aabningen. Nu ved vi, hvor vidt den er: den

første Celle er færdig; thi Gangen selv er for smal til, at deu i

denne kan vende sig, og først uaar Cellen er færdig, lykkes det.

Vi kunne nu vente snart at se den fljve ud efter Bytte, der er

ingen Tid at spilde, naar Vejret er godt. Den smutter lige ud og

forsvinder for Øjet. Kort efter kommer den tilbage med Byttet i

Munden, lydløst flyvende, og gaar lige ind i sin Gang med stor

Hast. Havde vi ikke haft Øjet fæstet paa Aabningen, vilde vi slet

ikke have bemærket dens Komme, saa hurtigt og lydløst gaar det

til, og Gangen maa have været aaben, siden den kunde gaa lige

ind. Ethvert lille Træk i dens Optræden er af Interesse, som vi

skulle se. Har den bemærket vor Nærværelse, bærer den sig

ganske anderledes ad. Den gaar ikke lige ind i Gangen, ' men holder

sig svævende i Luften foran Aabningen med Vingerne fladt ud til

Siderne, ved sin Holdning, den svage Summen og den gule Tegning

meget lig en Syrphus. Tilsidst sætter den sig, gaar søgende om-
kring Hullet uden at gaa ind, som om den ikke kunde finde Ind-

gangen den forstiller sia:. Kommer den hen lige foran Ind-

gangen, gaar den forbi, flyver saa til Siden og sætter sig snart hist,

snart her. Sagen er tydeligt nok den, at den frygter for at for-

raade sin Boligs Beliggenhed. Ved den mindste Bevægelse fra vor

Side flyver den op og sætter sig i Nærheden paa et Blad af en
Busk eller andetsteds, i Solskinnet. Den pudser sine Antenner og
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Ben og svnes alene optaget deraf og at njde Tilværelsen ganske

sorgfri. Men i Virkeligheden sidder den og holder Øje med os;

fjærne vi os lidt, vender den strax tilbage og smutter nu, udea

Spor af Søgen eller Nølen, lige ind i sin Gang. Skynde vi os hen,

se vi den forsvinde i Gangens Dybde, Paa sin Side er den ogsaa

nysgjerrig; lidt efter viser den Hovedet i Indgangen for at spejde.

Dog, vi forudsatte, at den bragte et Bytte med hjem, og i saa Fald

viser den sig ikke, men vi se kort efter en Masse Smuld bevæge

sig ud mod Aabningen og lukke for denne. Døren er nu lukket,

og i Ro kan Hvepsen ordne Byttet i Cellen. Den gaar strax efter

ud paa Jagt igjen, og faa Minutter efter finde vi atter Indgangen

aaben: den er ude. Hele dens her beskrevne Optræden staar i

saa stærk Modsætuing til den ugenerte, fortrolige Maade, hvorpaa

Pemphredon luguhris færdes ved sit Arbejde paa den samme Træ-

stamme. Der er en bestemt ydre Aarsag, der er Grund til denne

Forskjel, men hvori bestaar den? De to Arter have forskjellige

Fjender, deraf kommer det, og vi gjenfinde den samme Forskjel hos

mange af de øvrige Gravehvepse. Hos Pemphredon snylter en

Ichneumonide med en lang Læggebraad, hvormed den kan bore ind

til Cellerne og anbringe sine Æg udefra; endvidere en Guldhveps,

som under dens Fraværelse trænger ind i Reden og lægger Æg i

Forraadet. Mod disse Fjender nytter det ikke at skjule sin Rede,

de opsøge den kun .ved Hjælp af Lugtesandsen. Men i Chjtochrysus-

Reden finde vi kun én „Snylter*^ en Fluelarve, som æder ikke

Hvepselarven, men Foderet, denne skulde leve af. Det er Larven

til den graalige Flue, en Tachinarie, hvoraf der bestandig sidder

nogle Exemplarer paa Træets Stamme. Paa Grund af den graa

Farve, med sorte Pletter og Baand, kan man kun vanskeligt opdage

dem: de maa have en Grund til at være saa skjulte, og de maa

bestemt sidde og vente paa noget der, saa udholdende de ere.

Ganske rigtig, de vente paa, at Gravehvepsen skal komme hjem

med Bytte, i en Fart ere de derhenne og anbringe et Æg paa

Byttet, idet Gravehvepsen bærer det ind. Det er altsaa Grunden

til, at Hvepsen vil smutte raskt og ubemærket ind, naar den kommer

2*



20

hjem. Pemphredon derimod bærer Bladlus ind og har intet at be-

frygte; den sætter sig paa Stammen, og løbende ora søger den sin

Indgang. Den omtalte Tachinarie er Hylemyia hilaris Fall.; man
vidste hidtil intet om dens Udvikling; Schiner (Fauna austriaea

p. 627) siger om den: „selten, nur an Baumstamraen", han fandt

den mest paa Birkestammer. Deu staar altsaa i samme Forhold

til denne Slags Hvepse som Miltogramma comca til Oxyhelus

uniglumis,

Yi komme nu til at underøge Gangen lidt nærmere. Aabningen

er cirkelruud som selve Gangen og af samme Vidde som denne,

6_8""» i Tvermaal. Dette er netop saa bredt, at Hvepsen kau

bevæge sig i én Eetning i Gangen; skulde den kunne vende sig i

den, vilde Arbejdet blive altfor stort. I den smalle Gang maa den

holde Benene ind til Kroppen og vilde derfor med Vanskelighed

komme frem, hvis Tornbevæbningen ikke understøttede den. Umiddel-

bart fra Indgangen krummer Gangen sig i en stor Bue gjennem

Vedet, indtil den naar Vedtrævlernes lodrette Eetning, og den løber

derefter parallelt med disse, hvis da ikke Træet er meget raadent,

thi i saa Fald er det ligegyldigt for Arbejdets Skyld, hvorledes den

bugter sig. Ved at betragte Væggene se vi Beviset herfor; der,

hvor Gangen gaar parallelt med Vedtrævlerne, ere de glatte, hvor

den gaar paa skraa igjennem dem, ere de mere ujævne. I Forhold

til de plumpe Udhuliugsredskaber maa vi forundre os over de

smukke lige Gange og de glatte NisggQ. Gangens Længde er i

Eegleu 100 a 150'"'°, dens Bredde c. 6'"'°. I Bunden udvides den

til større Bredde, en Celle. Undertiden anlægges en anden ovenfor

den første, aldrig flere i Eække. Mellem de to Celler er et lille

Stykke af den oprindelige Gang tilbage, tilstoppet med sammen-

pakket Smuld. For ikke at spilde Tid med at gnave en hel ny

Gang, benyttes den tiloversblevne Del af Gaugen til Korridor for

Sidegange, der løbe ud i alle Eetninger og udmunde i forskjellig

Højde i Hovedgangen, idet hver ny Sidegang anlægges et Stykke

ovenfor (nærmere Udgangen) end den foregaaende. Sædvanlig er

der kun 3—4 Sidegange, men er deu raadne Vedmasse tyk, kan



21

der godt blive det 4— 5 -dobbelte Antal Hver Gaug Cellen er

færdig for Enden af Gangen, lukkes Cellen til, og der fyldes Smuld

paa lige til dens Udmunding i Hovedgangen. Dette Smuld tages

fra en nj Gang, og der bliver derved stadig Fyld nok for Hvepsen,

uden at den behøver at afgnave Hovedgangens Vægge før tilsidst.

I stærkt raadent Ved ere Gangene saa uregelmæssige, at man har

Vanskelighed ved at finde Plan i Arbejdet. I et raadent Blomrae-

CV4

'jl)
in ni

mTfi'

Rede af Clytoclirysus cepJialotes med IS Sidegange

træ, hvor Forholdene tillod Hvepsen at udfolde hele sin Kunst, fandt

jeg en Kede, som jeg nærmere skal beskrive. Eeden blev bygget

mellem to Aarringe, altsaa i en Cylinderflade — fordi A'edmassen

bedst tillod Arbejdet saaledes — og dette bevirkede, at jeg, ved at

dele Aarringene, kunde faa med ét Blik hele Eeden at se, og at

den lader sig gjengive i ét Plan. Kun 2 Gange laa i et andet

Plan, bagved, mellem de to næste AaiTinge. Der var ialt 13 Side-

gange, som hver endte med én Celle, kun den ene med 2. Længden
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af Sidegangene varierede mellem 35—70°^"°, en enkelt var endog

120'"'^, Cellernes Stilling var meget forskjellig, nogle vendte opad,

andre nedad; nogle vandret, andre paa skraa. I dem alle stillede

Larven sig med Hovedet opad, saaledes kom ogsaa Puppen til at
4

staa, og Hvepsen forsøgte at gnave sig ud samme Vej.

Den enkelte Celle er ægformet-cylindrisk med afrundede Ender,

paa det bredeste c. 8™"". Huncellen er lidt bredere end Haucellen,

men meget længere, nemlig c. 22'"™ mod c. 15°"». Skillerummet

mellem en Hun- og Hancelle er 5— 8""" lan"-t.

Naar_ hele Eeden er færdig, forlader Hvepsen den uden at

lukke for selve Indgangen, men Gangene selv ere helt fjldte med
Smuld til henimod Aabningen.

Hver Hun gnaver sin egen Gang. Naar Træet kun tillader

korte Gange uden Forgreninger, maa den samme Hun anlægge flere

forskjellige Gange.

Byttet bestaar af Sjrphider; jeg har fundet en hel Eække
Arter, baade gulplettede og metalliske Arter, store og smaa Arter

af flere Slægter og af et saa forskjelligt Ydre, at En, der ikke

kjendte til Dipterer, næppe vilde falde paa at stille dem sammen.

Hyppigst forekommer Syrphus pyrastri og en Xyloia sp. At falde

i Forbauselse over Artens systematiske Indsigt forekommer

unødveudigt; den gaar sikkert efter andre Karakterer end vi.

Fluerne anbringes som sædvanlig med Hovedet indefter i Cellen,

og de ligge alle med Ryggen mod Cellens ^^^%^. Larven æder

dem saaledes ud fra Bugsiden. I hver Celle findes 10—12 Fluer,

dog flere hos $ end ^. Jeg har ikke set, hvor Ægget anbringes,

men det lægges sikkert paa en af de først indbragte Fluer. At
det skulde lægges frit paa Cellens Bund, betvivler jeg; det strider

alt for meget mod hele Gravehvepsenes „Tænkemaade". Resterne

af Byttet samle sig forneden i Cellen; vi finde i Reglen Hoved og

Thorax hele mellem de øvrige sønderdelte Rester.

Larven er 10— IS'"™ lang. Puppen bærer de sædvanlige

mier

Flige paa Bagkroppen etc. Kokon' en er noget forskjellig i Form
hos de to Kjøn, hos Hunnen med kort Hals forneden, hvorved den
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næsten bliver ægformig. Hos Hunnerne er den c. IS'"™ lang og

gmm
^jj.g(j. j^Qg Hannerne c. 13"^™ lang og 4^""^ bred. Den staar

frit i Cellens Rum,, i den øverste Va, fæstet til Loft o<r Væffireo • "^Gt3

ved ganske fine Traacle, der ndgaa fra hele dens Overflade og

navnlig fra Spidsen. Spidsen berører næsten Cellens Loft, medens

den nedre, smalle Del er fæstet til Foderresterne i Cellens Bund.

4. Clytochrysus sexchictus v. d. L., H. Sch. = cephalotes

Dbm. var.? Af denne, vel adskilte, store og smukke Art, der

egentlig tilhører sydligere Egne, fangede jeg en Han Vs 1888 i et

Hul i en gammel Træpæl; det første danske Exemplar. Dens

Levevis stemmer sikkert overens med den foregaaendes. Kohl

(1880, p, 212) bemærker: „sie tragt Syrphns pyrastri fur die

Brut ein ^^k'\ Wustnei (1886, p. 31) siger: „nistet ira alten

Holze der Hiluser".

2. Crabro Fabr. (1775).

1. Crabro qimdricinctiis Fabr. = striatus H. Sch. = hiter-

ruptus Dbm.

Portarserne cilierede, Mellem- og Bagtibierne tornede.

Vor eneste Art, som ganske slutter sig til Clytochrysus, Den

træffes ofte paa gammelt Træ, hvori den bygger. Den er klækket

i stort Antal af gammelt Ved i Juni Maaned. Puppen og Kokon'en

har jeg set; de stemme ganske overens med foreeraaende Slægts.

3- Solenius Lep.

{Edemnius Dbm. et autt, recentt.)

Arterne i denne Slægt ere mindre end i de foregaaende og

danne derved Overgangen fra Træ- til Stængelbjggeme. Kokon 'en

afviger en Del fra de foregaaende Slægters, idet den her er dannet

af tykke Traade, er langt mere grov i Spindet, og endvidere ved,

at den spindes midt imellem Smuldet og fast til dette. Smuldet

udfylder nemlig her hele Cellens Bum omkring Kokon'en. — Le-

peletier fordelte de her omhandlede Arter i to Slægter: Solenius
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(med Arterne vagus og rubicola) og Ectemnhis (med Arterne spini-

coUis, guttatus v. d. L. og dives), men det er ikke heldigt. Kun

2 danske Arter.

1. Solenius spinkolUs H. Scli. = guttatus Dbm. exp. (non

V. d. L.) er sjælden; den flyver i Juni og Juli. Det er en lille

Art, om hvis Eedebjgning der intet er bekjendt. Eimeligvis bygger

den i tørre Stængler.

2. Solenius vagus L. Fortarserne meget svagt cilierede.

Skinneben tornede. En almindelig Art, der er temmelig stor og

robust; den træffes hyppigt paa Skærmplanter og Stubbe og flyver

fra Juli til ind i September. Jeg fandt ikke dens Eede.

Dufour og Perris (1840, p. 28) klækkede denne Art(?) af

tørre Eubusstængler, uden at dens Eede eller Udvikling blev fulgt.

Westwood (1840, p. 193; fig. 81,1) klækkede den af Eeder i

raaddent Træ; i Cellerne fandtes „blue-hottle flies". Larven af-

bildes (fig. 81, 15-17) og beskrives. Goureau vil have fundet Larver

med en Snylter i en raadden Egegren.

Hos os er den gjentague Gauge klækket af Larver, der vare

tagne i gamle Piles og Bøgetræers raadne Ved, samt i Bøgestød.

Den samler metalglinsende Muscider. Kokon'en er bred, med
stor Tud,

r

Den eneste Art, hvis Levevis er nærmere undersøgt, er en

sydligere Form, Solenius rubicola Dufour (1840, p. 25—28; pi. 2,

fig. 33—36), der staar S. vagus meget nær, men er mindre. Jeg
skal kort referere Ligttagelserne. Den gnaver sin Gang i de tørre

Eubusgrene. I Bunden af hver Celle lægger den et Æg og oven-

paa et Antal Dipterer, som udelukkende syntes at tilhøre Lauxania

ænea. Cellens Længde er 5'"; den lukkes med en mindst 1'" tyk

Skillevæg af Blarvsmuldet, som danner Bunden i en ny Celle. 1

denne lægges atter et Æg, Foder o. s. v. Vi have altsaa her Stængel-

byggernes sædvanlige Fremgangsmaade i sin simpleste Form. I

hver Eede fandtes fra 1 til 7 Celler. Larven beskrives nærmere.

Kokon'en er 4'" lang og 2"' bred; den er rødlig, uigjennemsigtig
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1

eller svagt gjennemskiunende, dannet af et bindeagtigt-tørt Væv,

der bestaar af grove Traade, som forgrene sig og anastomosere.

Spidsen findes en lille tilspidset Vorte. Udenpaa er den helt dækket

af Rester af Dipterer og af Marvsmuld. Dufour omtaler den igjen

senere (1864, p. 602). Giraud (1866, p. 475) fandt dens Rede

hyppi? i Rubusgrene og angiver som deus Snyltere : Cryptus qitadri-

guttatua , Hemiteles mandihnlator ^ Eitri/toma rubkola og Diomorus

Kollari.

II. Afdeling.

(Store J o r d c r a b r o n e r.)

Denne Afdeling omfatter de jordbyggende Slægter: Ceratocolns,

Tkijreus og Thyreopus , hvoraf kun de to have Repræsentanter

hos os.

1. Ceratocolns Lep.

1. CeiXitocolus subterraneiis Fabr.

Hos Hunnen er Pygalfeltet bredt og kort uden Eandhaar. For-

tarserue ere fint cilierede; iøvrigt som hos ilegacrabronerne.

Denne vor eneste Art er meget sjælden her i Landet, Den

er fanget et Par Gange paa Sandraarker, f. Ex. i Odsherred i

copula ^/t 69.

Fabricius kjeudte, som Navnet antjder, dens Levevis som

Jordbjgger. Den graver en Gang i Sand. Mocsary har be-

skrevet deus Levevis (i et ungarsk Tidsskrift, paa dette Sprog).

Ifølge haus Iagttagelse tager den Sommerfuglen Crambus craterellus

Scop. {rorellus ^T^m.). Kohl (1880, p. 213) siger „nistet an einem

sandigen Waldrande, schleppt far seine Larven den Schmetter-

lin g von Sciaphlla argeniana S.V., Hb. herbei, August, September".

Den nærstaaende Thjreus dypeatus L. (vexillatus Dbm,) er

ikke truffet hos os. Den lever vist paa samme Maade, men dens

Bytte er endnu ukjendt. Allerede Dahlbom (1844) nævnede blandt

Jordbyggerne .^suUerraneus, alatus et (uti videtur etiam) vexillatus'^,

Naar Schenck (1857, p. 51) siger: „ Crabro vexillatus Qi•zog^Y\ss-
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manii aus Larveu, welche tief im Iiiuern einer dtirren Birke steckten

und daselbst mit kleinen Dipteren (besoaders aus der Gattung Tachy-

droma) verproviantirt waren", saa refererer denne Iagttagelse sig

sikkert til en helt anden Crabrouide. (Schencks biologiske Be-

mærkninger ere overalt ukritiske Referater; ofte citerer han samme

Art med to forskjellige Navne.)

2. Thyreopus Lep.

Hos Hunnerne af disse kraftigt byggede Arter ere Mandiblerne

brede, flade, i Spidsen næsten totandede, rigtig egnede til at ud-

grave den faste Lerjord, Pygalfeltet er kort og bredt, uden Eand-

haar; Fortarserne stærkt cilierede og alle Tibierne forsynede med

meget stærke og lange Torne. De grave Gauge i fast Jord, ofte i

lerede Havegange. Hannen har aparte Udvidelser paa Forbenene i

Form af Skjolde, til Brug ved Parringen, (De Geer II, 2, p. 818;

Westwood 1840, fig. 81, 12-13. Byttet er Diptercr {Muscidæ).
*

1. Thyreojms peltarhts Schreber = patellatus v. d. L. Det er

en forholdsvis slank Art, med stærkt cilierede Fortarser. Den flyver

fra Midten af Juni til ind i August og træffes almindeligt paa

Skjærmplanter og paa Bladene af Buske.

Schuckard (1834) saa den bære Dipterer ind og grave

Gange i Sandegne. Goureau (1839, p. 545) iagttog en (maaske

denne) Art, bærende Dipterer under Bugen, mellem Benene. Den
lagde dem fra sig, medens den gjorde Gangens Aabning fri, tog

derpaa Fluen op igjen og gik ind i Gangen med den. Byttet syntes

være Antherix ibis (Macq.) $. Schenck (1857,
j

p. 50) har et Keferat, hvorefter den tager bløde Dipterer, f. Ex.

Thereva analis, Anthomyia impunda, Aricia lucorum. Kohl (1880,

p. 213) saa. den „gjentagne Gange bære Polhnia rudis F. S^
ind, "/e"-

Selv har jeg ofte haft Lejlighed til at se denne Art ved dens

Eede og har opgravet flere af disse. Gangen var anlagt i noget

sandede Havegange og føres lodret ned. Den forlader snart den

udelukkende at
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lodrette Eetniug og tnimmer sig i uregelmæssige Bugtninger ud

til den ene Side, saa at den tilsidst løber næsten vandret. I en

Eede, hvori jeg tog Hunnen arbejdende (^/s 89), var hele Gangeng

Længde kun 6 Tommer, og den endte 4 Tommer under Jordens

Overflade. Gangen synes at ende „blindt", uden at der her an-

lægges nogen Celle, idetmindste har jeg aldrig kunnet finde nogen

saadau for Enden af Gangen, Derimod findes i nogen Afstand fra

Hovedgangen Celler nede i Jorden. Til hver Celle fører en kort

Sidegang, der udgaar fra det Sted, hvor Hovedgangen har den

største Krumning. I den omtalte

Jordens OverHaficEede fandtes 3 Celler, der udgik

fra Hovedgangen i forskjellig

Højde. Cellerne vare fyldte med

smaa Fluer i et Antal af 9— 11

16 Stykker. De tilhørte for-

skjellige Slægter; i den ene Celle
Thyreopus 2>^Uarins-Gtii\g

laa bl. a. 2 Afusca corvina 5?, ^j^^d 3 CeUer.

1 Chrysomyia sp. , 6 Ånthomyia

sp. ; i den anden: Ånthomyia sp, og Homolomyia sp.; i den tredje:

Masca, Chrysomyia sp. og Tachina sp. Taschenberg (1877, p. 288)

fangede en Hnn^ som bar en Hæmotopota pluvialis. Arten synes

saaledes at tage meget forskjellige, mindre Muscider. I en af Cel-

lerne fandt jeg en Fluelarve, som var ifærd med at æde Forraadet.

Jeg tog den ud, fodrede den med dræbte Stuefluer og bra^rte den

til at forpuppe sig, men den er endnu ikke udklækket Den til-

hører rimeligvis en Art Metopia (Tachinarie), som jeg har set færdes

i Nærheden af denne Arts Reder paa en karakteristisk Maade. Den

holder sig svævende over Indgangen til Reden, idet den drejer sig

i Luften ligesom for at se den fra alle Sider, sætter sig da paa

Eanden og gaar et Stykke ind i Gangen. Lidt efter kommer den

op igjen og opsøger en ny Kede. Den trænger ikke langt ned i

Gangen, men lægger rimeligvis et Æg i Xærheden af Udgangen,

og Larven kryber da videre ned i Hvepsens Celler.

Cellerne ere ægformige og simpelt byggede, uden glattede
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Vægge. Hvepsen fylder Sidegangene til med Jord, tilsidst ogsaa

Hovedgangen. Jeg saa ofte Hvepsen komme hjem med Bjtte, den

bar sig ikke saaledes ad, som Goureau fortæller om sin Art:

den smuttede rask ned i den aabne Gang, ganske som andre Arter

med lignende Levevis. Undertiden bygger den ogsaa i fastere Jord;

i Eeglen var det her vistnok Gange af andre Gravehvepse (navnlig

af Cerceris rt/byetms), som den tog i Besiddelse og gravede ned

til større Dybde, altid i store uregelmæssige Bugtninger.

2. Thyreopus cribrarius L. (Guépe ichneumon $. De Geer
II, 2. p. 810. PI. 28, lig. 1—5.) Det er en meget stor og kraftig

bygget Art, næsten af Størrelse med CJlytochrijsus cephalotes.

Fortarserne ere cilierede. Den er almindelig paa Skjærmplanter

og bygger i Sand, i Juni—August. Saa ofte jeg saa en Thjreopus

grave Eede, fangede jeg den, fordi jeg gjerne vilde kjende denne
Arts Levevis, men det var bestandig foregaaende Art, jeg traf paa,

Dens Levevis er næppe forskjellig fra hins, men noget sikkert vides

ikke, da man ikke kan stole paa Bestemmelserne i følgende to

Iagttagelser. Lepeletier meddeler (se Westwood 1840, p. 193).
at den tager Larven af en lille Pyralige (Halvmøl), som lever paa
Eg („ Tortrix chlorana''). Kimeligvis er det en Forvexling med en
Blepharlpus. Shuckard (1834) saa den tage Dipterer. Han iagt-

tog en Hun, der byggede Kede. Dens Bagtibier, samt Spidsen af de
øvrige Tibier, vare bedækkede med et Lag Lerjord, som han mener
den brugte til at lukke for Reden med. Men det vilde være en
uheldig Maade, synes mig, at transportere Jorden paa; og hvorfor
hente Jord andetstedsfra? Hvepsen er rimeligvis nylig kommen
frem af Jorden efter sin Forvandling og har maattet arbejde sig op
gjennem den med Lerjord fyldte Gang, hvorved Tornbesætningen
har været den til god Nytte, og en Del af Jorden er bleven hæn-
gende paa de mest udsatte Steder af Benene. Det var paa denne
ene Iagttagelse, at Shuckard støttede sin Theori om Hensigten
med Tibiernes Tornbesætning, der iøvrigt ingen Rimelighed har
for sig.
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Som et Kuriosum kan lier nævues Roland ers Afhaudling

om „Apis nigra" (i Acta scient. acad. Suec. Anno 1751. p. 56—57,
tab. o, fig. 1— 3). Det er Hannen af denne Art. Kolander for-

tæller, at den bruger Udvidelserne paa Forbenene til at samle

Blomstcrstøv med, og at dette er deus Næring. Den samler det i

Skjoldets Hulhed og sigter det fineste fra. De lyse Pletter antager

han nemlig for Huller og paastaar bestemt at have set Støvet gaa

igjeunem disse „Huller" og falde paa Blomsterne som en fin Eegn.

Han udtaler den Formodning, at Hensigten dermed er at lette Be-

støvningen af Støvvejen. De Geer (1. c.) viste allerede, at det ikke

er Huller, men hvide Pletter, der giver Skjoldet Udseende af et
r

Sold. Rolauders Theori mistede dermed sit Grundlag. De Geer

mener, g-anske rigtigt, at de hjælpe Hannen til at fastholde Hunnen

under Parringsakten, ligesom Skaalene hos Vandkalveue. — Senere

har Darwin nærmere omtalt denne Dannelse i „Menneskets Op-

rindelse",

in. Afdeling.

Slanke Former med forlænget Bagkropsstilk. De sjnes at tage

Sommerfuglelarver. Kun 1 Slægt: Blepharipus, med 2 danske

Arter.

1. Blepharipus Lep.

Hos Hunnen er Pygalfeltet i Spidsen hult og temmelig smalt;

Fortarserne ere cilierede, Tibierne ere tornede, navnlig er Mellem-

tibiernes Spids forsynet med lauge, stærke Torne. Denne Slægt

udmærker sig mest ved den lange Bagkropsstilk, men staar iøvrigt

de gultegnede Crossocems-Xri^x nær. lalfald om den ene Art er

det sikkert, at den samler Sommerfuglelarver, hvori vi maa søge

Grunden til den slanke Bagkropsform. Efter Benenes og Pygal-

feltets Bygning skulde man antage, at Arterne byggede i Træ, og

de stærke Mandibler, ^er ere hule og forsynede med 3 spidse

Tænder, tyde paa, at Gangene udgnaves i fast Materiale. Om deres

Levevis vides kun lidt med Sikkerhed.
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Vore 2 Arter staa liinanden meget nær; de ero begge ind-

befattede i ^^Crabro dimidlatus Fabr. Dbm.", som hos Forfatterne

snart betegner den ene, snart den anden af Årterne.

1. Blepharipus serripcs Pz. Tibierne med en meget stærk

Tornbesætning.

Den eneste, der har iagttaget dens Levevis, er Wiistnei

(1886, p, 34): ,iim Juli zablreich gefangen. Die Tiere nisten in
t

den Lehmritzen der Landhauser manchnial so zahlreich in einem

Hause, dass man die Weibchen schaarenweise zu gleicher Zeit ihre

Nahrung, kleine grline Kanpchen, eintragen sieht. Die Mannchen

treiben sich vornehmlich auf Gebiisch umher".

2. Blepharipxis stgnaius Pz. Tibierne forsynede -med fine

Torne.

Om Artens Levevis foreligger der kun et Par, som det synes,

samstemmende Iagttagelser. Schenck (1857^ p. 50) meddeler:

„ Crabro (BUpharipus) dhnidiatus zog Oberforster Wissmanu in

Miichen aus Larven, welche sich in einem durchlocherten Baumpilz

(Pohjporus siilpMireiis) an einer alten Eiche in långlichon, braunen,

pergamentahnlichen Cocons eingesponnen hatten". Jeg antager da,

at det gjælder denne Art. Drewsen har haft Arten i Antal,

sikkert klækket af gammelt Træ fra Skoven. Wiistnei fangede

„2 2 im Siiderholze an aufgeklaftertem Eichenholze 21.8.83".

IV. Afdeling.

^

Det er mindre Arter, der tage smaa Dipterer (Muscider og

Tipulider), sjældent Aphider. Eederne anlægges snart i gammelt

Træ og Stængler, snart i Jorden/ I første Tilfælde ligge Cellerne

i en Kække, i sidste Tilfælde kun én Celle i hver Gang. Gangene

synes ikke at være forgrenede. Denne Afdeling omfatter kun

Slægten

1. Crossocems Lop,

Denne artrige Slægt er af Thomson delt i 3 Underslægter:

Hoplocrahro^ Crossocems og Coelocrahro. Værdien af denne Deling
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sjues mig tvivlsom, thi deu er grmulet paa Formen af Ende-

segmentet (som hos Ci^ossocents Th. er fladt, hos Coelocrabro Th.

er rendeformigt) , men dettes Uddannelse staar, som vi have set,

i Sammenhæng med Redebygningen og afgiver næppe gode Slægts-

karakterer. Jeg beholder dog denne Inddeling i ilangel af nogen

bedre, og den fyldestgjør for saa vidt vore Krav, som den adskiller

de træ- og jordbvggende Arter.

1. Subg. Hoplocrabro Th,

1. Crossocerus fHoplocrabro) quadrimaculatus Fabr. Spin. =
Blepharipus pauperaius Lep.

Hos Hunnen er Pygalfeltet kort, bredt og fladt; Fortarserne

ere svagt cilierede, Tibierne stærkt tornede. Kroppen næsten uden

Behaaring. Mandiblerne mejselformige , afrundede i Spidsen, uden

Tænder.

Arten flyver i Juli og August, mest i Sandegne. Jeg saa den

flyve meget hurtigt, med en afbrudt, uregelmæssig Flugt, søgende,

om langs Sandvolde og krybe ind i Huller, men dens Rede søgte

jeg forgjæves. At den bor i Sandet, kan der ikke være Tvivl om.

I Litteraturen findes kun lidt om den. Perris (1840, p. 407)

mener, at den lever parasitisk hos andre Gravehvepse. Fabre

(1856, p. 139) saa den tage Muscider. Schenck (1857, p, 51)

fangede ,,$ in altem Holzwerke, ^ im Sande in Erdlochern". Hans

to Citater af andre (p, 50) gjengive de to nævnte Anskuelser om

dens Levevis: „(7r. 4-macuIatus nimmt Zweifliigler, z. B. Anthomyia

scalaris'', og lidt nedenfor: ,,Blepharipus pauperatus Lep. soli

parasitisch leben".

2. Subg. Coelocrabro Th.
L

Herhen høre alle smaa Crabroner med rendeformigt Pygalfelt.

De Arter, hvis Levevis er kjendt, bygge Eede i Træ og Stængler,

og vi tør, efter Pygalfeitets Form, vente, at det ogsaa gjælder for

de øvrige Arters A^edkommende. Hos en Del af Arterne ere Bag-
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skinnebenene stærkt kølledannede, et Forhold, vi gjenfinde hos andre

Stængelbyggere, nemlig Slægten Rhopahm.

Vi kjende endnu kun 7 danske Arter, et Antal, som staar

langt under Nabolandenes, og sikkert vilde kunne forøges betydeligt

ved ivrig ludsamling paa Plankeværker og andet gammelt Træ.

1. Crossocerus (Coelocralro) vagahundus Pz. == suhpimcta-

tns Dbm.

Thomson stiller denne Art hen til Blepharipus paa Grund af

Mandiblerne og Farvetegniugen. Hos Hunnen er Pvgalfeltet langt,

smalt og spidst og omgivet af Børster langs Eandene. Bagkroppen
er børsteklædt paa samme Maade som hos Chjtochnjsus. Fortarserne

ere svagt cilierede, Tibierne forsynede med faa, svage Torne.

Mandiblerne have en svag Indertand, hos Hunnen ere de i Spidsen

3-tandede, hos Hannen 2-tandede. Den flyver i Juni, Juli og ind

i August.

I Litteraturen findes intet om dens Levevis. Schenck (1857,

p. 209) siger: 5". Drew-
sen har haft den i Mængde, ganske sikkert klækket af gammelt
Tømmer, i sit Klækkehus.

Ligesom hele den beskrevne Bygning minder slaaende om
Chjtochrysus

,
saaledes fandt jeg ogsaa Eedebygniugeu stærkt min-

dende om denne. Netop i et gammelt Blommetræ, hvor Clytochry-

sus cephalotes boede i Mængde, fandt jeg {^/lo 87), ved at bryde

Vedet itu, 'en lodret nedstigende Gang (Eede Nr. 351), som var helt

tilfyldt med Vedsmuld, og mellem dette laa nogle Kokou'er med ens

Mellemrum. De laa i én Eække, altsaa en lignende Eedebygning

som hos Stængelbyggerne. I det hele har der været 6 Celler, som
have været adskilte ved Smuld og ikke syntes at være bredere end

den oprindelige Gang. I de 4 Celler fandtes en Kokon med Larve i

;

1 de 2 andre var der døde Fluer, som alle vendte Hovedet nedefter.

Af Kokon'erne tilhørte de 2 Hunner, de 2 andre Hanner; der var

en betydelig Forskjel i Størrelsen: J-Kokon: 12""" lang og 4,5"""

bred, ^-Kokon: 9— 10'°'" lang og S.s"- bred. Af den ene Kokon
klækkedes en S C^'e 881
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Kokon' en er saa ejendommelig, at den fortjener nærmere at

blive beskreven. Den var helt indspundet i Vedsmuld og Foder-

rester, kun den ganske svage Tud, med en Aabning i Spidsen,

ragede op deraf. Der er ingen Tværvaeg indenfor Tuden, som hos

Chjtochnjsus. Kokon'eu er langstrakt -ægformig, med afrundede

Ender, uden Indsnøring forneden, med den største Brodde fortil;

den er temmelig tjk, stiv og fast, brun, indvendig noget glinsende

uden egentlig at være glat. Den er dannet af et Netværk af

Masker af langt grovere Traade end hos Clytochrysns og med en

tydelig og bestemt Textur. Traadene gaa fortrinsvis paatværs, med
omtrent ens store, runde Masker. I Spidsen og i Bunden ere

Maskerne større. Indvendig er der over dette Netværk paaført et

klart Fernislag, som lukker for Maskerne, kun ikke i Spidsen, hvor

Tuden findes.

(?) Antennerne

ere svage. Mandiblerne i Spidsen to -tandede, den yderste Tand

længst, og Inderranden med 2 smaa Tænder, fjærnede fra de andre.

Tapperne paa Underlæben og Kæberne som sædvanlig. Ogsaa her

ses de to skraa, gullige Linjer paa Panden.

F

2. Crossocerus fCoelocrabro) capitosus Shuckard (1837)

Crahro lævtpes H. Sch. (1840).

Hos Hunnen er Pygalfeltet langt, smalt og spidst; Benene

ere simple. Fortarserne uden Cilier, Tibierne næsten uden Torne,

men i Stedet for beklædte med et tæt, fint Haarlaad; Mellemtibiernes

Spids rager noget frem og bærer en Krands af Tome og stive

Børster. Bagtibierne ere stærkt kølleformige med faa, meget fiue

Torne. Bagkroppen er besat med Børstehaar, omtrent som hos

Chjtochrysus
,

paa Kanden af 2.-5. Bugskinne og de sidste Eyg-

skinners Sidedele. Mandiblerne ere 4-tandede, den 4. Tand kun

lille og længere inde. Hos Hannen ere Bagtibierne ligeledes

kølleformige, med fine Torne, Mandiblerae 2-tandede, med lange,

spidse Tænder.

Arten flyver i Juni, Juli og August. Parringen foregaar i

Vidensk. Meddel, fra den natnrh. Foren. 1897. 3
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"Juni, hvorefter Hunnen hjgger Eede i Juli og August; kun én

Generation om Aaret.
+

Denne smukke lille Hveps minder ved sit paafaldende store
i

Hoved, sine kølleformige Bagtibier osv. paafaldende om Slægten

Rhopalum, med hvilken den stemmer saa meget overens i Levevis,

at man fristes til at betragte dem som nærmere beslægtede Former.

Om deus Levevis findes intet i Litteraturen.

Arten er anset for mindre hyppig, om end udbredt, og det er

derfor paafaldende, at jeg af denne Art netop har fundet Masser

af Eeder, medens det ikke lykkedes mig at finde Eeder af de andre

ganske anderledes almindelige Arter. Den synes ikke at besøge

Blomster meget og holder sig til Haverne, hvor jeg fandt dens

Reder i de tørre, oprette, 2aarige Himbærstængler, som Gartneren

har beskaaret i Spidsen om Vinteren, samt i udgaaede, brækkede

Grene af Hyldebuskene og lave Asketræer. I de paa Jorden lig-

gende Stængler og Grene bygger denne' Art aldrig. Bederne i

Hylde- og Askegrenone ere i Eeglen smaa og mangelfulde: i Him-
bærstænglerne udfolder den ganske anderiedes sine Talenter og jeg

lægger derfor disse til Grund for min Beskrivelse.

Naar man ved Vintertid flækker en beboet Himbærstængel, ser

man en Gang i Marvrøret, delt i et Antal Eum, som ved nøjere

Eftersyn vise sig at være adskilte ved en Strækning („Skillerum")

af sammenpresset Marvsrauld. I hvert af Eummene ligger en rødlig-

gul, cylindrisk Kokon ; foran Kokon'en er Rummet tomt, bagved den

er det fyldt med sort Smuld. Eummene eller „Cellerne" ere fuld-

kommen cylindriske, af samme Bredde som Gangen imellem dem.
Reden er saaledes meget simpelt bygget og kan tjene som Exempel
for en Stængelbygger. For at lære Arbejdet at kjendo, kunne vi

følge Hvepsens Arbejde. Den vælger en Stængel med en Snitflade

i Spidsen og gnaver en Gang indefter gjennem Midten af Marv-
massen; den forstaar at holde den rette Linje og gnaver meget
regelret, saa at Gangen foriøber lige med glatte "V^^^^^. Efter-

haanden som den graver videre, skubber den Smuldet af og til op
af Gangen, saa at det falder ud. Naar dette Arbejde er færdigt,
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har den dannet sig en lige, cjlindrisk Gang, der næppe er bredere

end Hvepsen selv (2,5'"™) og naar til en Djbde af indtil 1 Alen,

i Eeglen dog en Del kortere. Selv om Mar5;massea er meget tjk,

findes der aldrig mere end en Gang i hver Stængel; den er aldrig

forgrenet eller bugtet som hos Pemphredon unicolor, aldrig ulige

bred som hos Rhopalum. Nu anlægger den Cellerne indenfra og

gnaver da saa meget Marv af Væggen, at Cellens Bredde bliver

3""". Ved Anlæget af alle efterfølgende Celler benjtter den det

afgnavede Smuld til at lukke for den foregaaecde Celle med. Skille-
w

rummene blive altsaa de Strækninger af den oprindelige Gang, som

fyldes med Marvsmuld og adskille Cellerne fra hverandre. Den

inderste Celle er oftest længere end de øvrige, men der er iøvrigt

ingen Kegel for Længden af Cellerne eller Skillerummene. Cellerne

variere mellem 7 og 24'"°' (i Gjeunemsnit 13""") og Skillerummene

mellem 1 og 18°"» (i Gjeunemsnit 6"""). I smalle Grene med kun

lidt Marv blive begge Dele kortere end ellers. Kun i Himbær-

grenene findes Gange med indtil 17—18 Celler, i Hylde- og Aske-
+

grenene er der oftest kun Plads til nogle faa, undertiden kun

1—2 Celler. I Gjennemsnit kan man sætte 5 Celler i hver Bede,

og deraf slutte vi da, at hver Hun anlægger flere Reder. Derfor

er det kun af de store Eeder, at vi kunne slutte noget om Kjøn-

nenes Fordeling. Hannerne ere meget talrigt repræsenterede; selv

af 15—16 Celler i én Rede er der kun en eller et Par Hunner,

Resten Hanner. Huncellerne ere næsten altid de inderste. Under-

tiden kan man finde Eeder med mange Celler, der alle ere fyldte

med Forraad, uden at der har været nogen Beboer; disse Reder

bare Præg af Hastværk og ere sikkert byggede, efter at Æg-
forraadet var sluppet op. Ganske lignende Forhold fandt Fabre
hos Osmfa-Arter.

I Begyndelsen af Juli kan man se Moderdyret smutte ned i

Reden og saaledes paa en Gang faa dette og alle Udviklingstrin;

inderst voxne Larver, yderst yngre Larver og Æg. Byttet er 3Iyg,

som Hvepsen lammer og trækker, med Hovedet forrest, ned gjennem

Gangen; henimod en Snes Stykker i hver Celle ligger tæt sararaen-
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pakket. Ægget lægges ved Bunden, og Larven æder Myggene

opefter, saa at Eesterne, det sorte Smuld, samler sig i den nederste

Del af Cellen. Der findes to Slags Myg: nogle med graalig

Thorax med 3 sorte Striber og andre med messingglinsende Thorax.

Sædvanlig findes kun den ene Slags i samme Rede. Det er begge

Kjøn af flere forskjellige Arter af Slægterne: Chironomus og Cera-

topogon.

Naar Larven er fuldvoxen, ligger den ovenover Smuldet og

spinder snart sin Kokon frit i den øvre Del af Cellen. Kokon' en
er forneden spundet fast til Smuldet. Den er gjennemskinnende

rødlig-gul, lidt stiv, tynd og svagt glinsende. Kun ved gjennem-

faldende Lys og med Loupcn kan man skelne deus enkelte Traade,

der ikke danne nogen bestemt Textur. Til Cellens ^æggQ er den

fæstet ved talrige fine Traade. I sin Form er den meget ejen-

dommelig. Den er lidt smallere end Cellen, næsten cylindrisk,

bliver svagt bredere opefter; i Spidsen udvider den sig og ender

med et hvælvet Laag. Dens Længde er 6-™, dens største Bredde
knap 3™™.

Larven er sædvanlig. Mandiblerne ere 4-tandede, Tænderne
omtrent lige store, en større Indbugtning mellem 3. og 4. Tand.
Kæbernes ydre Tappe ere korte og tykke; iøvrigt ere Mandiblerne
som sædvanlig. Denne Art er vanskelig at klække i Stue, da
Larven ikke kan taale tør Luft. Jeg har haft Larver liggende i

mere end V!i Aar uden Forandring. Naar de da bringes i fugtig

Luft, lykkes det undertiden at klække dem.

Pappen, der er lysegul ligesom Larven, afviger i intet For-
hold fra Clytochrysits.

Jeg iagttog oftere hos denne Art en ejendommelig Ytring af

Eftertanke. Mine Reder, som jeg altid kløver, klækkes i Reagens-
glas, for at Udviklingen kan følges. Jfaar nu en Crossocerus var

udviklet og bed sin Kokon itu, gik den ud i Glasset, hvor den for-
P

gjæves søgte efter en Udgang. Omsider vendte den tilbage til sin

Kokon, krøb ind i denne og forsøgte saa at gnave sig ud ad denne
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Vej. Lyklvedes det ikke fremad, vendte den sig om o? gnavede ud

gjennem Bunden; paa den Maade rensede den alt ud af Keden og

ødelagde den. Undertiden fik Hvepsen dog Eet og slap ud, naar

Stænglen nemlig stak ud gjennem Bomuldsproppen, fordi den var

for lang til at ligge i Glasset. Den samme Manøvre brugte Psen

concolor.

Skønt jeg liar haft et meget stort Materiale, har jeg ingen

Snylter fundet i denne Arts Eeder. Derimod findes ganske alminde-

ligt en Fluelarve, som gjør langt større Skade, end de ægte Snyl-

tere, idet en enkelt Larve kan ødelægge samtlige Beboere af en

Eede. Larven tilhører en Tachinarie af Slægten Tryptocera; den

flyver omkring i Slutningen af Juni og aflægger 1 å 2 Æg(?) ved

Indgangen til Hvepsens Eeder. Den unge Larve kryber ned i Reden,

og idet den gaar fra Celle til Celle, æder den, i første Halvdel af

Juni Maaned, den ene Larve efter den anden, indtil den har uaaet

Redens Bund. Den vender da om, gaar samme Vej tilbage og for-

pupper sig i den øverste, aabne Del af Gangen. Her fiude vi i

Vintertiden Puppen overvintrende. Denne er let at kjende fra alle

andre Tachinariers ved at have to korte, tykke, divergerende „Horn"

i Bagkropsspidsen. Undertiden findes to Larver af den i samme

Rede. Jeg gjenfandt dem i Rederne af JHoplomerus lævipes og

Rhopalum tlbiale, hvor de optræde paa den samme Maade, men

forøvrigt har jeg truffet denne Puppe almindeligt i tørre Plante-

stængler af Ånthriscus silvestris o. a. nrteagtige Planter, hvor

Larven formodentlig lever af tilfældig indkrøbne Insekter, der over-

vintie hen

3. Crossoceriis (Coelocrabro) leucostomiis L.

Hunnens Pygalfelt er usædvanlig langt, smalt og tilspidset;

Fortarserne meget svagt cilierede, Tibierne forsynede med svage

Torne.
?

hvoraf den midterste er lang og spids, de to andre stumpe, men

skarpe. Hos Hannen have Mandiblerne 2 spidse Tænder.
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Arten flyver i Juni—August, og har vistnok 2 Generationer. Den
fanges paa gammelt Træ og Plankeværker; sidder gjerne paa Bladene

af Eibsbuske.

Denne store, smukke Art falder let i Øjnene ved sin sorte,

blanke Farve
; ogsaa ved Vingernes blaalige Glans minder den meget

om Pemphredon lugubris , hvis Levevis er den samme. Men deres

Flugt er meget forskjellig, leucostomus staar i Luften, ligesom en

Syrphide, foran sin Bolig eller de Haller, hvor den søger den. Jeg

saa den bygge i Sirexgange i en Granstolpe, men fik ikke Lejlig-

hed til at undersøge Eeden nærmere,

Ee'aumurs Eede med Fluer i (Mémoires t. VI, pi. 27, fig. 14)

hører maaske herhen. Bouché (1834, p. 178) beskriver udførligt

Larven af „Femphredon leucostoma'\ som sagtens er denne Art,

men Beskrivelsen er holdt altfor almindelig til at have nogen

Værdi. Byttet omtaler han ikke. Westwood (1840, p. 193)

siger om den: „burrowiug iuto rotten wood"; den bar et Expl. af

Anthomyla pJuv'ialis Meig. Den er hos os klækket i Antal af en

gammel El; derfra har jeg set Larver, Pupper og Kokon'er af den.

Den er ogsaa tagen med Bytte, to mindre, i det ydre meget for-

skjellige Fluer:, en lille sort Dolichopus-Art og en Chrysopila nu-

lecula Fall. $.

1. E. Fletcher (The entora. monthly Mag. vol. XXV. Lon-

don 1889, p. 400) fandt i Marts 1885 i det raadne Ved af et

gammelt Piletræ en Mængde Kokon'er tæt sammen og klækkede i

Maj og Juni n. A. af dem 27 Expl. af Cross, leucostoma, 1 Tryphon
slgnator og en lille Tachinide. Nogle af Cellerne vare fyldte med
en Art af DoUchopodidæ

, der i Farven lignede, men var mindre

end Dolichopus atratus. De Kokon'er, hvoraf Cross. kue. var gaaet

ud, vare aahuede uregelmæssigt i Forenden. De to Kokon'er, hvoraf

Snylterne vare gaaede ud, undersøgtes ; i den ene fandtes en meget
tynd Tachinide -„Puppe"hud, hvoraf Forf. mener at kunne slutte,

„at vi her have en Tachinide, der er gaaet ud af den indspundne

Vært".
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4, Crossocerus (Coelocrabro) inermis Th. Levevis utekjendt

Sjælden Art.

5, Crossocerus (Coelocralro) amhiguus Dbra.

Hos Hunnen er Pygalfeltet smalt og tilspidset, omtrent som

hos leucostomiis ] men Fortarserne ere stærkere cilierede. Tibierne

med mange Torne.

Denne lille Art er uden IVivl klækket af gammelt Træ af

Drewsen.

6. Crossocerus (Coelocrabro) aphidum Dbm. = Walkeri Shuck.

Tvivlsomt hvorvidt =^ alphidum Lep. (1834), der blev fanget

bærende paa en Bladlus,

Wustnei (1886, p. 32) fangede den ved Elmshorn 1.7.72.

7. Crossocerus (Coelocrabro) podagricus v. d. L.

Hos Hunnen er Pygalfeltet tilspidset. Fortarserne meget fint
w

cilierede, Skinneben med fine Torne. Bagtibierne meget tykke.

Mandiblerne 2- tandede (?).

Denne lille Art flyver i Juni. Jeg tog 2 J i Juli 1888 i

Løvendals Klækkehus, hvor de vare komne ud af Tømmer og

Gærdsel fra en Skov paa Lolland.

3. Subg. Crossocerus (Lep.) Th. s. str.

Denne TJnderslægt omfatter, saaledes som den er afgrænset af

Thomson, alle sraaa Crabroner, hvis Hunner have et fladt Pygalfelt.

Der vides meget lidt om deres Levevis; jeg formoder, at de alle
r

bygge i Jorden. Af Mangel paa Materiale kan jeg intet sige om

Mandiblernes Bygning. Arternes Bestemmelse og Omgrænsning har

været meget usikker. Pahnarms er noget større, derefter kommer

palmipes, de øvrige ere alle smaa.

1. Crossocerus palmarms Schreber == scutatus Fabr, Dbra.

Hunnens Pygalfelt er meget bredt, Fortarseme svagt cilierede,

Tibierne med mange, stærke Torne.
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Arten flyver sidst i Juni til ind i August; den synes at være

sjælden.

Dahlbom regnede den (1844) blandt Jordbyggerne. Hos os

er den fanget i Antal paa Brombær (S ^^U—^%; $ ^V?

—

^^/t).

2. Grossocerus pahnipes v. d. L.
w

Hunnens Pygalfelt er noget tilspidset^ Fortarserne ere cilierede

og alle Tibier tornede.

Den flyver fra sidst i Juni til ind i September; har saaledes

vistnok 2 Generationer og er ikke sjælden. Hannerne fanges paa

Blade; iovrigt vides intet om dens Levevis.

3, Crossocerus varius Lep. = spimpedus Dbm,

Hunnens Pygalfelt er bredt og fladt; Tibierne med mange fine

Tome. Den flyver i Juli— September,
m

Dahlbom (1844) regner .jspinipechis'^ blandt dem^ der bygge

i Jorden.

* 4. Crossocerus anxius Wesm. =^ transversalis Dbm., og ex*
n

tguns Dbm.?

Pygalfeltet er bredt; Fortarserne svagt cilierede , Tibierne

tornede. Mandiblerne med en lille Indertand, i Spidsen flade og

totandede. Den flyver sidst i Juni til ind i August og fanges paa

Sand.

Dahlbom (1844) regner exlguus, som muligvis er denne, til

Jordbyggerne. Kohl (1880, p. 215) siger om den: „nistet im

Sande und tragt winzige Dipteren Tachysta m-rogaiis L. $ ein,

^^/fi

—

^^l^''\ Jeg fandt dens Rede i en Sandbrink, hvor jeg passede

paa dens Flugt, og saa den krybe ind i en Gang (^/s 89). Det

lykkedes at følge hele Gangens Forløb; den gik i nogle Bugtninger

ind i Brinken og hørte op 2 Tommer indenfor Overfladen. Her

endte den med en Celle, der ikke var meget bredere end Gangen

og indeholdt 2 smaa Fluer (Empider) med metalglinsende Yinger,

nemlig Platypalpns (Tachydromia) palUdiventris Meig. ?.
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5. Crossocerus Wesinaell v. d. L.

Pygalfeltet nieg'et spidst, Forturseriie cilierede, alle Tibier

tornede. Den flyver i Juli.

Dahlbom (1844) regner den til Jordbyggcrne. Schenck

(1857, p. 50) refererer, at den bærer Bladlus ind, AVustuei

(1886, p. 36) fangede den en Gang i stor Mængde paa Tidsel-

blomster, Juli 1873.

6. Crossocerus elongatulus w d. L.

Pygalfeltet bredt og hvælvet; Fortarser uden Cilier o^ alle

Tibier tornede. Flyver i Juni— August.

Denne Arts Synonymi er meget forvirret, og det er umuligt at

finde ud af, hvilke af de tidligere talrige Arter der hore herhen

som Varieteter eller ere selvstændige Arter, før der foreligger en

ny Bearbejdelse af Slægten. Hunnen er dels fanget paa Sand, dels

paa Plankeværker.

Per ris (1840, p. 407): ..Lindenius paUidipalpis har egen

Rede, den samler Empis^ højst sandsynlig E. brevipennata Macq." —
hører vel herhen. Schenck (1857, p. 312) fangede $ paa sol-

beskinnede Mure, i hvis Eidser den krøb ind.

7. Crossocerus denticrus H. Sch. Fanget af Wustnei (1886,

p. 37) ved Sønderborg 8. 8. 84 paa Egeblade, ellers ikke dansk.

8. Crossocerus ajjims H. Sch. = mucronahts Th. Fanget af

Wiistnei, ellers ikke dansk.

V. Afdeling.

Det er Stængelbyggere, som tage Tipulider og Psocus. Bag-

kropsstilken er stærkt forlænget med et ægte Led mellem 1. og

2. Ring; kølleformige Bagtibier. Kun 1 Slægt

1- Mopalum Kirby.

{Corynopus Lep. Physoscelis Lep.)

Denne Slægt staar Crossocerus meget nær, navnlig de stængel-

byggende Arter af denne. Ved det store tvkke Hoved og- de kølleformiire
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Bagtibier raiDder den meget om Cross ocerus (Coelocrahro) capitosus,

men afviger ved den lange Baglviopsstilk, der i Spidsen er klokke-

forniigt udvidet og derved giver 2. Kings Led en stor Bøjnings-

evne, idet den er indledet i Klokken. Om Arternes Bygning er

iøvrigt ikke meget at sige her: den tyder paa Stængelbyggeren ved

de 2-tandede Mandibler, Fortarserne, der næsten ere uden Cilier,

og Tibierne, som ere forsynede med mange fine Torne. I Pygal-

feltet derimod finde vi en Afvigelse fra det sædvanlige, idet den

ene xlrt har et kegleformigt Endesegment, med svagt hvælvet Pygal-

felt Hos Hunnen haves den samme Børsteklæduing paa Bag-
L

F

kroppens Sider som hos Clytochrysus,

Arterne træffes kun sjældent paa Blomster (Skjærmplanter),

ere derfor vanskelige at kætse og anses for sjældne. Men de

klækkes let af gammelt Tømmer etc, hvori de bygge, og træffes

ogsaa i gammelt Risgærde, i Brombær- og Himbærstængler og

andre Plantestængler med Marv, naar de ere rigtig gamle og ligge

paa selve Jorden (sjælden i oprette Stængler). De gnave selv

Gangene ud, meu det er ofte gamle Larvegange af Biller (Bark-

biller, Borebiller), som de blot udrense. I Stænglernes Marv an-

lægges Cellerne ved at gnave (rangen bredere nd, som ovale Rum.

Mellem disse er der korte Stykker af den oprindelige Gang, som

fyldes med Marvsmuld.

Foderet bestaar dels i Myg, dels i Psocus. (Begge Slags vare

hidtil ukjendte som Bytte for Gravehvepse; Myg tage flere af de

mindre Crossocerus - Arter, men af disse Eeder har jeg kun kunnet

bestemme C, capitosus)

Om deres Levevis vidstes hidtil næsten intet. Perris (1840)

klækkede Rh. tibiale af Brombærstæugler, men troede , at den

snj^ltede her hos andre, redebyggende Hymenopterer. Taschen-

berg (1866, p. 183) angiver, at de leve „in trocknem Holze", og

han klækkede Rh. ilbiale af tørre K?/;?Aor6/fr- Stængler. Jeg har

fundet begge Arters Reder, den ene Arts i stort Antal,

Larven {Rh, tibiale) er gullig-hvid og ligner ganske Crosso-

cenf5 -Larven, dog synes den noget slankere og Halsen længere;
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Hovedet foilioldsvis lille. I Vinterlejet ligger den ligesom denne

sammenbøjet, navnlig er Forenden næsten indrullet. Naar den

ligger udstrakt, minder den til en vis Grad om Passaloeafs-L^rven.

Munddelene stemme omtrent med Crossocerus vagahundus , men

Mandiblernes yderste Tand (Spidsen) er lang, sylformig og krum.

Exkrementerne udskilles efter Indspindingen.

Puppen har den sædvanlige Crahronideforni, med do to Ryg-

køle paa Mesonoten, Tornene i Kanden af Bugringene (2.— 5. hos

5, 2.—6. hos $ svagere) og Kroppens Sidetappe spidse (3.— 5.

hos 5, 3.— 6. hos $). Bagkroppens Endetap er stor, indkneben,

i Spidsen afrundet. De to bageste Biøjne ere hojt hvælvede, det

forreste fladt. — Ejendommelige for Slægten ere 2 sraaa sylformige

Spidser, som, hos begge Kjøn, sidde paa Mandiblernes Underside

og, sete fra Siden, vise skraat tilbage.

Kokon' en ligner nærmest Crossocerus vagdbunchfs i Formen;

den er ligesom hos denne spundet ind i Marvsmuldet og Foder-

resterne, der helt omgive den, idet kun den svagt fremspringende

Tud rager frem med sin runde, fine Aabning. Kokon'en selv er

skidengraa, ganske tynd, klar, lidt stiv og skør, indvendig glin-

sende glat. Den bestaar kun af ét Lag og er af Form forlænget-

ægformig, næsten tendannet, uden Indsnævring forneden som hos

Clytochrf/sHs. Den viser ingen bestemt Textur, men er snarere

dannet af en slimet, uregelmæssigt fortløbende Traad. Tuden er

vanskelig at opdage mellem Sraxildet; den er ægte tragtformig, med

en enkelt rund Aabning i Spidsen, indvendig aflukket med en tynd,

fin, uigjennemsigtig-hvid Hinde.

1. RhopaJnm tibiale Fabr,

Pygalfeltet er rendeformigt uddybet, med en tæt Række stive

Børster langs Randen. Tibierne ere forsynede med fine Torne.

Mandiblerne hos "begge Kjøn 2tandede med et vinkelformigt Frem-

spring midt paa Inderranden. Westwood (1840, p. 193) afbilder

fig. 81, 14 Forben og Antenne af Hannen.
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Arten flj^ver i Juni— August; den er større, kraftigere end

den følgende.

Sliuckard fangede den paa Bladene af Lindetræer, Schenck

paa en gammel Stolpe. Perris (1840, p. 407) klækkede den af

Brombærstængler, Taschenberg (1866, p. 184) af tørre Stængler

af Euphorbia palustris. Drewsen har klækket deu i Antal i sit

Klækkehus af gammelt Træ fra Skoven; i Løvendals Klækkehus

kom den frem sammen med den følgende Art af Tøraraer og Gærdsel

fra en lollandsk Skov (V? 88).

Jeg fandt en Hun (^Vs 87) i en paa Jorden liggende gammel

Hirabærstængel , hvor den havde gnavet en 1' lang Gang ind i

Marven. Senere fandt jeg et Par Reder i oprette Stængler af

samme Plante; men et rigt Materiale fik jeg først ved at under-

søge de henkastede, afskaarne, gamle Himban-stængler, hvori Marven

allerede er mør af Fugtigheden. Disse Stængler vare fuldkommen

fyldte med Reder, udelukkende af denne Art — Den gnaver en

temmelig lang Gang ind i Stængelen fra den afskaarne Ende, gjen-

nerasnitlig 200"^°^ lang, men den kan være baade betydelig længere

(indtil 400"^*^) og betydelig kortere (85'"'"). Gangens Bredde er

2,6"^^, altsaa saa bred, at Hvepsen netop kan passere den. Naar

Gangen er færdig, og alt Smuldet renset ud, begynder Hvepsen at

udvide den inderste Ende til en Celle. Denne er ægforraig, paa

Midten 4,5—5"^™ bred, og 10—ll"^'" lang. Naar Cellen er for-

synet med Foder, og Ægget er lagt, fyldes et Stykke af Gangen

foran med løst Marvsmuld, samtidigt med at den næste Celle paa-

begyndes. Cellerne danne saaledes efterhaanden ligesom en Række

aflange Perler paa eu Snor; men det er kun, hvis Stængelen er

tynd, at Cellerne ligge saaledes i en enkelt Række; saasnart Marv-

røret er tykt nok dertil, anlægges andre Celler ud til Siderne, og

Gangen blivet da forgrenet paa lignende Maade som hos Pemphre'

don imkolor. Forgreningen er dog aldrig saa regelmæssig, fordi

Hovedgangen er slynget eller endog spiralsnoet, og fordi Cellerne

ere saa meget bredere end Gangen. I en Stængel med tyk Marv-

vil man finde Cellerne, tilsyneladende uden Orden, spredte omkring

%

^'

Ji:
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i Marvmassen. Forgreningen begynder efter den 2. Celle (sjældent

efter den 1. eller 3.); den fordrer mindst et Marvrør af 7"*" Bredde;

er det 9—n"""^ bredt, bliver Forgreningen meget stærk og uregel-

mæssig, Naar Eeden er færdig, fyldes et længere Eum med Marv-

smuld, og Reden forlades, uden at Gangen lukkes ved ludgaugeii.

Byttet bestaar i Myg, hvoraf der anbringes benimod en

Snes Stykker i hver Celle. Det er hyppigt, at man finder Reder,

hvor Cellerne ere forsynede med Foder, men hvor der ingen Larve

er kommen til Udvikling. De ere byggede mindre omhyggeligt og

om Eftersommeren, efter at Ægforraadet er sluppet op.

Undertiden kan man finde Reder af remphredon imicolor og
m

j

Passaloecus graciUs i de samme Stængler; den sidste tager Rho-

palum's tomme Gange i Besiddelse.

Kokon'en er S'""^ bred, 8—9™" lang; Larven (6—7^°^) og

Puppen (7"*"^) ere nærmere beskrevne foran.

Det er almindeligt at finde Tachinarie- Larver vandrende ind

igjennem Reden, ligesom hos Crossocerus capitosus. Her er det en

.

anden Slægt (endnu ubestemt), der har en krum Puppe. Ved Ud-

gangen af Reden findes Pupperne om Vinteren, 1 å 2 i hver Rede,

Af ægte Snyltere har jeg kun truffet én, en Torymide (Ptero-

raalid), der med sin 4,8™*^ lange Braad borer ind til Cellerne og

lægger Æg paa de indspundne Larver. Torymide -Larven er som

sædvanlig Ektoparasit og suger udvendig paa i^/zo/7a?u?>^-Larven, kun

én paa hver. Om Foraaret finder man Snylterens Larve i Kokon'erne;

den ligner den sædvanlige Torymide -Type, er stærkt beklædt med

Børstehaar, ogsaa paa Hovedet, med Rygvorter og opadbøjet Bag-

kropsspids. Det er

Diomorus armatus Boh. (1833).

D. nolilis Walk (1834).

Mayr: Die enrop. Torymiden 1874. p. 75.

Den stemmer ganske overens med Mayr's Beskrivelse. — Arten

er klækket af Dr. Reinhard „af Rubusstængler", i Sachsen. Exem-

piarer fangedes fra 21. Juli til 1. Oktober.
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2. Rhopalnm clavipes L.

Hunnens Endesegment er kegleformigt uden Eende og Børster

paa Pygalfeltet. Tibierne tornede; Maudiblerne hos begge Kjøn

2-tandedej uden Fremspring i Inderranden. Arten flyver i Juli og

x\ugust.

Fitch (The Entomologist. 1879) klækkede den difCynips Kollari-

Galler; iøvrigt findes intet i Litteraturen om denne Arts Levevis. —
ri

Jeg tog den i Løvendals KlækkehuSj hvor den kom frem af

gammelt Træ og Gærdsel fra en Skov paa Lolland. Dens Kede

har jeg kun fundet én Gang, i en tør, i Spidsen afstudset, Gren

paa et Asketræ (Kede Nr. 181) i Februar 1881, hvilken Kede jeg

nærmere skal beskrive.

Gangen forløber lige gjennem Grenens Marv, der er saa

tynd, at den ikke vilde tillade nogen Forgrening; den er 100™°^

lang og 2,6™'^ bred. Cellerne ere næppe bredere end selve Gangen,

da denne allerede tager hele Marvrørets Bredde, og Vedet har været

Hvepsen for haardt til at gnave i; men under audre Forhold vilde

de sikkert stemme overens med den foregaaende Arts. I Reden

fandtes 8 Celler med indspundne Larver, som ved Klækningen gav:

%i Sy s, {S)y Sj Sf {$), 5; Hunnen kom frem af den inderste Celle,

Kesten gav lutter Hanner. Kokon' en er 6"^^ lang og 2'"'^ bred.

I de yderste SO"""^ af Gangen var denne tom og aaben; af de øvrige

TO"""^ optog de 8 Kokon'er 48™°^ og Kesten, 22'"'^, optoges af de

med Marvsmuld fyldte Mellemrum ; disse vare ulige store, i Gjennem-

snit hver 3°"^ lange. Kokon'erne ere i den ene Ende sammen-

" spundne med Klumper af Exkre menter og Foderrester, og iøvrigt

helt indspundne i Marvsmuldet og Skeletstykker af Foderet. Disse

Dele beklæde dem helt udvendigt, naar man tager dem ud af Reden.

Ved en Undersøgelse af disse Skeletdele fandtes nogle meget smaa

sorte „Kugler", som ved Forstørrelse viste en ejendommelig Rifling,

hvorved de gjenkjendtes som Hoveder af Psocus sp. I^Togle vel-

beholdne Vinger bekræftede denne Bestemmelse- Denne lille Art

afviger saaledes i Henseende til Foderet ganske fra det sædvanlige;

selv Myggene vilde formodentlig være den for store, og der var af
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mindre Former da kun Bladlus og Psocks at vælge iraellem. Dette

lille Bytte har vel haft Indflydelse paa den lange Bagkropsstilks

Fremkomst, Hvilken Psocus-ÅYt det var, og hvor den hentes, lod

der sig intet oplyse om. — Af Reden kom ^Vé 87 ud en lille

Braconide, Euphorus sp, (med halvmaanedannet Radialfelt). To af
n

E/i02)aIwn - Kokon evm bleve ikke udklækkede, men da der ingen

Udgang findes paa dem, kan jeg ikke antage, at nævnte Euphorus

skulde være Snylter paa Rhopahim. Derimod fandtes, ved om-

hyggeligt Eftersyn, nogle smaa hvide Kokon'er mellem Foderresterne,

og jeg formoder da, at Snyltehvepsen er kommen ud af en af disse,

som den selv har spundet. Deu maa altsaa snylte paa Psocus^ og

dens Æg, eller mulig dens Larve, har været i en Del af de indslæbte

Foderdyr. (Saadanne „uvedkommende Snyltere" findes navnlig i

Reder med Bladlus {Aphiduis sp,) og Sommerfugle- eller Snudebille-

larver (Ophionider) hos forskjellige Gravehvepse og Foldhvepse. Der-

fra maa en Del Angivelser om Snyltere paa disse Slags Hvepse

skrive sig.) — Det lykkedes mig aldrig at finde Spor af denne

Arts Reder i paa Jorden liggende Stængler; den holder sig

rimeligvis til udgaaede Grene og gamle Billegange i Træ og

Gærdsel.

VI. Afdeling.

Smaa Jordbyggere, med meget kort og kraftig Bygning, der

tage smaa Fluer som Bytte. Denne lille Gruppe adskiller sig strax

fra de øvrige Crabroner ved den bronzeagtige Glands, den kraftige

Legemsbygning og Hovedformen. Hovedet er mere afrundet, med

hvælvet Isse og Biøjnene stillede i en Buelinje. Det brede og

flade Pygalfelt, de cilierede Fortarser og tornede Tibier, ligesom

Mandiblernes skarpe Spids vise hen til deres 'Levevis i Jorden.

Rederne graves snart i Sand, snart i Lerjord, helst i Stier, ved

Landeveje osv. eller i skraanende Volde, mod Syd. Vore Arter

ud es almindeligt baade i Sand- og Leregne over hele Landet,

'V'ingerne ere oftest mere eller mindre sodede, som man finder det

hos Sanddyr. Der er to Slægter: Lindenius og Entomognatkns.
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1. Lindenius Lep.

1. Lindenms alhilabris Fabr.

Pygalfeltet er bredt og nedadtil fladt; Fortarserne cilierede;

Mellem- og Bagtibierne stærkt tornede. Mandiblerne flade, kile-

formige, med afrundet Spids, midt i Inderranden med en Tand (hos

denne Art kun lille).

Arten er almindelig hos os i Juni, Juli og August, Den

bygger i Sand og Lerjord og flyver almindelig paa S kjærmplanter.

Røllike etc. Hunnen er temmelig stor, Hannen ofte meget lille, i

Forhold til Hunnen. Om dens øvrige Levevis vides næsten intet.

Shuckard (1837, p. 173) siger, at han fangede „Hunnen
F

paa Fodstier, særlig hvor Cerceris ryhyensis bygger". — Denne

Iagttagelse kan jeg bekræfte, da jeg har set den gjentagne Gange

^Vi^'^/s flyve omkring paa de Steder i en leret Havegang, hvor nævnte

Cerceris i aarevis har bygget Eeder. Den søgte aabenbart efter

sin Eede, idet den holdt sig i Luften, svævende lidt over Jorden,

og drejede sig, ligesom for at gjenkjende sin Gang. Denne søgte

ogsaa jeg ofte, men det lykkedes mig ikke at finde den.

Om et Par andre, sydligere Arter, der endnu ikke ere trufne

hos os, skønt de maaske nok forekomme her, vides følgende:

L. armatus v. d. L. fangede Taschenberg (1866, p. 182) i

Antal paa en Lerskraaning, hvor de kom ud af Huller paa en faa

Kvadratalen stor Flade (6/7— ^^/i). Der har altsaa boet en Koloni.

L. Panzeri Lep. siger Shuckard det samme om, som oven-

for er sagt om L. albilabris; hyppigt fangede han den ogsaa paa

en Eibsbusk, „der var besat medAphider." Kohl (1880, p. 218):

„nistet im Sandboden und tragt Dipteren, Carphotricha guttularis

$

>
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2. Entomognatlms Dbm

1. Entomognathus brevis v. d. L.

Endesegmentet kegleformigt noget krummet; Pygalfeltet bredt

og fladt Fortarserne ere næppe cilierede, Tibierne tornede. Man-
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diblerne skarpe med et ejendommeligt, afruudet Indsnit paa Under-

sideUj saaledes som det træffes hos mange Larrider.

Denne ganske lille Art er almindelig hos os i Juli og August

i Sand og sandede Veje. Om Eedebygningen vides slet intet

nærmere.

II. Cerceridæ.

Denne Familje omfatter kun 1 europæisk Slægt: Cerceris, der

staar isoleret som en egen Type, uden at vise Slægtskab med nogen

af de øvrige Grupper. I varmere Lande skal der findes en Form

med langstilket Bagkrop, som vistnok danner en egen, dog nær-

staaende Slægt.

1. Cerceris Latr. (1805) i).

Slægten udmærker sig i det hele ved en overordentlig kraftig

Bygning og et stærkt Hudpanser. Hovedet er stort, bredt og fir-

kantet. Mandiblerne ere forholdsvis korte og meget kraftige, 1—3-

tandede. Benene ere korte, stærkt tomede, Bagtibierne baade

tornede og savtakkede og Fortarserne stærkt cilierede. Ejendomme-

lig er Bagkroppens Bygning ved de indsnørede Kinge, som give

Bevægelsen stor Fasthed. Den første Eing er smallere end de

øvrige og fungerer som Stilk; mellem denne og den anden Eing

findes Leddet. Pygalfeltet er altid tydeligt, stort og fladt, men af

yderst forskjellig Form. Hos Hunnerne varierer ogsaa Mundskjoldet

paa mangfoldig Maade, fra Art til Art. — Hele denne Bygning^

der i mange Henseender minder om de store, jordgravende Crabro-

niders, viser os en usædvanlig kraftigt bygget Form, der er ud-

M Slægten er monografisk behandlet af Au g. S c hl etterer: „Die Hy-

menopterengattung Cerceris Latr. mit vorzugsweiser Berucksichtigung

der palaarktischen Arten'' (1887). Det Referat af tidligere biologiske

Iagttagelser over Slægten Cerceris, som findes i nævnte Afhandling,

er temmelig mangelfuldt og ufuldstændigt. Den som Type for Eede-

bygniug og Udvikling nærmere omtalte Sphex apifalco Christ er

Philanthtis triangtdum Fabr. og saaledes ingen Cerceris.

Videaak. Meddel, fra den naturh. Foren. 4897. 4
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præget jordbyggende, kun tager liaardhudede Insekter og kan grave

Gauge i den fasteste Lerjord, saa vel som i det løse Sand.

Biologi. Arterne træffes hyppigst paa de Steder, hvor de bygge,

men besøge dog jævnlig store Blomsterstande, som f. Ex. Skjærm-

planter, Tidsler, Røllike (Achillea), Mandstro {Eryngium). Herm.

Muller har iagttaget en Eække Arter paa en Mængde Planter, af de

forskjelligsteramiljer; de ere saaledes Ikke kræsne i deres Valg.
r

Eeden graves lodret ned paa fladt eller (helst) svagt skraanende

Terrain. Gangeu holder den lige Eetning og er ikke meget dyb

(især i Lerjord); fra den ndgaar smaa Sidegange til alle Sider og i

forskjellig Højde, der hver ende med en Celle. Væggene i denne

ere mer eller mindre fæstnede med Spyttet, egentlig ikke polerede.

Reden anlægges hos de forskjellige Arter snart i Sand, snart i

fastere Jord eller Leqord. Efter min Undersøgelse af Mandiblerne

tror jeg at kunne hævde, at de ere afpassede efter denne forskjel-

lige Jordbund. Det samme turde gjælde om Pygalfeltet. Byttet
er altid Imagines af meget haardskallede Insekter: Biller og

Hvepse. Af Biller tage de kun Arter af 2 Familjer, Pragtbiller

og Snudebiller, hvis Thoracalganglier ere sammensmeltede ; af Hvepse

tage de: Bier og Gravehvepse, enkeltvis ogsaa andre. Pragt-
biller tager Cerceris hupresticida, Jord -Bi er tage C. ryhyensis

og a hortivaga, Gravehvepse tage C. truncatula og C. 4-fasdata

;

alle øvrige Arter, saa vidt bekjendt er, tage Snudebiller.
Latreille (1809) vil have set flere Arter tage Andrena'ev, men
angiver intet bestemt om, hvilke Arter, det er, han har iagttaget.

/

Om Udviklingen se under Cerceris ryhyensis.

Allerede fra Slutningen af forrige Aarhundrede var det be-

kjendt, at Arter af denne Slægt gravede Gange i Jorden og samlede

Snudebiller og Bier, men det var først D ufours indtrængende

rndersøgelser over Cerceris hupresticida i Syd - Frankrig , som gav

-.^?-m

l

*

*
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OS nøjere Besked om deres Levevis (1841). Det var disse Under-

søgelser, som foranledigede Fabre til at anstille sine berømte

Forsøg med Gravehvepsenes Stik, og som førte barn til Op-

dagelsen af den Maade, hvorpaa Byttet lammes. Fabre fortsatte

Undersøgelserne over denne Slægts Levevis, idet ban udvidede dem

til andre Arter^ hvis Levevis bidtil var ukjendt; og vor Kundskab

stammer saaledes fra disse to Mænd, idet saa godt som ingen senere

Iagttagelser foreligge. Da man kun véd forholdsvis lidt om de

danske Arter, giver jeg her først et kort Referat af Dufour's og

Fabre's Iagttagelser.

I. Cerceris buprestklda Duf. = argentifrons Lep.

Dufour (1841) opdagede denne Art i 1808 ved Madrid og

beskrev den i sin „Eecherche anatom, sur les hyménopteres." I Juli

1840 gjenfandt han den i Omegnen af Saint-Séver og fik her Lej-

lighed til nøje at studere dens Levevis. Det var i Mr. Diris' Have-

gange, at Gangene fandtes, gravede lodret nqd i den fasttraadte

Jord, hvor denne var rigtig tør og udsat for Solen. Gangen, hvis

Bredde var lig Byttets, havde en Længde af 7 å 8^'. Lidt nede

dannede den en Vinkel, men var iøvrigt lige, og fra dens nedre

Ende udgik Sidegauge til c. 5 Celler. Cellerne vare stillede i en

Halvkreds , af Form og Størrelse som en Oliven , indvendig glatte

og faste. I hver Celle fandtes sædvanlig 3 Pragtbiller, og midt

imellem dem var Ægget anbragt, hvorefter Cellen var lukket til

med Jord. Byttet var altid friske og ubeskadigede Exemplarer,

som nylig maatte være udklækkede, da Maven kun indeholdt den

Vædske, som findes hos Pupperne og de nylig udkrøbne Imagines.

Pdmeligvis opsøger Hvepsen Byttet paa Træstammerne og stikker

det i det Øjeblik, det kommer ud ; ankommen til Eeden lægger den

Billen fra sig, gaar ind i Reden og trækker den da efter sig ned

i Cellen. — De Pragtbille -Arter, Hvepsen her tog, A-ar navnlig

Bnprestes (Agrilus) hifasdata og B, (Aj primi Pz., hvis Larver

leve i Ege* Navnlig af den førstnævnte Art maatte Hvepsen bruge

i tusindvis af Exemplarer, og dog havde Dufour i Løbet af 30 Aar

4*
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kun kunnet opdrive et eneste Stykke i en gammel Eg, og den anden

Art var ham helt ubekjendt! I en anden Egn, med sandet Jord,

hvor der kun fandtes Fyrreskove, fandt Diifour 7 andre Arter af

Pragtbiller i Hvepsens Eeder, og disses Larver levede i gamle

Fyrrestammer. Ogsaa disse Arter vare sjældne og vanskelige at

finde i Naturen. I c. 30 Eeder, i begge Egne, fandtes følgende

Arter

:

1. Ancylocheira 8-guUata (70 ExpL), 2. A. flavo-maculata

(4 ExpL), 3. Eiirythyrea micans (7 Expl), 4. Phænops tarda

(15 ExpL), 5. Chrysohothris chrysostigma (1 ExpL), 6. Ptosivia

d-maculata (faa ExpL), 7, Agrilus pruni (37 ExpL), 8. Agrilus

higuttatus (12 ExpL); 9. Agrihis hifasciahis (56 ExpL)

Denne Art fangede D ufo ur i Mængde, flyvende paa Blomsterne

af Alliaceer og TJmbelliferer, Han beskriver nærmere Larven og

den blegrøde Kokon (pL 11. A., fig. 1—6). Fabre (1855, p. 148,

Note B. [heraf kun Omtalen af Eeden og Byttet] og 1879, p. 39—50)
undersøgte samme Art, som i hans Egn tog Sphenoptera geminata

Illiger og byggede paå vandret Jord, der var saa haard som en

Landevej. Kohl (1880, p. 226) opregner en hel Eække (13) Arter

af Pragtbiller, som han har set den tage i Tvrol.

2. Cereeris tuherculata de Villiers (= Crabro vespoides Eossi,

Cerceris major Spinula, Cereeris Dufoureana Pabr. 1855 p. 147.

Note A.).

Fabre (1855, p. 130— 134 og 1879, p. 51—79) fandt den

sidst i September i Færd med at grave Gange i lodrette Vægge af

Sand og Ler, udsatte for Solen, i Hulveje. Den bygger selskabeligt,

en halv Snes Hunner ved Siden af hverandre, og er kun faa Dage

om at faa Gangen færdig. Denne er saa bred som en Finger, gaar

først vandret ind, til en Dybde af 1 å 1,5^ og bøjer da af i for-

skjellig Eetning. Hele Gangen er 3 a 5^^ Ims o^ munder ud til

-i'

Lr

Ir

y.

nogle faa Celler, som hver forsynes med 5 k 6 Snudebiller. Det

var næsten udelukkende Cleonus ophthalmims Eossi, den største og

hyppigste Snudebille i Fabre's Egn. Skjøndt denne Cerceris er af

-i
i
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en betydelig Størrelse den største europæiske kan den have

Besvær nok med dette store Bjtte^ som den bærer hjem i Flugten,

mellem Benene, Bug vendt mod Bug. Cerceris^en vejer kun 150™^,

dens Bytte 250™^. Kun en eneste Gang fandtes hos den 1 Exem-

plar af Cleonus alternans Olivier og en anden Gang en Bothynoderes

albiclus. Kokon'en beskriver Fabre (1879, p. 109) som bestaaende

af et meget fint Lag Silke, hvorigjennem man kan se Larven.

3 . Cerceris Ferrein

samler ifølge Fabre (1856, p. 184) Snudebiller, flere Slægter og

Arter, dog særlig Sitona lineata, og anbringer 6 å 7 Stykker i

hver Celle.

4. Cerceris qxiadricincta Pz.
I

samler ligeledes Snudebiller, men kun smaa Arter, navnlig Apion

gravidwn Oliv., dog Ogsaa Sitona lineata og Phytonomiis murtmis.

Af disse smaa Arter anbringer den et betydeligt Antal, c. 30 Stykker,

i hver Celle. (Fabre 1856, p. 184.)

5. Cerceris labiata (?)

tager lignende smaa Snudebiller som den fore^aaende.

1879, p. 58.)

(Fabre

6- Cerceris Jidii Fabre

bygger i Sand .i September. Det er den mindste Art i Fabre^s

Egn; den tager Apion gravidum og Bruclius granarlus. (Fabre ib.)

1. Cerceris rufiventris Lep. {= Cerceris capito Lep. 1845,

P. 15)

saa Lepeletier tage Snudebiller, i Algier.

F

8* Cerceris hortivaga Kohl

saa Kohl (1880, p. 226) ofte bære Hylæits (o: HaHctusyÅ.Ti^x ind.
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O^^ ijc^i^o j.tLo^^i.txQ<„iotx oaai ucii tat,

Shuckard
(1S37, p. 243) saa den grave Gange i en traadt Fodsti, dog ogsaa i

sandet Jord, Den tog Halidus rublcimdus, fuhocinctus {= vulpimis

Fabr.), og leucozomus. Dahl bom saa den bære Panurgus nrsi-

nus ind.

Selv har l^g i en Aarrække haft rig Lejlighed til at iagttage

denne Art. Den har hos os 2 Generationer; jeg tog den i Parring

^li—^'^li og atter ^Vs; jeg saa den grave Gange ^h—^Vi og igjen

^-/s— ^*/9. Den synes at holde sig til Egne med leret Jord og er

derfor sjælden i Jylland.

De 5 danske Arter ere følgende:

1. Cerceris rylyensis L. (Amoen, acad, 8) = Philanthns orna-

tits SchafFer (1766); ornata Fabr., variabilis Schrank (1802), Dbra.

Schenck,
F

Fortarserne stærkt tornede; Tibierne med kraftige Torne, Bag-

tibierne desuden skarpt takkede. Baglaarenes Spids er ejendommelig

(hos hele Slægten), idet den er udvidet til en randet Fordybning,

som Hvepsen bruger til at støtte med mod Gangens Sider. Bagtibierne

ere foroven stærkt buede, for at kunne gaa udenom Knæskaalen.

Mandiblerne ere udhulede, med stump-afrundet Spids og udfladede

Rande; i Inderranden et lille Indsnit mellem to svage Tænder;

Yderranden staar vinkelformigt frem.

_
Denne Art, der tilligemed C. arenaria ere de eneste af vore

j

Arter, hvis Levevis er iiøjere iagttaget, er bleven mest belijendt i

ældre Tider ved, at den fanger Bier. Allerede Walckenaer
(1817, p. 44) giver en udførlig Beskrivelse af dens Eedebygniug.

Eeden, som han fandt i Havegange, gik 5" ned og var noget snoet.

Byttet bestod af Halidus terehrator Walck. (= H. vulpinus Fabr.),

samt en lille grøn-metallisk Art; der fandtes 3 af deu første og

1 af den sidste i hver Celle. Senere paa Aaret tog den andre

Halictus-Arter. Han beskriver Larven og Kokon'en. Ifølge Curtis

Brit. Ent. 269 skulde den tage „døde Kroppe af Andrena- Arter.'' *

G o ur eau (1833) har helliget Arten en større Afhandling, som er
4

forblevet mig ubejjjendt. Ifølge hans Iagttagelser skal den tas'e

Ilaliclus-llvinn9r qpt birlp'RaDrb-

^
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I en leret, meget fast Havegang har jeg i en længere Aar-

række iagttaget en Koloni, der Lyggede tæt sammen paa et Sted,

hvor Gaugen skraanede lidt nedad mod Syd. Med de store, skarpe

og hnle Mandibler bryder Hvepsen, let gjennem den liaarde Lerjord,

og med de stærkt bevæbnede Fortarser fejer den den løsbrudte Jord

tilside; naar den er kommen ned i Jorden, arbejder den som sæd-

vanlig, ved at skyde den løsbrudte Jordmasse baglænds op. Tidligt

om Morgenen og om Aftenen se vi en lille Jordtue over dens Gang;

paa den Tid af Dagen minerer den; midt paa Dagen er Jordtuen

forsvunden; den er spredt til alle Sider, og Hvepsen sidder enten

rolig i Gangen, arbejder nede i Cellerne eller er ude at flyve.

Ligesom Sbuckard fandt jeg ogsaa dens Gauge, mere enkeltvis, i

en anden Havegang med sandet, løs Jord. Her iagttog jeg, hvad

man hidtil ikke har hørt om nogen anden Gravehveps, nemlig, at

ogsaa Hannerne have deres egne, smaa Gange. I den blode Jord,
#

ved Siden af Gangen, overrastede jeg en lille Koloni Hanner, som

sad i nogle ganske korte, lodrette Gange, der vare anlagte saa tæt

sammen, at der var en halv Snes Stykker paa et Par Kvadrat-

tommer. Gangene vare ikke meget længere end Dyrene selv, og i

dem opholdt de sig i daarligt Vejr og om Natten. Da jeg under-

søgte Bygningen af deres Fortarser, viste det sig, at ogsaa de

havde en Række lange Cilier, om disse end langt fra vare saa

stærke som hos Hunnerne. — I den lerede Gang benyttedes de gamle

Reder igjen i stor Udstrækning, men i den sandede maatte de hver

Gang grave nye. Paa de Steder, hvor en Koloni bygger, finder

man derfor Jorden fyldt med gamle Celler, indeholdende Resterne

Haltetus

af Byttet. Undertiden saa jeg den tage andre Insekter

Besiddelse, paa en Tid, hvor disse ikke fløj, f. Ex. gamle

Gange, og man fandt da Larver og Pupper af disse Insekter i Celler,

Side om Side. I Lerjorden ere Rederne ofte kun 3" dybe, i Reglen

ftog mere,'omtr. 6'^ i Sandjorden ofte betydeligt dybere. Hoved-

gangen gaar lodret ned, og fra denne gaa korte Sidegange, der

hver ende i en Celle, ud til alle Sider. De ligge i lidt forskjellig
w

Høido oo- o-aj> Tirn«fnn van^vAf. Tir^ iJ^fisnm Cellen kun skraaner svagt
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med sin Længdeaxe mod Overfladen, I en 6" djb Gang ligge

Cellerne i en Djbde fra 6 til 4" under Jordens Overflade ; ialt var

der 6^8 Celler til hver Gang. Cellerne ere ægformede, med

tydelig Forskjel i Størrelsen efter Kjønnet; Han-Cellerne, der langt

ere de talrigste, ere 7,5 x 15°""; Hun-Cellerne, hvoraf der kun er

nogle enkelte i hver Eede, ere 10 x 20"". Cellens Yxgge ere

afpudsede og glattede.

Jeg har kun fundet Mellemstore Halictus-Åiier i dens Keder,

navnlig //. cylindricus. De ligge med Hovedet indefter og med

Eygsiden mod Cellens NæggQ, tæt sammenpakkede. Larven suger

saaledes Bierne ud fra Bugsiden, og midt imellem alle Eesterue

(Hoveder, Bryststykket, Bagkroppens Einge, Ben og Vinger) o

omgiven af dem paa alle Sider spinder den sin Kokon.

Jeg har mange Gange taget Hunnen, naar den kom bærende

paa sit Bytte, bragt den i en Glastube og betragtet den. Halic-

tus'^w er da endnu ret livlig, men den har mistet Evnen til at

støtte paa Benene og bruge Vingerne. I Tuben bliver CerceWs'en

forskrækket og forsøger paany at lamme sit Bytte; den vender

Bien om paa Eyggen og stikker den gjentagne Gange ind i den

bløde Halshud, ind i Thorax; derpaa vender den den om og bider

den i -JiTakken ovenfra. At det er for at træffe ^Nerveknuden , som
det paastaas, er muligt; noget Saar bibringer den ikke Bien, saa

vidt jeg har kunnet se, men efter denne Behandling slikker den

ivrigt paa det bidte Sted og lader saa Bien ligge. — Naar den har
r

bedøvet Bien og vil føre den bort, lægger den Bien med Eyggen
opad, griber om begge Antenner med Mandiblerne, slaar Benene

om dens Krop og rider saaledes paa den gjennem Luften. Ligesom
det er Tilfældet med andre Arter af Gravehvepse, bider Cerceris'en

i Bagkropsstilken paa Bien for at slappe den Muskel, der bærer

Bagkroppen, og derved gjøre denne mere bøjelig.

Larven minder ganske om en Crairo-Larve, men i Mandibler-

nes Form og Munddelenes Tappe kan den skjelnes fra en saadau.

Puppen er ejendommelig; den bærer ligesom Crabronidernes

en Eække stærke, tilspidsede Tappe langs Siderne af Bagkroppen

1
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(hos $ 2.— 5., hos $ 2.— 6. Ring), men her tillige paa 2. Ring,

hTor de hos hine savnes. Desuden findes, kun her, 2 Rækker vorte-

formige Processer langs Siderne af Ryggen, som aftage i Størrelse

forfra bagtil, paa de samme Ringe som ovenfor nævnt. Paa Issen,

mellem Punktøjnene, rage to lange, spidse, krummede Horn frem, og

to ganske lignende sidde paa Mesonoten, hvor de vende ud til begge

Sider; endelig findes foroven paa Tindingen en tyk, spids Tap.

Kokon'en er flaskeformig, men slankere end hos Clytocknjsxts.

Den er tynd, noget stiv og tæt; kun dannet af et enkelt Lag, ind-

vendig glinsende glat og uden Spor af Tud eller Aabning i Spidsen.

Den ligger helt omgivet af ÆaZ/c///5- Skeletdelene uden at være

fæstet til disse ved Traade. Åf Farve er den rødlig-gul og varierer

betydeligt i Længde efter Kjønnet.

2, Cerceris arenaria L- (1758) =^ Philanthiis 5-cinctus Sch.

Icon (1766), C.aiirita Latr. (1804)? etc, maaske ogsaa C, læta Fabr.

Fortarserne ere stærkt cilierede. Den har ligesom foregaaende

2 Generationer om Aaret og parrer sig sidst i Juli og først i

September, Arten, som er almindelig hos os, er en Sandgraver, men

jeg traf den dog ogsaa i lerede Havegange. Den graver fortræffe-

ligt. — Synonymien er meget usikker; den har været beskrevet under

de forskjelligste Navne, men vistnok ofte sammenblandet eller forvexlet

med andre, sydligere Arter. Dens — eller disses — Levevis have

mange haft Lejlighed til at iagttage, uden at vi dog endnu véd

særlig god Besked derom. Jeg henfører til denne Art de Tilfælde,

hvor der omtales en Cerceris, som tager mindre Snudebiller, da de

fleste sikkert referere sig til denne. Allerede 1790 i 'de „Entomo-
*

logische Bemerkungen" (Brunschwig) omtalesp, 6 en Cfercms,

som tager kortsnudede Snudebiller, som Pachygaster picipes og raucus,

Fabricius (1804) siger om den: „bab. in Europæ borealis arenosis

cuniculos profundiores fodiens". Latreille (1809, p. 423—24)

omtaler „Cerceris aurita"- (der dog maaske ikke er denne); den tog

I allerede tidhærdede Snudebiller, f. Ex. Sixus Ascaniu Lepeletier

(1829) saa den bygge Eede i de brolagte Gange i Slotshaven ved
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St. Germain. Den samlede af Snudebiller 25 forskjellige Arter,

altsammen Arter med sammenvoxede Vingedækker; i hver Celle an-

bragtes 8—10 Stykker, der endnu vare ganske friske. Interessant

er Iagttagelsen af en ,,Tachina'\ som styrtede til, naar Hvepsen

bar Byttet ind, og lagde et Æg derpaa. Tacbinarielarven fandtes

i Cellerne. Westwood (1836) saa .^Cerceris læta"- grave Gange

i Sand og indbære en Art Strophosomus , som den bar i Flugten

med de forreste Ben, medens Bagbenene vare strakte lige bagud-

Shuckard (1837, p, 235) saa den bære Sti-ophosomus sp. ind og

grave Gange paa et fladt og sandet Terrain, hvor Panurgus urshms *

kort i Forvejen havde bygget i Mængde. D ufo ur (1841) siger,

at den t3igev Pachi/gaster; Fabre(1856, p. 184; 1879, p. 57) an-

giver en hel Række Slægter og Arter af^ Snudebiller, som dens

Bytte: Sltona lineata, Brachyderes, Geo7iemus, Otiorhgnchus, Rhynchites

etc. Kohl (1880, p. 226) fangede den med en Brachjdercs in-

camis L.

3. Cercerts qitadrifasciata Pz. (1799) = tritncatula Dbm. og

4-fasdata Dbm., C. nitida Wesm. (1851).

Arten bygger i sandede Veje, f. Ex. i Geel Skov i Kolonier

med flere andre Arter. Den har vistnok kun én Generation, som

flyver i Juni og Juli. Om dens Levevis vides meget lidt. Fahre

(1856, p. 184) angiver, at han iagttog den i Færd med at samle

smaa Gravehvepse; den blev fanget med en Alyson bimactdaitwi i

Munden. Kohl (1880) fangede den ofte paa Bladene af Pære-

træer.

4. Cerceris qitinque/asciata Eossi (1792), Wesm. (1851) -=

Philanthus nasutus Eossi, Dbm., C. suhdepressa Lep. (1845).

Sikkert en Sandart, der vistnok har 2 Generationer (Juli og

August).
r

5. Cerceris lahiata Fabr. (1793).

Arten bygger i Ler; dens Udbredelse synes ogsaa at stemme

overens med C.rybyensis, ilaaske tager den Snudebiller (se oven-

for, Fabre 1879, p. 58),

#

f
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III. Mellinidæ.

Denne Gruppe omfatter kun en eneste Slægt, med kun 2

danske Arten

1. Mellinus Fabr. (1793).

Slægten er ejendommelig ved sin stilkede Bagkrop, der minder

om Bagkroppen hos i2Ao/>a/wrø-Slægten. Det er navnlig den første

Eing, der er forlænget og med den anden danner en LedforWndelse,

som tillader en stærk Bøjning af Bagkroppen nedefter. Hovedet er

meget stort, forfra set meget bredere end højt. Mandiblerne sidde

derved langt fra hinanden; de ere symmetriske, noget hule, hos

Hunnen 3- tandede ^ hos Hannen 2 -tandede. Spidsen er lang og

tynd. de to andre Tænder korte, fæstede paa den midterste, brede

Del. Paa Benene ere For- og Mellemlaar stærkt fortykkede; Ti-

bierne kun med svage Torne langs Ydersiden og en Krans i Spidsen;
F

Fortarserne med (5) fine Børster langs Eanden af 1. Led; de øvrige

Led løbe hver ud i en Torn i Spidsen.

Arterne grave Gange i Sand og forsyne Yngelen med Dipterer.

1. Mellinus arvensis L.

Det er vor største Art, som er almindelig i Sandegne hele

Sommeren. Begge Kjøn besøge mest Buske, hvor de sole sig paa

Bladene og dels parre sig, dels maaske ogsaa søge Byttet, eller

shkke Saft og Bladlushonning.

Eoanmur (Mém. t VI, p, 269; t. 26, fig. 13—17) meddeler

en Iagttagelse over denne Art (idetmindste tydede Westwood, og

med ham alle andre, den som Mellinus arve^isiSj hvad jeg antager

er rigtigt, skjøut Eéaumurs Afbildning er mindre god og hans Be-

skrivelse ikke passer ganske), som han skylder Du Hamel. Denne

mener at have set, at den daglig fodrede Larverne med Fluer.

Reaumur refererer kun Iagttagelsen, han yder den ikke sin Tilslut-

ning og udtaler heller ingen Tvivl om dens Korrekthed. Kokonen,

som blev funden i Sandet, afbildes ogsaa. Indtil der foreligger nye

Undersøgelser, som bekræfte denne Fodren af Yngelen, raaa man
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Kilder

Flok af forskjellige Slægter og Arter af Fluer, bl. a. Lucilia musca

og Sepsis. Méllinus tog kun én Art, saa vidt ban kunde se, Musca
r

corvina (Malq.)- Naar en af disse kom og satte sig, saa man

Méllinus nærme sig til den, langsomt, næsten krybende, indtil den

knn var i en Afstand af 10—15^^; den styrtede sig da over Byttet,

greb det i Halsen med Kindbakkerne og om Kroppen med Benene

og bar det bort med sig i Luften. Det syntes, som om Byttet

skulde bevare en Rest af Liv, for at den skulde kunne brujsre det:
F

kom den til at dræbe det helt, lod den Liget blive liggende. Den

angreb aldrig de smaa Sepsis ^ som spadserede om, viftende med

Vingerne. Undertiden styrtede den sig paa en Lucilia cæsar,

men den opdagede strax sin Fejltagelse og trak sig tilbage igjen.

Han bemærkede ikke, at den stak sit Bytte, og er tværtimod over-

V

t

f
»

i

r

I

;

t

til Fejltagelse, og netop i Insektbiologien ere vi saa vante til, at
r

Fantasien løber af med Iagttagerne, at vi maa have udførligere

Meddelelser, gjentagne Undersøgelser, for at fæste Lid til et saa
r

overraskende Forhold. (At man senere hos Bembex har truffet noget

saadant, er en Sag for sig; denne Gravehveps nærmer sig i sin

Bygning paafaldende til de sociale Hymenopterer.j Der foreligger

nyere Iagttagelser, som imidlertid ikke ere komne til min Kundskab

;

saa vidt jeg af et Eeferat tør slutte, gaa de ud paa, at Hvepsen

lægger Ægget paa den første Flue i Cellen, og at dette udklækkes

saa hurtigt, at Larven er udviklet, inden Cellen er bleven helt for-

synet. Saaledes maa vi ogsaa kunne tænke os, at Fejltagelsen er

fremkommen, ligesom at Meddelelser om Fodring af Yngelen hos

andre Hymenopterer stamme herfra. At Arten fanger Fluer, er
|

ofte blevet iagttaget: Latreille: Hist. nat. Cr. Ins. XIII, p. 313,

I-

i.
i

V

Kirby og Spence: Introd. 1, p. 263 angive „mindre Fluer", bl. a.
\

Stomoxys calcitra?is] Curtis: Br. Ent angiver Musca voviitoria,

Shuckard (1837, p* 205) siger: „den tager Dipterer, navnlig

Muscidæ'\ Goureau (1839, p. 540) iagttog den ifærd med at

fange Byttet. Han saa den i større Antal, den 6te September, paa

temmelig frisk Kogødning, hvorfder havde forsamlet sig en talrig

i

I
r.
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I
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bevist om, at den under hele sin Jagt ikke betjener sig afBraaden.

— Det sidste er utvivlsomt urigtigt, men det sker med saa stor

Hurtighedj at det kan være vanskeligt at se; en saa slank Bagkrops-

bygning
^ der er saa udpræget egnet til at bøjes stærkt, for at

kunne træffe et lille Bytte med Braaden, vilde den ellers næppe

have. At den er saa kræsen i sit Valg af Bytte og vil have det

i uskadt Tilstand, tyder ikke paa, at den skulde fodre Yngelen lige-

som Bemlex.- — WestAvood (II, p. 195—96 og 207) udtaler sin

Tvivl om Eigtigheden af de Iagttagelser, der dengang forelaa, om

Yngelens Fodring hos Mellinus, Pelopoeus og Sphex; han mener,

at det kun findes hos de sociale Hymenopterer. Han har set den

grave Gange i Sandbanker. Kohl (1880, p. 231) saa den besøge

frisk Gødning af Kvæg og Mennesker og snige sig paa de større

iluscider, der indfandt sig her; den styrtede sig paa dem, lammede

dem og fløj bort med dem. Den tog Musca corvhia Fabr. , Myo-

spila meditabimda Fabr. , Pollenia rudis Fabr., Lucilia corniciixa

Fabr., Dasyphora pratorum Meig. (^Vb— -^/s). — Den har hos os

utvivlsomt 2 Generationer. Jeg fandt den hvert Åar i Begyndelsen

af August flyvende i skarevis om nogle solbeskinnede lave Ege, paa

hvis Blade Hanner og Hunner traf hinanden og parredes. Bederne
4

maa have været i Nærheden, men det lykkedes mig ikke at opdage

disse. Den anden Generation vistnok i September.

2. Mellinus sabulosiis Fabr.

Denne Art, som er mindre end den foregaaende, er ligesom hin

almindelig i Sandegne og fløj i stort Antal sammen med den

paa Egene, først i August. Hannen fløj ogsaa paa Veronica becca-

bunga; den besøger ogsaa Skjærmplanter, Dens Eede fandt jeg

ikke, Lucas iagttog den (Ann. se. nat. sér. 4, 1. 1, 1861, p. 219),

men hans Meddelelse er forblevet mig ubekjendt. Taschenberg

(1877, p. 284) saa den tage Sarcophaga, Coenosia, Anthomyia,

Lticiliay Cyrtoneura og Syrphits. Den lagde Byttet fra sig foran

Indgangen til Eeden, gik ind i denne og trak det baglænds ned.

I

t
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1. Nysson Latr. (1796).

Mandiblerne ere buede og spidse, uden Tænder indenfor

Spidsen; Benene af sædvanlig Længde og slanke; Fortarser og Ti-

bier tæt haarklædte, uden Tornvæbning,

1. Nysson spinostts Fabr.

En hyppig Art i Maj, Juni og Juli. Dens Levevis er ukjendt.

2- Nysson Shiickardi Wesm. = interruptus Latr.

Den er sjælden; jeg fangede den midt i Juli paa Podagraria,

sugende Honning, Shuckard (1837, p. 102) mener, at den lever

parasitisk, maaske hos OdyneruSy da han ikke saa den med Bytte.

Hunnen tog han, ifærd med at gaa ned i Huller i Sandet, Hannen

fløj paa Hække.

3. Nysson macidattis Fabr.

AJmindelig i Sandegne i Juli og August, paa Skjærmplanter.

i

t-

c

IT. Nyssonidæ.
1

H , ,

Denne lille Gruppe minder i sit Ydre meget om Vesparierne,
ri

til hvilke flere af dem tidligere ere henførte i Systemet. Denne

Lighed er dog ikke blot en ydre; jeg fandt i Bagkroppens B3^gning

en ganske lignende Bøjning og Ledforbindelse som hos Odynerus.

Om deres Levevis er endnu kun lidet bekjendt; deres Gange i Jorden

synes vanskelige at finde. Om Gorytes, Hoplisus og Alyson véd

man, at deres Bytte bestaar i Cikadelarver, hvilket vi ellers kun

træffe hos Slægten Mhnesa. Benenes Bevæbning er meget for-

skjellig, snart uden Cilier og Torne, snart med en udpræget og

stærk Tornbesætning; desuagtet synes de alle at bygge i Jorden
f

og i Eeglen vistnok i Sand. Om de førstnævnte har man længe

antaget, at de levede som „Parasiter'' hos andre Jordbyggere, og

da man troede, at de skulde ligne deres Værter, gjættede man paa

Vesparier og Crabronider. Der er dog nu ingen Tvivl om, at de

alle bygge Eede selv. De besøge alle Skjærmplanter.

r"

i

c
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P

4, Nf/sson trimactdatns Rossi,

Meget sjælden; paa Skjærmplanter i Juli, Sliuckard (1837,

p. 103) fangede den paa Brombærblade; den fanges let i Flugten,
r

derimod ikke naar den har sat sig; ved den mindste Forstyrrelse

anstiller den sig død og lader sig falde ned mellem Løvet.

5. Nysson dtmidlattis Jiir.

Ikke almindeligj i Juli og August. Shuckard (1837, p. 105)

fangede den i Selskab med Harpactes tumidus.

2. Crorytes Latr. (1805).

Mandiblerne ero 2-tandede, den indre Tand stump; Benene af

sædvanlig Længde, uden Cilier eller Tornbesætning. — Lepeletier

(1832) og Sbuckard (1834) antog , at de levede parasitisk

;

endnu Taschenberg (1866, p. 194) mener, at de snylte bos

Crabronider,

1. Gorytes mystaceus L.

Almindelig i Juni, Juli og August — Den tager Larver af
w

Skumcikader.

Shuckard (1837, p. 213) fangede den med dens Bytte, en

Aphrophora-A\t ^ som den stod i Begreb med at bære ind i en

Sandvold. Westwood (II, p. 196) saa den i. Juni 1837 paa en

Plante ved en Skumklat di Åphrophora spumaria\ den fløj med en

af denne Arts Larver mellem Mellembeuene. Schenck (1S57,

p. 314) fangede den i Maj paa Blomsterne af Vicia sepium, der

ellers ikke besøges af Gravehvepse-
ri

2. Gorytes campestris L. == G. Fargeii Shuck.

Almindelig i Juni og Juli, paa Skjærmplanter og Valeriana

officinalis.

Shuckard (1834 og 1837, p. 215) fangede den med en

Larve og med en Puppe af Aphrophora spumaria\ den bar dem

til Eeden, som var anlagt i den lodrette Side af en Sandbanke og

var en 4'^ dyb Ganir.
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3. Hoplisns Dbm.

J

Fortarserne ere stærkt cilierede og Tibierne tornede.

1, Hoplisns å'fasciatiis Fabr.

Almindelig i Juli og August; paa Skjærmplanter, Dens Leve-

vis er ukjendt.

2. Hoplisns laticinctiis Lep. Schenck (1857, p. 315) saa

den slæbe en Cicade ned i Jorden i en Urtepotte.

4. Harpactes Dbm.

Mandiblerne 2-tandede; Fortarserne stærkt cilierede, Tibierne
*

tornede. — Arterne bygge i Sand og tage Cikade-Larver.

1. Harpactes lunatus Dbm. Sjælden, i Sandegne.

2. Harpactes tnmidtis Pz, Ikke sjælden, i Sandegne,

Shuckard (1837, p. 224) fangede Hunnen paa sandede

Steder, hvor den gravede Kede; dens Flugt er overordentlig hurtig.

Hannen løber langs Jorden, ligesom en Pompilus og er meget

vanskelig at fange. Kohl (1880, p. 231) saa den bygge Eede i

Sand og bære større Cicadiner ind.

Alyson kunde muligvis findes hos os. A. bimaculatum Fz.

saa Kohl (1880, p. 230) grave i Sand og med Mandiblerne ind-

bære smaa Cicadiner, af de forskjelligste Slægter og Arter, f. Ex.

Alhjgus mixtus, Bytkoscopus fruticolns og alni, Grypotes pinetelhis,

Agallia venosa, Athysantis sordidus. {^^k—^^9.) Tidligere troede

man, at den snyltede hos Diodontiis.

V, Larridæ.

Denne Familje frembyder næstefter Crahronidæ den største

Forskjellighed i Bygning og Levevis. Desværre er den kun svagt

repræsenteret i nordlige Lande, men i varmere Egne optræder den

med en Mangfoldighed af Slægter og Arter, der frembyde den

^1;

r
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største^ Interesse for saavel systematiske som biologiske Studier.

Kroppens Bygning og Udstyr ere saa forskjellige, at man først i en

nyere Tid har ført de forskjellige Typer sammen, medens man tidligere

fandt Slægter som Oocyhelus, Nitela^ Astatus og Trypoxylon kastede

om i Systemet, snart- i den ene, snart i den anden Gruppe, Det er

ogsaa kun gjenuem et Studie af Vingebygningen, et Bygningsforhold,

der ikke paavirkes af de varierende biologiske Forbold, at

man har kunnet føre dem sammen. Familjen kan opløses i Grupper

eQer Typer, som til en vis Grad ogsaa kunne begrundes i Bio-

logien. Pison, Trypoxylon y^ Miscophus tage Edderkopper, Nitela

Bladlus, Tachytes og .Tachysphex Græshopper, Astatus og en Art

Tachysphex Tægelarver, Oxybelns Dipterer, Palartis forskjellige

Hymenopterer, Larra Sommerfugle (?). Det er i det hele kun et

ringe Antal af disse Gravehvepse , hvis nærmere Levevis man

kjender synderligt til. — Eedebygningen er ogsaa meget forskjellig.

Nogle grave Gange i Jorden, som Oxyhelns og Tachysphex, andre

trygge i gamle Larvegange i Træværk, som Nitela o. fl., atter andre

bygge i alle Slags Hulrum, i tørre Plantestængler, i forladte Keder

0. S.V., og disse anvende ofte Ler til at danne Skillevægge af; de

mure altsaa. Interessant er det, at Arter af de samme Slægter,

som bygge paa denne sidstnævnte Maade, nemlig Trypoxylon og

Pison, i varme Lande have lært at bygge Lerreder frit paa Stene

og Planter. Disse ere sammensatte af flere sammenbyggede, parallele

Celler og vise os en allerede stærkt udviklet Kunstdrift.

1. Nitela Latr.

1. Nitela spinolæ Latr.

Denne meget lille Gravehveps, der skal ligne de smaa sorte

Crabronider, kjendes endnu ikke her fra Landet, skønt den utvivl-

somt findes her. Den er fanget ved Husum i Søuderjylland, i Juli

paa Plankeværker (Wtistnei: Beitrage etc. IV, p. 38).

Schenck (1857, p. 109): „Legt ihre Eier in Bohrloclier alter

Pfosten und Planken, ist vielleicht ein Parasit. Ich håbe diese

Vidensk. Meddel, fra den naturh. Foren. 1897. ^
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Art nur in einem Garten au alten Thtirpfosten gefangen, wo sie

schnell herumiauft und in BolirlSclier knecht in Gesellschaft kleiuer,

schwarzer Crabronen, uud kleiner Prosojns-Arten , haufig auch mit

Trypoxylon daviceriim. Han mener (1861, p. 142), at den snylter

hos Passaloecus, Spilmnena^ Stigmus, Trypoxylon eller smaa Bier.

Giraud (1866, p. 474) faudt dens Eede i Eubusgrene. I en tynd

Gren var der gnavet en smal, men regelmæssig Gang gjennem

Marven. I denne Gang fandtes 4 Celler, adskilte ved Smuld. I hver

Celle laa en meget smuk, lille Kokon, som han udførligt beskriver.

Den var 5"°^ lang, næsten cylindrisk og afrundet i begge Ender,

som ligge frie uden at støde op til Væggene; af Farve var deu

blegrød, uden Glans og Gjennémsigtighed, dannet af et tæt Væv,

men meget skør. I en femte Celle laa en anderledes udseende

Kokon, hvoraf der fremkom en Chrysis cijcmea, deus Snylter. Der

var Eester i Cellerne af Foderet, og én Celle var endnu fyldt med

Foder, men dette var skimlet og lod sig ikke bestemme med

Sikkerhed. Han antog, at det tilhørte en Homoptér-Larve.

2. Tachysphex Kohl (1884).
'

Tachytes Pz. (1806).
p

r

Arterne af denne Slægt bygge i Sand og tage som Bytte

Locust- og Acridie-Larver. De træffes mest paa Skjærmplanter.

1. Tachysphex pectinipes L. = Tachytes pompiliformis Pz.

Mandiblerne ere store, krumme og spidse, Fortarseme ere

snecilierede, Tibierne tornede. Arten er hyppig hos os i Sand

Jeg har set 2 Generationer; den byggede Eede, sidst i Juli og sidst

i August. Hvepsen graver en Gang ind i Sandvolde og Jordbrinker

og arbejder meget hurtigt; med Mandiblerne huler den ud og fejer

den løsnede Sandjord ud med Benene. Den kom slæbende med en

Græshoppelarve imder Bugen, lagde den ved Indgangen med Hovedet

indefter, gik ind i Eeden og trak Larven ind efter sig ved Føle-

hornene. Der findes kun én Celle i Eeden, for Enden af Gangen*

*
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ri

Shuckard (1837, p. 90) vil have fanget den med en lille

sandfarvet Sommerfuglelarve; men han husker maaske fejl, thi der

. er flere Gravehvepse, som han med Urette tildeler sandfarvede Larver.

Dahlbom saa den slæbe Larven af Grtjllus r?//w5- ned i Keden.

Kohl (1880, p. 233) saa den med Stenolothnis variabilis Fisch

og S. lineaUis Fisch.
w

2, Tachysphex nitidus Spin. = T, nnicohr Pz.

Sjælden hos os, i Sandegne, i Juni.

Kohl (1884, p. 373) saa den bære Larver af Stenohothi^us-

Arter indj i Juni, Juli og August.

Den nærstaaende Slægt Tachytes Kohl, hvorfra denne Slægt er
*

udskilt af Kohl, har en lignende Levevis. T. ahsoluta Rossi tog

Larven af Stenobothrus rtifipes, T, spoUctta Gir. tog Locustide-Larver,

T. acrobates Kohl derimod Tægelarver..

3. Miscophus Jurine (1807).

Mandiblerne ere spidse uden Tænder i Inderranden, men med

en stærk Taud i Yderranden. Fortarserne ere cilierede, Tibierne

svagt tornede.

Arterne ere sjældne hos os. Man véd meget lidt om deres

LeveviSj men de ere sikkert Sandboere.

1. Miscophus concolor Dbm. fanges paa Mure.
r

2. Miscophus major Dbm. Kohl (1884, p. 225) lever i

Sandegne, fanges paa Mure i Juni og Juli.

3. Miscophus spurius Dbm.

Den tyske Art Miscophus bicolor Kohl (1884, p. 223) bygger

i Sand ; den fanges paa Mure, hvor den i Hullerne paa disse søger

efter Edderkopper, navnlig Asagena serratipes. Giraud (Verh. k. k.

Wien

ignatum Walcken

phahratum Pz. — Paa lignende Maade turde det forholde sig med

vore Arter, da de ogsaa opsøge Mure.



I

68

4:< Astatus Latr

Astata autt.

Mandiblerne ere svagt buede, totandede, Indertandeu stump. For-

1, Astatus loops Schranck = A. ahdominalis Latr. Pz. =
Dimorpha oculata Jur. $,

Meget sjælden hos os, i Sandegne.

Shuctard (1835 og 1837, p. 98) saa den altid tage Larven

Pentafovia lidens. Curtis fangede den med en P. prasiyia,

Smith vil have fanget den med en Epeolus variegatus i Munden.

Fahre (1856, p. 186) iagttog den, medens den gravede sin Gang

i Jorden; Gangen var kun 1 å 2" djb, og der var kun én Celle i

hver. Den bar Larven af Pmtatoma alho-marginella (der lever paa

Osyiis alba, en Busk, beslægtet med Thesium) ind i Eeden.

2. Astatus stigma Pz. Levevis ubekjendt.

5. Trypoxylon Latr. (1796),

Denne Slægt henførtes tidligere til Crabronideme paa Grund af

Ligheden i Vingernes Aarebygning, men hele dens øvrige Bygning
w

peger, ligesom dens Levevis, bort herfra. Allerede Hovedets Form

er saa afvigende fra Crabronidernes, at vi alene i dette Forhold

kunne se, hvor forskjellig deres Levevis maa være. Hovedet hos

Trypoxylon er rundt, skiveformigt ; Mandiblerne, der sidde fæstede

ikke langt fra hinanden, ere korte, krumme, spidse og uden Tænder.

Kroppen er meget slank og langstrakt, de første Bagkropsringe

forlængede; Benene ere korte, tynde og helt uden Besætning af

I

f

É
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t

i
^

L

I

tarserne ere stærkt cilierede, Tibierne stærkt tornede. — Det er Sand-
i

byggere med en meget hurtig, afbrudt Flugt; de ere derfor yderst

vanskelige at fange. Hannerne skulle sidde paa Stene og andre
F

Udkigsposter for at passe Hunnerne op. De maa kunne se for-
.

4

træffeligt med de store Øjne, der ligesom hos Hanbierne og hos

mange Fluer støde sammen i Issen. Deres Bytte er, som det

synes, Tægelarver.
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Torne og Cilier. De kunne ikke udfolde nogen stor Kraft ved deres

Eedebygning med den Organisation, Vore Arter bygge i Hulrum

af den forskjelligste Slags: i hule Straa^ i andre Insektlarvers forladte

Gange osv. De stille ikke store Fordringer til Eummets Beskaffen-

hed, dets Oprindelse, Størrelse, Form eller Materiale, det Sted, hvor

det findes osv,; derfor træffe vi Eederne paa de mest forskjellige

Lokaliteter. Det forefundue Rum deles, for saa vidt det er stort

nok dertil, ved Skillevægge i flere eller færre Celler, der ligge i

en Række efter hverandre. Skillevæggene dannes i Reglen af Ler,

som æltes med Spyttet og i blød Tilstand klines i en Ring fast til

Væggene og tilsidst danner en'SkaaL Ved Udgangen lukkes ofte

med en lignende. Hos den ene Art fandt jeg Skillerum af Marv-

smuld. I de varme Lande findes større Arter, som bygge frit sid-

dende Reder af Ler (f. Ex. T. albitarsé). Byttet bestaar af mindre

Arter Edderkopper, hvoraf der i hver Celle anbringes et større

Antal. De Meddelelser, som i Literaturen findes om, at de tage

Bladlus, ere utvivlsomt urigtige, ligesom den Paastand, at de skulde

snylte hos andre Gravehvepse.

Larven minder om Crabronidemes , men den er meget smal-

lere, af ens Bredde og med ombøjet Hoved.

Puppen er ejendommelig og let kjendelig fra andre Grave-

hvepses. Den bærer 4 Par tynde, langt tilspidsede, tilbagekrummede
'

Tappe paa Ryggen af 2.-5. Bagkropsring. Hos Hunnen er det

sidste Bugsegment hvælvet og tæt besat med en Krans af stærke

Torne; de ere fæstede paa 2 Køle, der ere adskilte ved en Fure;

* desuden findes en Række Torne i Randen af 2.-5. Bugsegment.

* Hos Hannen findes en Række svage Torne i Randen af 2.-5, Bug-

segment, det 6. er glat, det 7. bærer to stærke Tome i Bag-
ir

#

randen.

fastspundet

Smuldet i Cellens Bund. Ved Hjælp af en Mængde fine Traade er

den ophængt midt imellem Væggene, frit i Rummet. Den er dannet

af et eneste, meget tyndt og skørt Lag af en smudsig-lergul Farve.

Naar Hvepsen gaar ud, brydes Kokon'en uregelmæssigt i Spidsen.

ft
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1. Trypoxylon jigulus L.

Denne, vor største Art er almiadelig overalt hele Sommeren,

Den flyver overalt paa gammelt Træværk osv. Dens Eedebygning

har ofte været iagttaget.

Allerede Bergman saa den 'bygge og gav Linné (Syst. nat.

ed. 12. t.I, 2. 1767, p. 942) følgende Meddelelse: „habitat Upsaliæ

in parietum ligneorum foraminibus, ut aliorum insectorum larvis

factis, relictisque, quæ primo purgat circumroditque, deinde fundum

argilla obducit, cui araneam imponit, eique ovulum concredit, quo

facto nidum argilla claudit. Larva apoda, pallida, larvisque apum
similis, consumta aranea menbranam luteo-fuscam et teneræ pupæ

aptissimam net. Una mater perplurimos nidos construit et plerumque

non ultra biduum in quovis adornando consumit." Latreille
(Nouv. Diet. d'hist. nat. 2. éd.) siger ogsaa, at den bygger sin

egen Eede, og at deus Larve spinder en fin Kokon. S pin o la

(1807, p. 248) fandt Eeder af denne Art i Ceratina albilahris-

Gange i Rubusstængler. „Der er ingen Tvivl om, at den ikke er

Snylter. Jeg har set den sammenskrabe den Jord, hvormed den

danner Skillevæggene i sin Eede, og jeg har overbevist mig om, at

den aldrig tager andet end fugtig Jord (Yejsnavs), dens Mandibler

ere for svage til at sønderdele den tørre, faste Jord og for smalle

^ til at transportere den støvagtige. Her have vi atter et Exempel
paa Indflydelsen af Mandiblernes Bygning paa Insekternes Levevis."

Til Trods for disse klare og sikre Iagttagelser hævdedeLepeletier

(1829, p. 749), at Trypoxijlon var Parasit; den kunde hverken

samle Forraad eller bygge Eede paa Grund af Benenes Mangel

paa Cilier og Torne. Kennedy (1838) fandt dens Reder i Eør
paa Tagene og i Stolper. Den delte disse Eør i Celler og anbragte

12 eller flere Edderkopper i hver. Æggene bleve lagte paa en

Edderkop i Nærheden af Bunden. Shuckard (1837, p. 116)
siger, at den syntes at besøge andre Gravehvepses Celler, men han
tror dog ikke, det er nogen „ægte Parasit", da han fangede den
med en Edderkop i Munden. Westwood (II, p. 194) bekræftede,

at den benyttede andre Insekters Gange, og at den samlede smaa
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Edderkoppen Dufour og Perris (1840, p. 28—33) fandt dens

Eede i Mængde i Kubusgrenene og give en udførlig Beskrivelse,

med Billeder, af Keden, Larven j Puppen og Kokon'en (pi. 3^

fig. 87—41). Den gnaver, ifølge deres Iagttagelser, en Gang i

Marven, 1,5'" bred og 2— 8'" lang; i denne bjgger den 1— 8 Celler.

Den begynder med at anbringe det gullige, elliptiske Æg i Bunden

og lægger ovenpaa 3—4 sæaa Edderkopper af forskjellige Slægter
m

og Arter, Cellen lukkes med en Skillevæg, der er dannet af Jord

og Marvsmuld og af Form som en Underkop. Disse Skillevægge

anbringes i en Afstand af 6— 8'" fra hverandre. Parasit hos andre

er den altsaa ikke, men de ville dog ikke nægte, at den undertiden

kan tage en af andre Insekter dannet og forladt Gang i Besiddelse

og restaurere den- Hvepsen arbejdede paa Eeden i Maj og Juni.

Larven udklækkedes midt i Juli og var efter en Maaneds Forlob

fuldvoxen, ^/s'" bred og 3'" lang, bleggul, med indbøjet Hoved.

I September fandtes altid indspundne Larver. Kokon'en er 1
r-

bred, 4'" lang, meget tynd, mat gullighvid. Puppen er hvid, med

4 koniske Tappe paa hver Side af Bagkroppen, osv. Der klækkedes

mange Snyltere af den; de beskrives nærmere, nemlig; 1. Phnpla

ephippiaioria nob. $ $ (er Ephialtes divinator Eossi), 2. P. margi-

nellaioria nob. $ $ (er Perlthous mediator Gr.), 3. Ichneumon

odoriferator nob. $ $ (var, af følg.?), 4. /, gyrator nob. $ <?,

pl. 3, fig. 47— 51 (den hyppigste Snylter hos Trypoxylon figulus-,

dens Larve og Kokon beskrives nærmere), 5. Hedychrum minimum

nob. (er Omalus auratus), 6. Chrysis oUusidens nob. Larve og

Kokon (pl. III, fig. 44) beskrives, 7. Chrysis cyanea Fabr.

Ratzeburg (1844, p. 32 og 36) tager fejl af „der TSpfer",

naar han til denne Art henfører nogle frit siddende Celler af Ler, der

vare forsynede med Viklerlarver, og altsaa have tilhørt Eumenes

(rimeligvis K coarctata). Smith vil have fundet Bladlus i Reden

og beskriver Larvens Udvikling, men der foreligger uden Tvivl en

ForTexling. Giraud (1866, p. 474) fandt dens Kede i Kubus- og

I en Mængde andre Plantestængler. Den samlede smaa Edderkopper.

Eeden fandtes ofte sammen med Keden af Pemphredon unicolor,
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saaledes at der i samme Stængel fandtes først en Eække Celler af

den ene Art og saa af den anden. Som Parasiter i dens Eede

fandt han: Foenus afectator, Cryptus gyrator, C. odoriferator,

Ephialtes divinator , Perilhous mediator, Erytoma rulicola og

Chrysis ajanea. — Kolil (1884, p. 195) afbilder nogle Eeder med

Kokon'er; tab. IX, fig. 5 en Kokon i en tora Cynips KoUari-Galle

;

fig. 6 3 Celler i en Samhucus-Grens Marrrør; fig. 7 en Kokon i en

Ribes-Gren.

Selv har jeg ofte fundet Artens Reder i gamle Hylotrupes

baJidus-Gange i Brædder, i Tagrørene paa Huse, i Eeder af Hopla-

merus lævipes o. fl. i Eubusgrene, i afhuggede Stængler af Anthriscus

silvestris osv. Den tager tiltakke med ethvert Slags Eum, som blot

paa nogen Maade kan benyttes, saa at den kun i ringe Grad er

afhængig af de ydre Forhold og forstaar at indrette sig efter de

tilfældige Omstændigheder. Talrigst ere dens Eeder i gamle Insekt-

gange i tørt Træ og gamle Plankeværker; ofte finder man dem i

Stængler, der ere udhulede af andre Eedebyggere og allerede be-

boede, saaledes at der er 2 Slags Celler i samme Stængel. Man
kan endog se den bygge i Huller i Lervægge. Efter denne Allesteds-

nænærelse og de svage Mandibler at dømme, gnaver den aldrig selv

sin Gang. Der er et Forhold, som ogsaa tyder herpaa, og som

allerede Bergman iagttog: „fundum argilla obducit" — den be-

gynder altid med at opføre en Bund i Reden, hvis der ikke tilfældig-

vis er en solid Bund i Forvejen. Dette gjør ingen Gravehveps, som

selv udgnaver sin Gang. Den første Bund adskiller sig kun ved

sin Tykkelse fra de senere Skillevægge mellem de enkelte Celler;

disse ere som en Skaal, der vender den udbuede Side indefter og
4-

kun med Kanden er fæstet i Væggene. Paa en Bund eller Skille-

væg anbringes en halv Snes smaa Edderkopper, hvorimellem Æg?et

lægges, og Cellen lukkes med en ny Skillevæg, der er Bund for

den næste Celle, osv. Den sidste Celle lukkes med en tyk Skille-

væg, og ofte lukker den selve Indgangen til paa lignende Maade.
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Ligesom Kunimet, hvori Keden er anlagt, kan være meget forskjel-
4

ligt, saaledes findes der ikke heller stor Regelmæssighed i selve

Eedens Indretning, Længden af Cellerne er meget varierende i

samme Eede; hvor der er Plads nok, giver den hver Celle en for

Øjemedet unødvendig stor Længde; hvor der maa knibes, forstaar

den at økonomisere. I en Træbukkegang blive Skillevæggene af en

ganske anden Form end i et Tagrør osv.; ogsaa selve den Masse,

hvoraf Skillevæggene dannes, har jeg fundet er meget forskjellig:

lige fra den sprøde Lerjord, der er hentet f. Ex. paa en fugti

Vej, til en Blanding af „grovt" Grus og Kalkmørtel, Ler af den

forskjelligste Farve osv. De Reder, hvor Skillevæggene ere af

Kalkmørtel, ligne i høj Grad Redenie af en dansk Ody7ierus -Ai%

der bygger paa samme Maade; kun ere Skillevæggene hos denne

mere flade. Antallet af Celler varierer efter Pladsen; ofte er der

kun 1 å 2, sjældent synderlig mange sammen. Hunnen flyver fra

det ene Sted til det andet og. spreder sit Afkom paa mange for-

skjellige Steder. — Jeg skal nævne et Par Exempler paa dl af

mig klækkede Reder. I et Tagrør fandtes 5 Celler, hvoraf de to

første vare 22—24°^'", de 3 sidste hver 15^°^ lange. I en Hindbær-

gren fandtes en Gang 2d Pemphredon unicolor; i denne byggede først

Passaloecus gradlis med sit Grus, og bagefter Trypoxylon, alle 3

i samme Sommer. — Ægget anbringes paa en af de første Edder-

kopper; i Begyndelsen suger Larven udvendig paa denne, senere, naar

den er voxet godt til, æder den med Kindbakkerne først Bag-

kroppen og siden Forkroppen helt Den er udviklet i Løbet af faa

Dage og spinder sig da ind. — Arten varierer meget i Støn-else.

2. Trypoxylon clavkerum Lep.

Denne lille Art staar ^en foregaaende nær; dens Levevis er

ogsaa den samme. Arten auses for og fanges langt sjældnere end

hin, men dens Reder ere langt lettere at finde.

I Literatnren finder man kun lidt om deu, rimeligvis fordi dens

Eedebygning, ligesom Insektet selv, er bleven sammenblandet med

Tryp. fyulus. Shuckard siger etsteds, at den ikke danner
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Skillevægge i Eeden, og at Foderet bestaar af en Klump af 50

Bladlus; denne Iagttagelse refererer sig formodentlig til en Pem-

phredon tmicolor-Gang, hvori denne Art har opholdt sig. West-
wood (li, p. 195) siger, at Eedehygningen er som hos Tryp. jigulus,

men den danner intet Mellemrum (Skillevæg?) mellem Cellerne.

Schenck (1857, p. 132) saa den ofte bære smaa Edderkopper ind

i Huller af Billegange i gamle Stolper og raadne Træer.

Af denne Art har jeg stadig hvert Aar fundet et større Antal

Keder i Stængler. Det er gamle Gange af Pemphredon uni-

color, Hoplomerus Icevipes og Osmia claviventris ^) , den hyppigst

benytter. Et Sted, hvor jeg aldrig har søgt den forgæves, er de

gamle Gange af en Sommerfuglelarve {Grapholitha foenella L.), der

borer en Gang i den nederste Del af Stængelen af Artemisia vul-

garis. Sommerfuglen gaar nd gjennem en Aabning paa Siden af

Stængelen, og denne benytter Trypoxylon som Indgang. I en saa-

dan Stængel fandtes inderst Grapholitha' Qzis afskudte Larvehud,

derefter nogle Celler af Passaloecus gracilis, saa havde Osmia clavi-

ventris bygget et Par Celler, og endelig Trypoxylon clavicerum.

I Osmw'ens Celler fandtes kun Kokon'er af dens Snylter, Stelis

mmuta, og af disse var kun dennes Snylter, en Ichneumonide.

kommen ud. Sex forskjellige Slags Insekter havde altsaa efter-

haanden beboet denne, knn et Par Tommer lange, Gmns.

Antallet af Celler i en Eede vexler mellem 1 og 6, det højeste

Antal, jeg har fundet. Gangens Bredde er 2,5—3,5°"°, Cellernes

Længde 9—24°"°, altsaa meget forskjellig. I Reglen lukker den

ved Indgangen med en tyk Lerprop. Skillevæggene ere som hos

Tryp. Jigulus Skaale af Ler. Bytt«t bestaar af smaa, i Eeglen

meget langbenede Edderkopper. Den fylder en Strækning af

13—15°'°' dermed; Antallet varierer ipellem 6 og 12 Stykker. I en

Eede med 6 Celler fandtes af Edderkopper: a. 2 ^ 10 $, 1. 1 S 5%
c. 4,? 3$, d. 2^ 5$, e. 3? 5$, f. 6$; den tog altsaa først

nogle Hanner, senere Hunner. Ægget var næsten altid anbragt

) Om denne Forms Redebygning se den efter nærværende Afhandling
trykte Tilføjelse Nr. 1.
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paa den næstyderste Edderkop (sjældent paa den yderste), altsaa

paa en Hun. Jeg traf det samme Forhold i flere af dens Keder,

saa at det sandsynligvis har sin Betydning, at Larven først æder

de større og federe Hundyr.

Af Snyltere har jeg endnu kun truffet én: en endnu uhestemt

Ichneumonide.

3. Trypoxylon attenuatum Smith (1851).

Denne lille slanke Art er mindre hyppig. Den fanges paa

gammelt Træværk og gamle Eisgærder, hvor den ofte har sin Rede.

Den har tidligere ikke været adskilt fra de foregaaende Arter.

Naar D u f o u r siger om Tryfoxylon Jiguhis , at den borer

Gange i udgaaede Bromhærgrene og bygger Celler i dem uden An-

vendelse af Ler og Sand, men kun med det udgnavede Marvsmuld,

saa er det sikkert •— se nedenfor -^- denne Arts Eeder, han har

haft. Smith, der udskilte Arten, siger om den (1853, p. 119), at

den bygger Eede i „Eosenstængler og lignende Planter". WQst-

nei (1886, p. 38) siger: „baut ihre Zellen in den Halmen von

Phragmites".

Jeg fandt nogle Beder af den i oprette, af Gartneren i Spidsen

beskaarne Stængler af Hindbær. Cellerne vare temmelig lange og

forsynede med en Mængde smaa Edderkopper. Som Adskillelse
V

imellem Cellerne fandtes lange Strækninger af Marvsmuld, som

Hvepsen havde gnavet af Gangens ^dd^S^, men intet Spor af Ler-

skillevægge, Eeden var bygget mere regelmæssigt og omhyggeligt

end hos de andre Arter. At den ikke havde anlagt Gangen selv,

viste den inderste Del af denne. Her fandtes i nogle Stængler en

Eede af Crossocerus capitosus , i andre en Eede af Peinphredon

unicolo7\ De vare nylig anlagte, og Trypoxylon'^n har saaledes

benyttet den ydre, tomme Del af disse Arters Gange. Vi have

altsaa her en interessant Afvigelse i Eedebygningen fra den hos

Slægten sædvanlige: den forstaar ikke at anvende Leret. Be-

derne bleve uheldigvis ødelagte, saa at jeg nu ikke er i Stand til

at beskrive dem nøjere.
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6. Oxybelus Latr. (1796).
W

Mandiblerne ere svagt tuede, spidse, med en svag Tand ved

Grunden i Inderranden; Benene ere korte og kraftige, Fortarserne

stærkt cilierede, Tibierne stærkt tornede.
i

Det er smaa, kraftigt byggede Gravehvepse, med et afrundet

Hoved, en kort, „siddende" Bagkrop og stærke Ben. Arterne, der

lignede hverandre overordentlig meget, grave Gange i Sand. Byttet

bestaar i Dipterer (Muscider). Gangen fører skraat ned i Jorden; ^
den er sædvanlig ganske kort og ender kxm i en enkelt Celle, som

ikke er særligt udstyret. Mærkelig ved denne Slægt er den Maade,

hvorpaa den hjembærer Byttet. Naar man ser en Oxybelus komme

flyvende meii Byttet, ser det altid ud, som om den bar det med

Bagbenene, og da disse ere tornbesatte, har man ment, at Tornene

tjente hertil. Det var for en stor Del herpaa, at Lepeletier
støttede sin oftere omtalte Theori, men Siebold fandt, at Byttet i

Virkeligheden^ sidder spiddet paa Braaden, om end Bagbenene maaske

nok hjælpe til at fastholde det her. Naar de fange en Flue, jage

de Braaden ind i Bryststykket og lade den blive siddende saaledes,

idet de flyve bort med den.

Vi kjende iøvrigt kun Biologien nøjere hos en eneste Art,

men der er ikke Tvivl ora, at de øvrige stemme overens med

denne. Man ser dem paa Sandjord meget livligt flyve om for at

parres i Solskinnet, og de træftes ogsaa paa Skjærmplanter.

1. Oxylelus aculeatus Th., 2. O. fasdatus Dbm., 3. O. mii-

cronatus F. Thoms., 4. O. mandihularis Dbm. — ere sjældnere
ri

Arter, livis Levevis ikke kjendes.

5. Oxyhelus uniglumis L.

Almindelig paa Sandjord overalt, hele Sommeren. Den er

meget hurtig i sine Bevægelser og skræmmes bort ved den mindste

Forstyrrelse. Grunden til denne store Forsigtighed skulle vi senere

faa at se; den er vel begrundet — desværre.

Allerede Linné CFauna suecica p. 418) har set den -bære

Bytte hjem: „licet minima sit, sæpe tamen muscam domesticam, se

1.

I

I
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triplo vel quadruplo majorem, occisam secum trahit", og flere siden

haus Tid, livad der ikke maa undre, da det er eu af de Grave-

hvepse, man lettest faar at se paa sandede Veje osv., hvor den ofte

flyver længe om med Byttet, inden den gaar ind i Eeden. Shuckard

(1837, p. 108) mener, at den bærer Byttet med Bagbenene, „paa

en mærkelig Maade'', medens den aabner for Gangen med For-

tarserne. C. Th. de Siebold skrev i ]84l sin klassiske Af-

handling: „Observationes quædam entomologicæ de Oxybelo uniglume

atque Miltogramma conica". Han beskriver her i et klassisk Sprog

og en udmærket Stil denne Arts Levevis og dens Forhold til Milto-

gramma en, som hidtil var uudgaaet Opmærksomheden. De bio-

logiske TJudersøgelser støttes ved anatomiske, af Æggestokken,

Sædblæren osv., for at søge Oplysning om Forhold, som hine ikke

kunde give. Jeg skal saa kort som muligt referere Skriftets Ind-

hold. Hvepsen begynder at grave sine Gange i Maj paa sandede,

solbeskinnede Steder og bliver ved lige til Efteraaret, paa det

samme Sted. Gangen gaar skraat ned i Jorden til en Dybde af

6_9'- og er nederst udvidet til en Celle, hvori Foderet anbringes.

Han beskriver nærmere, hvorledes Ddgravuingen foretages og påa-

viser, at hver Hun anlægger flere Celler, dog næppe noget stort

Antal, thi Ovariet bestaar kun af 6 Eør med nogle faa Æg i hvert.

'Ægget er hæftet paa Halsen af den nederste Flue og udklækkes

først efter, at hele Forsyningen er færdig, og Gangen lukket. Byttet

bestod i aiuscider, sjældnere fandtes nogle Dolichopoder ; i hver

Eede fandtes kun en enkelt Art, og alle Stykkerne vare Hanner.

Oxylelus flyver ud, lukker den omhyggeligt

ifin

den let sin Eede og aabner Indgangen for at hære Byttet ned.

Den jager efter Fluer, som sidde og sole sig, kaster sig over dem,

vender dem om og stikker Braaden ind i Halsen paa dem; siddende

paa Braaden, med Bugen opad, bæres Byttet hjem. Det sidder

dog kun løst paa Braaden, tiii denne er ganske glat ligesom Braad-

skedeme, uden Modhager, der kunde forhindre det i at falde af.

Saaledea bæres Byttet ogsaa ned i Reden; undertiden stjæle de det
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fra hverandre Ted Eederne. Larven og dens Udvikling omtales

nærmere, og med Hensjn til Byttet undrer Siebold sig over, at det

kan holde sig friskt saa længe uden at raadne. — Han omtaler *

Miltogramma conica. Naar den sidder i det graa Sand, er den

næsten ikke til at skjelne, men Oxybela opdager den dog let og

er forsigtig over for den. Miltogramma' Q^^i ønsker at aflægge sine

„Æg" paa Gravehvepsens Bytte og passer derfor paa den, saasnart

denne nærmer sig Eeden efter en Jagt Oxyhelus søger at undgaa

den, og saaledes forfølge de længe hinanden, indtil Gravehvepsen

endelig beslutter sig til at gaa ned i Reden. I dette Øjeblik styrter

Fluen til, skynder sig ned efter den og faar opnaaet sin Hensigt.

Siebold opdagede, at det ikke var Æg, Fluen aflagde, men at det

var Larver; den er altsaa vivipar ligesom flere andre Tachinarier.

Æggestokkene ere byggede som hos Sarcophaga og Larverne —
c- 50 i Tallet — udklækkes i Skeden. Siebold tror, at den unge

Fluelarve borer sig ind i og lever inden i OxyhelKs-JjMSQn. Milto-

gramma^xm jage ofte i Fællesskab men overlade en enkelt at

afsætte en Larve i hvert Tilfælde; naar de blive altfor nærgaaende,

kan Gravehvepsen undertiden anfalde en af dem og dræbe den med f

sin Braad. At anvende dem til Foder, vilde aabenbart være skæbne-

svangert for Eeden, fordi de ere vivipare.

Dahlbom (1843— 45, p. 277) saa den tage Aricia longufa

og duplaris; Fabre (1856, p. 139) saa den tage Ånthomyia plu-

vialis. Kohl (1880, p. 221) Homalomtjia mcisurata Z. R S og

H, scalaris F. $.

Han træffer let denne Art paa sandede Stier og Yeje og kan

i Solskin faa hele dens Færden at se, omtrent saaledes som af

Siebold fremstillet. Miltogramma evne omsværme den altid; det er

pudsigt at se deres Leg og Tagfat, men i Længden beklager man

Oxyhelus, thi det maa være trættende at være saa forfulgt. Aldrig

faar den Lov til i Fred at smutte ned i sine Reder; altid skal den

først føre Krig med Miltogramma -^Mnn^Ji. Det er Parthernes

Krigsførelse; Miltogramma''en lader, som om den forskrækket flygter,

men det er kun en kort Strækning; saasnart Oxyhelus gjør det

k
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mindste Skridt hen imod Reden, rykker den atter frem, idet den

trykker sig ned mod Sandet ligesom en Kat, der lurer. Oxyhelus

bærer jo sit Bytte paa Braaden, den kan altsaa ikke med Kraft

forsvare sig uden at slippe dette — og saa forsvinder Fluen strax.

TV/cAmam- Larven æder sig ikke — som Siebold mener — ind i

Gravehvepsens Larve, men nøjes med at fortære en Del af Foderet;

ellers vilde Gravehvepsen ogsaa være stærkt udsat for mere end

Decimering, og dog er den altid tilstede i skarevis paa passende

Steder. — Det er med en overordentlig Behændighed, at Oxyhehis

graver. Jeg fangede den ofte ved at sætte en Glastube over den,

naar den gik ned i Eeden; forskrækket vendte den da om og

gravede sig ind i det Sand, der var fulgt med ind i Tuben, i den

Tro, at den bunde slippe ud. Ved at dreje Glasset, kunde jeg

længe iagttage den arbejdende. Forbenene bevægede sig skiftevis

med enorm Hurtighed, og Mandiblerne arbejdede uafbrudt for at

løsne Jorden. Derimod benytter den ikke Bagbenene. Den bygger

baade paa fladt Terrain og i Skraaninger. Naar et Parti Jord er

løsnet i Gangen, skyder den det baglænds ud, indtil der har samlet

sig en lille Dynge udenfor; saa kommer den frem, stiller sig med

Hovedet vendt mod Eeden, hæver Bagkroppen, strækker Bagbenene

ud til Siderne og kaster med de krummede Forben Sandet bort, saa

at det ryger ret bagud mellem de udspærrede Bagben. Paa fladt

Terrain gaar Gangen meget skraat ind i- Jorden, og da jeg kun

faudt Gangens Længde fra 2^^2 til SV'a Tomme, kom Cellen til at

ligge tæt — omtr. IV2 Tomme — under Jordoverfladen. Cellen er

ægformig og fyldt med Muscider, Ogsaa jeg fandt alene Hanner.

Der var i nogle Celler Hydrotæa, i Eeglen et Par Arter sammen,

f. Es. H. irritans Fall. og H. velutina Eob. Desv., i andre lutter

Spilogaster duplicata Meig., etc. • Den brugte 3 Minutter til hver

Fangst. — Jeg saa flere — mindst 2 — Generationer bjgge Rede.
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I

YI. Pliilanthidæ.

Denne Familje omfatter kun 1 Slægt

undertiden

Gang ind i Sandvolde, indtil en Fods Dybde. Hvepsen, der er saa

lidt sky, at man kan sætte sig ned og betragte den ved Arbejdet,

bygger kolonivis , flere Reder tæt ved Siden , af hverandre. Dens

Bytte er Husbier, som den overrasker paa Blomsterne eller fanger

i Flugten foran Bikuberne; den griber Bien i Thorax, omklamrer

den med Benene, drejer den om og stikker den mellem Hoved og

Bryst eller Bryst og Bagkrop ind i Bryststykket. I Løbet af nogle

faa Minutter falder Bien i Trækninger og søger forgjæves at stikke

sin Fjende; naar denne blev forskrækket, lod den sit Bytte falde.

Hunnens Æggestok indeholdt kun 5 å 6 Æg, saa at den i det højeste

anlægger lige saa mange Reder, da der kun er én Celle i hver.

Latreille beskriver Larven; han tager fejl, naar han mener, at

i

i

4

i

f

I

1. PMlanthus Fabr. (1798).

1. Philanihus Triaixgulum Fabr. = Sphex apifalco Christ

(1791), Phil. apivorus Latreille, etc.

Mandiblerne
,
ere spidse, uden Tænder; Benene ere korte og

kraftige; Fortarseme stærkt cilierede, Tibierne tornede,
V

„Biulven", som den af Biavlerne frygtede Gravehveps kaldes,
|

ligner meget en Gedehams og blev ogsaa længe regnet til „Vespa"

L. , men dens ejendommelige store, skivedannede Hoved viser hen

til en hel anden Levevis. Den er her i Landet meget sjælden;
fe

Fabricius angiver som Findested: „Hafniæ", men i en nyere Tid

er den i hvert Fald kun fundet paa Bornholm, imellem Hasle og

Rønne. Den vil maaske findes i Jylland eller Tidsvilde. — Det

er en udmærket Graver, der anlægger sin Rede i Sand.

Christ (1791) var den første, der nærmere iagttog dens

Levevis. Han saa den grave Gange og fange Bier; han falgte

ogsaa' Udviklingen. Latreille (1802, p. 307—20, pi. XII, fig. 2)

undersøgte ogsaa dens Livsforhold. Den graver, ifølge hans Iagt-

tagelser, en svagt skraanende, næsten horizontal,
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hver Larve kun behøver én Bi som Foder; det vilde være altfor

lidt. Han saa ofte en Clirysis auratus (?) ventende ved Eedens

Indgang paa^ at Gravehvepsen skulde flyve ud, for da at smutte

ned og aflægge et Æg. — Curtis siger, at den tager Åndreiia^

Shuckard (1837, p. 248) angiver Halictus-kxi^T', maaske beror

det, som Westwood siger, paa en Forvexling med Cerceris ?^-

hyensls. Denne Forfatter angiver (II, p. 199), at Kokon'en er 10'"

lang, flaskefonnig og dannet af en enkelt, tynd Hinde. Fabre

(1856, p, 139) saa den tage Husbier paa Blomsterne. Schenck

(1857, p. 144) saa den bygge i Gaderne i Wiesbaden, mellem Bro-

stenene. Ifølge Destefani (Naturalista SiciL 1. Bd. p. 38—42)
I* skal den ogsaa tage Pelopoeus ttibifex, Tachjtes matronalis og

Vespa vulgaris.

I
Hvor denne Art findes, optræder den i store Skarer,

^ygg^r altid kolonivis og er derfor meget lokal. Den ynder sol-

beskinnede Sandvolde i Nærheden af Naaleskove. Dens Hovedbytte

er altid Husbien, men det er vel muligt, at den af og til tager

HalictuSj navnlig de større ^^ts-lignende Arter. I de Egne, hvor

den har Kolonier, mærkes dens Naboskab paa Bistandene; Biavlerne

beklage sig i høje Toner over dens Eøverier, som i Juli Maaned

kan svække Bifolkene stærkt, og i enkelte Egne (f. Ex. Oldenborg)

anses den for værre end den frygtede Bisygdom, der kaldes „Bi-

pesten" („Faulbrut'O. ^^^ indfinder sig paa Bistandene og snapper

Bierne bort foran Staderne, idet den slaar ned paa dem, ligesom

Falkene paa Fuglene, stikker dem og bærer dem bort, alt uden at

berøre Jorden. I hver Celle anbringes omtrent 10 Bier, hvorefter

Gangen lukkes til.

Philanthus diadema skal, ifølge Latreille, tage en Halic-

t

ft^s-Art.

Yil. Bembecidæ.

Familjen omfatter kun én Slægt, med en eneste dansk Art

I hele sit Ydre minder dette Insekt meget om en Bi, navnlig i

Bagh'oppens Form, som vi først gjenfinde hos de sociale H}-menopterer.

Vidensk. Meddel, fra den naturh. Foren. 1897. 6
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Linné regnede virkelig Bembex rostrata til sin ^^Åpis^\ og der er

i dens Optræden en Del, som retfærdiggjorde denne Sammenstilling.

Den summer som en Bi, naar den flyver, sværmer om En, naar

man nærmer sig Boet osv.

1. Beml)ex ral)r

1. Bemhex rostrata L. Fortarserne kamdannede. — Arten

er sjælden hos os, hidtil kun iagttaget paa Bornholm og ved Tids-

vilde. Den graver sine Gange i Sandegne og holder sig, ligesom

Philanthus Triangulum, lokalt, i store Kolonier. — Jeg har selv

ikke set dens Levevis.

Fahricius (1804) véd om den, at den bor „in monticulis

arenosis solitaria , in singulis nidis pullo unico". L a t r e i 1 1 e

(Ann. Mus. d'hist. nat, t XIV, p. 419—422; pi. 26, fig. 9—10 ?.

og 11—13 S) iagttog nærmere dens Levevis. Den graver med

stor Dygtighed og Lethed sin Gang i Sand, ved Hjælp af de kam-

dannede Fortarser; Gangen er omtrent 1 Fod lang, gaar mere

vandret end lodret ind i Sandbanker og ender inderst med en

enkelt Celle. Byttet bestaar af Syrplms^ Bomhylius^ Eristalls tenax^

E. nemoritm , Lucilia Cæsar osv. I en nybygget Eede fandtes

Larven omgiven af 6 — 7 Exemplarer af Eristalis tenax] denne

Larve var 10"*°^ lang og beskrives nærmere. — Latreille fandt

Parnopes cornea (den ejendommelige og sjældne Guldhveps) be-

søgende Rederne og mente derfor, at den lagde Æggene i disse, for

at Larverne kunde leve af Bemhex -h^xx^n^ Foder. Bembex ^n

synes at kjende den som en farlig Fjende og forfølger den med

Tegn paa stor Forbitrelse; den styrter løs paa den, griber den fat

med Benene og søger at dræbe den med Braaden. Parnopes for-

svarer sig blot ved at rulle sig sammen (1. c. p. 413—418).

Lepeletier og Serville have udførligt fremstillet dens

Levevis (EncycL méth.). Byttet var Eristalis ^ Stratiomys, Musca

etc; den griber det med Forbenene og lammer det med Braaden.

I hver Celle lægges 10—12 Fluer til Larven. — De saa ogsaa

I

I
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Parnopes cornea ved Eedeu; deus Fortarser ere cilierede ligesom hos

en sanclbyggende Graveliveps, og ved Hjælp af disse kan den grave

sig ned til Semieor-Reden og faa sine Æg anbragte. Bembex^en

lukker nemlig altid for Reden med Sand, naar den flyver ud, og

maa selv grave Gangen op^ for hver Gang den kommer hjem med

Bvtte. De mene, at Parno/?es-Larven snylter paa Bevibex-LdiV\en,

men anse det ikke for umuligt, at den kun lever af Foderet.

Dahlbom tog fejl af Kolonien og troede, at hver Kede havde

flere Udgange, altsaa var dannet af forgrenede Rør.

Om Fodringen af Larven synes der endnu at herske nogen

Tvivl. Dog synes det ifølge Fabres indgaaende Iagttagelser over

Bemhex vidua Fabr. etc. virkelig at kunne finde Sted.

TUL Pempliredonidæ.

Denne Familje omfatter en Række smaa Arter, fordelte i flere

nærstaaende Slægten De fleste Arter bygge i gammelt Træværk,

hvor de i Resrlen benvtte de af andre Insekter eller Insekters Lar\^er
w

dannede Gange, Undertiden ere disse Gange fyldte med Boremel,

der maa udrenses, og vi faa derved en Overgang til dem, der paa

egen Haand gnave Gange. Dette sidste er, efter mine Erfaringer,

kun Tilfældet med Slægten Pemphredon. Endelig leve nogle enkelte

i Sand, ja inden for samme Slægt (MimesaJ findes endog nogle

Træ- og nogle Sandbyggere.

Byttet er, systematisk, bestemt begrænset til Inseda Jiomoptera.

et ret interessant Forhold. De større Arter (Mimesa) tage Cikader,

en Art af Psen tager Pstjlla, den ganske lille Spilomena tager

Coccus, alle de øvr

Endskjønt der i Arternes Bygning er en ikke ringe Forskjel,

er dog det Typiske hos dem forholdsns let at fastholde. Mandiblerne

variere efter Eedebygningen , spidse og smalle eller brede og fler-

tandede. Bagkroppens Form er ogsaa varieret; hos Mimesa og

Pemphredon have vi to forskjelligt udviklede Former af en stilket

Bagkrop. — Kokon'en fandt jeg altid ufuldkommen i denne Familje.

6
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1. Mimesa Shuck. (1837),

Mandiblerne ere totandede; Tanden i Inderranden betydelig mindre

end den stumpe Spids af Mandiblen; Benene' ere korte; Fortarserne

svagt cilierede, Tibierne forsynede med Torne. Bagkroppen er lang-

stilket. Stilken forskjellig hos de enkelte Arter ; Endesegmentet (her

6. Ring) er fladt, trekantet^ forsynet med en Eand.

De helt sorte Arter, M. hicolor og Dahlbomi, synes at bygge

i Træ; de med delvis rød Bagkrop, il/, equestr-is og Shuckardiy i

Sand. Arterne ere saa forvexlede, at den ene Forfatter sjældent

véd, hvilken den anden har ment. De flyve i Juli og August og

fanges mest paa Skjærmplanter.
m

1. Mimesa eqiiestris Fabr. (non Shuck.) = Psen hicolor

Jur. $.

Arten er almindelig i Sandegne, hvor den graver sine Gange

1 Sandet.

Shuck ard (1837, p. 57 og 230): den lever selskabelig, i

skarevis, paa de fleste sandede Lokaliteter og bærer Homoptér-

(Cikade-) larver ind. Det er urigtigt, naar Westwood (1840,

p. 196) „efter Shuckard"" angiver, at den gnaver Gange i Ved.

vis; han saa den bære en Cicade(?) larve ind.

3. Mimesa hicolor Wesm. i

Intet er bekjendt om dens Levevis. Muligvis bygger den dog

i Sand.

4. Mimesa Dahlbomi "Wesm. = unicolor Dbm.

Fortarserne svagt cilierede. Denne ret almindelige Art vides

med Sikkerhed at bygge i Træ. Shuckard (1837, p, 232) saa

den bygge i Træstolper osv. Schencfc o. a. ligeledes. Den tager

Cicadelarver. Hos os er den fanget paa Træstubbe og Planke-

værker, hvor den har bygget.

4

1^

2. Mimesa Shuckardi Wesm.

Den er mindre hyppig hos os. — Den skal bygge i Sand. f

Shuckard (1834, p. 57) siger, at den er enlig i sin Leve- .

»

i

i
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2. Psen Latr. (1796).

Mandiblerne 2-tandGde; Benene ere korte, uden Tornbesætning

og højst med svage Cilier paa Fortarserne.

Arterne bygge i Træ, vistnok altid i andre Insekters Gange,

sora de i det højeste udrense for Smuldet,

Byttet er hos den ene af vore Arter Psylla^ hos den anden

vistnok Bladlus.

1. Psen concolor Dbm,, sjælden hos os.

Den eneste, der — saa vidt vides — har iagttaget denne Arts

Levevis, er Giraud (1866, p. 470). Han fandt dens Keder i Kubus-

grene, hver Rede bestaaende af en Række Celler. I nogle af disse,

hvor Larven ikke var kommen til Udvikling, fandtes endnu Foderet

urørt som en Samling' Nymfer af en Art Psylla, der havde 4 rudi-

mentære Vinger. I hver Cello omtrent en Snes Stykker. Som

Skillevægge mellem Cellerne fandtes tynde, faste og glatte, runde

Skjolde, der vare svagt hvælvede og saa ud, som om de vare af

Pergament. Larven var 4—5"'°' lang, hvid, blød og glat. Puppen

laa nøgen, uden Kokon.

Jeg fandt en Del Reder af denne Art i udgaaede Grene af Ask og

Hyld (paa Træet), samt i en Sesia-G^ng i den nederste Del af en

Himl)ærstærigel. For ingen af disse Eeders Vedkommende kan det med

Vished afgjøreg, om Pseri selv har udgnavet Gangen, men ved flere

kan det tydeligt ses, at det er ældre Gange af andre (Crossocerus

capitosus, Bembecia kylæiformis) , som den har taget i Besiddelse.

Det er i det højeste meget blød Marv, som den vil kunne gnave

en Gang i, og i Eeglen vil den sikkert søge tomme Gange til at

^ygge i. Dens Eeder ere meget regelmæssigt hyggede. Skille-

væggene ere dannede af Marvsmuld, der gnaves af Gangens \ægg&

og æltes med Spyttet. Af denne Masse opføres en Eække tynde

Skaale, der hver lukke for en Celle og danne Bunden for en ny.

I en Stængel, hvor Marven er hvid, komme de — som Giraud siger -

ganske til at ligne Pergament. Den Marv, der hruges til dem, af-

gnaves, hvor Forholdene tillade det, ringformigt lige indenfor det
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Sted, hvor den næste Skillevæg slial være; Cellerne faa derved eu

Udvidelse fortil, der senere kommer Lan'en tilgode, naar den skal

spinde sit „Laag". Dette kommer nemlig

til at afslutte den Euuding, Udvidelsen

har hegyndt. — Afstanden mellem Skillevæggene: Cellernes Længde^

er temmelig ens; den kan variere mellem 7,5 og 11™°*, men er i

Eegleu g^"«. Cellens Bredde er 3—3,5"^"^. Antallet af Celler i den

enkelte Kede er sjældent ret stort, sædvanlig 3, 4 eller 5, selv om

Gangen er lang nok til, at der kunde anlægges flere.

Larven er hvid, svagt tenformig, med fremstaaende Eiuge

og tyk, afrundet Bagkropsspids.

Puppen er ligeledes hvid. Den hærer hos begge Kjøn smaa

Tappe paa Issen og Mesonoten. Paa Bagkroppen findes kun nogle

smaa Tome i Bagranden af 2.— 6. Segment. Larvehuden snoes ved

Forpupningen.

Kokon' en er ufuldstændig. Larven spinder et skaalformigt

2. Psen atratus Dhm. Ikke sjælden hos os; den hygger i

gammelt Træværk.

Kennedy (1837) skal have set den bygge Rede i Straaene

paa et Tag, forsynende Cellerne med Bladlus, i et Antal af 100

Stkr. i hver Celle. Ægget er hvidt, halvgjennemsigtigt og hæftet

til Bagkroppen af en Bladlus, i Bunden af Cellen. C^^estwood

n, p. 197.) NOrdlinger (1848, p. 270, Taf. II, fig. 11) fandt

dens Eede i raadent Piletræ og giver en Tegning af den* Gangen

var 50™™ lang, lige og 4"°™ bred. Der var 6 med Larver forsynede

Celler i én Eække, hver af Cellerne 8™™ lang. Der gives et for-

størret Billede af den 6'^"' lange Larve, samt af dens Hoved og

*

„Laag", som dog ikke berører den foranliggende Skillevæg; det er f
*

mørkt (rødt); ofte fortsættes dets Eand ned ad Cellens Sider som ^

et mælkehvidt, tæt Spind, der dog aldrig naar helt ned til Cellens

Bund. Exkrementerne udtømmes efter Indspindingen som flydende,

paa en Gang, De danne en sort , ringformig Kage i Cellens

Bund.

I,
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Munddele. Giraud (1866, p. 470, Aum.) vil have klækket den i

Begyndelsen af September af en Kubus-Stængel.

3. Passaloecus Shuck. (1837).

Xyloecus Shuck. (1837).

Denne Slægt omfatter kun smaa, helt sorte Arter med et

bredt, noget afrundet Hoved, langstrakt Thorax og ganske kort-

stilket Bagkrop. Benene ere slanke, uden Besætning af Cilier eller

Torne. Mandiblerne hos Hunnerne ere ejendommelige., ved at de blive

bredere udefter og i Spidsen ere skraat afskaarne med en skarp

Eg; de ere noget hule og i Spidsen saaledes indskaarne, at der

fremkommer 2 eller 3 Tænder. Hos Hannerne ere de kortere,

smallere og spidse. Denne Mandibel-Form staar i bestemt For-

bindelse med Redebygningen, idet den egentlig ikke egner sig til

at udgnave en Gang med, men desto mere til Eedens Udstyrelse.

Kun en enkelt Gang har jeg fundet en meget uregelmæssigt og

ubehjælpsomt anlagt Eede; ellers benytte Årterne altid Hulrum som

andre Gravehvepses gamle Gange, overhuggede Græs- og andre Plante-

Straa, tomme Galler, Larvegange i gammelt Træ osv. Til Skille-

væggene synes de ikke at benytte Marvsmuldet, som de fleste andre

Stængelbyggere , men andre Ting, som maa hentes udenfor Keden,

og paa Dannelsen af dem anvende de i det hele en betydelig Omhu.^

Det, man hidtil vidste om Eedens Indretning, var Go ure au'

s

Meddelelse (1857) om en Passaloecus gractUs -B-eåe. Han fandt

her, at Skillerummene dannedes af Sandkorn og Gulerodsfrø. Jeg

har selv fundet og nøje undersøgt en Mængde Keder af de 3 Arter:

P. gracilis, turionmn Og vionilkornis, og har fundet fælles for disse

Arter Anvencfelsen af et Slags Harpix. Hos P. gracilis ere de af

Goureau omtalte Smaasten klistrede sammen med et Stof, som her

er vanskeligt at opdage; men i nogle Eeder var Indgangen lukket

med en bel Skillevæg af dette Stof, og i Rederne af P, monilkornh

ere endog alle Skillevæggene mellem de enkelte Celler dannede

deraf. Det viste sig at være et gummiagtigt Stof, der opløses let
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Rigtigheden heraf. Goureau udtalte ogsaa sin Tvivl derom (1856)

og gjendrev den (1857) ved direkte Iagttagelser over Fassaloecus

gracilis] han viser hl. a., at denne Art, som fandtes sammen med

en død Pemphredon imicolor i en Stængel, maa have hygget Kede

i de af andre Gravehvepse forladte Gange, og i det af Katzeburg

omtalte Tilfælde har P. turionmn hygget i de tomme, allerede for-

ladte Galler, ikke snyltet hos Sommerfuglens Larve.

Arterne ere saa smaa, at de knnne nøjes med knappere Plads

og smallere Gange, end de fleste andre Træhyggere; de ere ikke

meget kræsne i Valget af Bolig; man kan finde en enkelt Art i

Stængler paa Jorden, i oprette Græsstraa, i Billegange i Træværk

osv^ altsaa paa de forskjeliigste Lokaliteter.

Byttet bestaar, saa vidt det er kjendt, af Bladlus, hvoraf et

større Antal fyldes i hver Celle. De tage næsten altid vingeløse

Former.

v

i Sprit, først efter nogen Henstand ogsaa i Vand; og i tør Tilstand er

meget sprødt, med en glinsende Brudflade. jP. monilicomis anvender

det i saa stor Mængde, at det ikke er muligt at tænke sig, at den

selv skulde afsondre det. Snarere er det et Harpixstof, som Hvepsen

forstaar at opløse og anvende. Et Fingerpeg i denne Retning kunne

vi maaske finde i den Omstændighed, at nogle af Arterne synes at

holde sig til Naaleskove og Xaaletræplantninger, hvor de bygge i

tomme Barkbillegange , Harpixgaller etc. Formen af Mandiblerne

er sikkert gunstig for denne udstrakte Harpixanvendelse ; i øvrigt

afviger Mandiblernes Spids betydeligt hos de enkelte Arter, hvortil vi

ikke kunne paavise, Grunden, før deres Levevis bliver nøjere kjendt.

Ifølge den gamle Theori skulde Slægten snylte bos andre

,

mindre Gravehvepse. Den modbevistes ved Kennedy 's Iagttagelser

(1838) over P. gracilis^ som han saa bygge i Hullerne i Stolper

og bære Bladlus ind, men fik atter en kraftig Støtte i Eatze-

b u r g , der klækkede P. turionum af Harpixgaller paa Fyr (dannede

af en - Sommerfuglelarve , Retinia resinelld) og antog, at den var

Snylter hos Gallens Frembringer. Nor dl in ger (1848, p. 269), ^

der fandt P. insignis byggende i gamle Barkbillegange, betvivlede

f
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Larven er smal, lige og langstrakt. Ringene staa stærkt frem.

Halsen er tydelig og Hovedet lille. Farven er Ivs, enten rent hvid

eller svagt rødlig.

Spindet er ufuldstændigt; Larven spinder en tynd, rødlig Kalot

fast til den foranliggende Skillevæg, og Randene fortsætte sig ofte
F

som en meget tynd Hinde ned ad Cellens Yddgge. I lange Celler

spinder den ene Art desuden en plan, meget fin Skillevæg indenfor

for at formindske Rummet, hvori den ligger.

Arterne fanges paa alt Slags gammelt Træ og Træværk og

paa Bladene af Buske, sjældnere derimod paa Blomster.

1. Passaloecus gracilis Curt. Vor almindeligste Art, hvis

Reder man let støder paa.

Mandiblerne ere næsten som hos en Bi, hule, i Spidsen hos

Hunnen to-tandede, hos Hannen kortere, spidse.

Arten er lille, navnlig kunne Hannerne være meget smaa.

Rederne fandt jeg i gamle Rubusgrene og i gamle, paa Jorden

liggende Artemisia- Stængler, der i Forvejen havde huset en Pem-

phredon unicolor- eller Rhopaliim tihiale-Eeåe, og senere var taget '

i Besiddelse af P. gradlis\ endvidere i udgaaede Grene af Ask og

Hyld (paa Træet) og i af Naturen hule Stængler, der ere over-

huggede af Leen, f. Ex. Græsstraa og Hijpericum perforatum-

Stængler. Jeg har ingen Eede set, om hvilken jeg med Sikkerhed

kunde antage, at Hvepsen selv havde gnavet Gangen, Meget ofte

tygger Arten i gamle Billegaage i Brædder, Stolper osv.; af disse

udrenser den dog vist Vedsmuldet. Det vilde udeii Tvivl ofte være

til Fordel for Arten, om den selv kunde udgnave sig Gang«, thi

de forefundne Hulrum ere meget forskjellige i Form, Bredde osv.

og forlange derfor ofte et betydeligt Arbejde ved Dannelsen af

Skillevæggene.

Kennedy (1838) var den første, der undersøgte dens Eede-

bygning. Han fandt dens Eeder i Træstolper og saa den bære

Bladlus ind i Munden. G o ur eau har nærmere beskrevet en Kede

(1857, p. CLVII), som han fandt i Maj 1857 i en lille Eubusgren,
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der var stukket ned i en Urtepotte til Støtte for en Nellike.

Marven var udhulet til en Dybde af 50— 60'"'", og inderst i den

derved frembragte Gang fandtes 5 ved Skillevægge sondrede Celler.

I hver af disse laa en nøgen, gullig Puppe. Der fandtes ikke mere t

noget Spor af Byttet, hvoraf han slutter, at det har været vingeløst ^
og blødt i alle Dele, at saavel Krop som Ben ere ædte op, og at det

derfor rimeligvis har været Bladlus. Skillevæggene vare mærkelige ^

ved, at der i hver af dem bemærkedes et modent Giilerodsfrø og et

Sandskorn af samme Størrelse som Frøet Reden befandt sig ved

Siden af nogle Roser med Bladlus og tæt ved et Bed med Gule-

rødder, der skulde give Frø, samt ved Kanten af en sandet Allé,

hvori G- jBnder et Fingerpeg om, at Hvepsen besidder en Forstand

paa at spare sig for Arbejde, ved at vælge et Sted til Redebygning,

som frembyder alle Betingelser for Redens Forsyning i dens umid-

delbare Nærhed. At Hvepsen er Redebygger og ikke Parasit hos

andre, er derefter afgjort Gi rand (1866, p. 472) klækkede Arten,

skjønt sjældent, af Eubusgrene. Den gnaver, mener han, meget

smalle Gange og samler smaa Bladlus, vistnok en grønlig Art.

Da Arten bygger i andre Insekters forladte Gange, ere disse af

meget forskjellig Længde og Bredde. I en lang Gang benytter den kun

den inderste Del til Anlæg af sine Celler. Det højeste Antal Celler,

jeg har fundet i dens Eeder, er 9, det mindste 2 ; i Keglen er der

4 å 5. Deres Længde kan være forskjellig, snart kun 6— 7"^

snart 9— 12"™. Skillerummene ere dannede af Smaasten, der

dynges sammen, ofte blandet med Jord, i en lille Strækning efter

Anlæget af hver Celle. I smalle Gange bestaa de undertiden kun

af et Par store Sandskorn (1"^), men i uregelmæssige og brede

Gange kunne de bUve 4—5, IndtH 10"^ tykke. Da ingen anden

Hveps benytter Grus til Skillevægge, er Eeden let kjendelig, selv

om der ingen Larver findes i den. Undertiden kan man mellem

Smaastenene finde de mest besynderlige Ting som smaa Mosplauter

CSV., og ligesom Goureau Gulerodsfrø. Naar man kløver en Gren med

dens Eede i, falder Skillevæggenes Grus let ud; kun for Enderne,

altsaa op til de to sammenstødende Celler, holder det sig. Ved en

i,
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nærmere Undersøgelse viste det sig, at dette skyldtes, at Sandskornene

eller Sraaastenene her ere klistrede sammen. Jeg formoder, at det

er det samme harpixlignende Stof, som hos monilicornis ^ da jeg i

én Eede, ved Indgangen, fandt denne lukket med en sprød „Harpix"-

klump. I Reglen nøjes den dog med, lidt indenfor Aal)ningen, afc

fylde en Strækning op med Jord og Grus, en enkelt Gang ogsaa

med noget Marvsmuld, afgnavet lige udenfor Stedet. Cellerne for-

synes med smaa, vingeløse Bladlus,

Larven er usædvanlig slank og ligger lige udstrakt. Den

minder i meget om Pemphredon imkolor'^^ men er mere ens bred,

Rygfolderne staa stærkere frem, Hovedet er paafaldende lille, lige-

som siddende paa en tynd Hals, Farven varierer lysere og mørkere

efter Foderets Mængde. Der er en kjendélig Forskjel mellem de

inderste og yderste Larver i samme Rede. De første ere rødlige..

de sidste, der ofte tillige ere mindre, ere hvidlige. Dette er ikke

begrundet i Kjønsforskjel, som jeg først troede, men beror kun paa *

Mængden af den fortærede Føde, og denne aftager henimod Ud-

gangen. De yderste Larver blive undertiden ganske smaa. Ogsaa

her ere Hannerne talrigst og ligge udenfor Hunnerne.

Puppen har fine Torne langs Randen af 2.-5. Bagkrops-

segment; den mangler alle Sidetorne og ender med en lang Spids.

Hoved og Bryst ere glatte, uden Tappe; kun Panden bærer, neden-

for Biøjneue, naar man betragter Hovedet fra oven, nogle smaa

vorteagtige Udvæxter, der ere noget' forskjellige hos de enkelte

Arter og hos denne kun bestaar af 2. Den er gullig og skinnende

blank. Lige efter Forpupningen er Bagkroppen meget bredt fæstet

til Thorax og noget nedtrykt, med store Sidefolder, Hovedet af en

næsten rund Skiveform. Snart ændres dog dette Udseeeude, idet Bag-

kroppen bliver trind og ved Grunden smallere, Sidefolderne forsvinde,

og Hovedet antager en hel anden Fa9on: bredt fortil, smalt bagtil.

Spindet minder ganske om Psen's, idet Larven kun faar

spundet en rødlig Kalot, imderti'den med en fin Fortsættelse som et

bvidt Spind ned ad Siderne. Exkrementerne udtømmes tilsidst

ligesom hos Psm.
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Snyltere synes den at have tilfælles med Pemphredon iini-

color: Omalus am^atus og Perithous mediator. De af denne Arts

Eeder klækkede Exeiuplarer af Snylterne ere, som man kunde vente

det, usædvanlig smaa. I mange Eeder findes alene PenVÆow5-Larver;

den synes saaledes ogsaa at være denne Arts værste Fjende.

2. Passaloecus insignis v. d. L.

Maudiblerne erc hos Hunnen 3-tandede.

Denne mellemstore Art fanges paa gammelt Træværk, hvor
i

den ogsaa bygger. Jeg fandt ikke dens Eede. NOrdlinger

(1848, p. 269) er den eneste, der giver nogen Oplysning om dens

Eedebygning. Han fandt en Eede i en Gang af Hylesinus poly-

graphus L. Ved Enden af Modergangen fandtes 2 Larver, der kun

vare adskilte ved nogle „hfiutige Scheidewande". Disse vare vist

Larvernes Spind; de rigtige Skillevægge har han ikke bemærket.

Pitch (The EntomoL 1879) skal have klækket Arten af tomme

Cynips Kollari-QrdkW^w

3. Passaloecus corniger Shuck.
4

Mandiblerne med 3 spidse Tænder, navnlig er den første lang

og spids. En mellemstor Art.

Kennedy (1838) saa den bygge i Træstolper og med Aphider i

Munden, bærende disse ind i Eeden. Giraud (1866, p. 472) siger, at

den tager en, sortagtig Bladlusart. — Selv tog jeg Hvepsen i Klække-

hus, hvor den var fremkommen af gammelt Tømmer og Gærdsel.

4. Passaloecus hirionum Dbm.

Mandiblerne 2 -tandede. Denne store og smukke Art har en

interessant Bolig: de paa Fyrretræ siddende tomme Harpixgaller af

Retinia resinella. Derved har Arten allerede for længst vakt Op-

mærksomhed.

Allerede Bouché (1834, p. 177) klækkede ^^Stigmus minuhis''

af disse Galler. Eatzeburg (1844, p. 33 og 35; $ tab. 4, fig. H)

klækkede den i Mængde i Maj og Juni af de omtalte Galler. Da

han fik mange Exemplarer af denne Gravehveps, men kun ganske

faa af Sommerfuglen, troede han, at den snyltede hos denne. Men

I
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disse Galler sidde flere Aar paa Træerne, efter at de ere forladte,

og benyttes da til Anlæg af Reden. Paa Katzeburgs Autoritet

antog man, at den snjltede hos Sommerfuglen ; Dahlbom og Taschen-

berg (1861, p. 189) ere endnu af denne Anskuelse*

Jeg klækkede Arten den 1. Juli 1888 af et Antal tomme Galler,

men til Trods for den omhyggeligste Undersøgelse lykkedes det mig

ikke at finde Eeden. At Arten ogsaa kan bygge andetsteds, viser

allerede den Omstændighed, at den kjeudes fra hele Laudet, medens

den omtalte Sommerfugl, Rethiia ' reslnella , først i de sidste Aar

har begyndt at udbrede sig. Jeg fandt da ogsaa en Eede af den

i en tom Gang af Myelophilus piniperda i et Fyrreskud. Gangen

var ganske kort, saa at der kun blev Plads til en eukelt Celle.

Cellen var lukket med en Skillevæg af samme Beskaffenhed som hos

fnonilkornis.

Puppen har paa Panden en dobbelt Forhøjning paa hver

Side, hvoraf den inderste Del træder mindre frem.

5. Passaloecus monilicornis Dbm.

Det er vor største Art og tillige den, der hyppigst fanges,

maaske fordi den hyppigt besøger Blomster. Mandiblerne ere store

Og totandede.

Reden fandt jeg i en Himbærstængel. Gangen, der var gnavet

ind fra Spidsen af, var 180*°^ dyb og 2,5— 3"°^ bred. Den var

uregelmæssigt bugtet og dens ^^Qg^ uregelmæssigt bulede, hvilket

tyder paa, at den selv har udgnavet den. Da Stængelen havde en

tyk Marv, har den kunnet gnave en Sidegang paa et Sted, hvor

Hovedgangen gjør et stærkt Sving. Gaugen var helt optaget af

Celler lige til "Udgangen. Yed tynde, lodrette Skillevægge af det

harpixagtige Stof var Gangen delt i 14 Celler, hvis Bredde var

Kg den oprindelige Gangs. Cellernes Længde varierede mellem 11 og

20nim
i Gjennemsnit var den 14°"°. Cellernes Indhold var: a. en

Hun, h. en Omalus auratus, c. en Hun, d. en Han, e'. endnu fyldt

med Foderet (Bladlus), e^. (Sidegang) en Han, I, g., h. 3 Hanner,

i. forsynet med Foder, j., k., 1., m. 4 Hanner.
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Larverne adskille sig ikke fra P. gradlis .

Puppen bærer paa Panden, paa hver Side, to smaa, ens

store Vorter, siddende lidt fra hinanden.

Spindet er som hos P, gracilis, I Celler, der ere over 11mm

lange, har Larven yderligere spundet en ganske fin, plan Skillevæg

indenfor, som findes 7— 11°*"^ fra Cellens Bund.

4. Pempliredoii Latr. (1796)

Diphlebus Westw.

Mandiblerne ere meget stærke, hule, i Spidsen afskaarne, med

4—5 Tænder, Benene ere af Middellængde, spinkle og svagt tor-

nede. Bagkroppen med kortere eller længere Stilk.

Arterne bygge i Træ og Stængler, hvor de gnave Gange med

de dertil fortræffeligt egnede Mandibler. Byttet bestaar i Bladlus,

hvoraf de kun tage uvingede Former. Skillevæggene i Cellerne

dannes altid af Marven, som gnaves af Væggene og stampes sammen

i en kortere eller længere Strækning efter hver Celle.

1, Pemphredon moris Shuck, Mandiblerne 2 -tandede. Kun

fundet i et enkelt ExpL her i Landet.

2. Subg. Cemonus Jurine (1804).

2. Peniphredon wmcofor Latr, Fabr. (non Jur.!). Mandiblerne

stærke, 5-tandede.

Denne mindre Art er overordentlig almindelig den største Del

af Sommeren, paa gammelt Træværk og Skjærmplanter. Dens

Eeder træffer man næsten overalt; det er dem, man først og

hyppigst støder paa, og de benyttes i vid Udstrækning af andre

smaa Gravehvepse. Jeg kar navnlig fundet dem i gamle Rubus-

grene og Himbærstængler, men de træffes mange andre Steder,.

1 Ex. i Stængler af Rumex domesticus og Chenopodium maritimum,

i Plankeværker, gammelt Træ osv. (i Billegange), ^ i tomme Galler

I

I

f

1. Subg. Ceratophorus Shuck. (1837). |
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0. desl. Den vælger altid oprette eller hængende Stængler; i de

paa Jorden liggende kommer den ikke. Hvepsen gnaver en Gang

i Marven osv., som netop er saa vid, at den selv kan tevæge sig

i den, og hvis Længde i Gjennemsnit er 6". I denne Gang ind-

rettes Cellerne ved, at Gangen afdeles med Skillerum af smaa Marv-

stykker, der stampes sammen. Naar Marvmassen er bred nok dertil,

gnaver den Sidegange; hertil fordres en mindst 6,5"^^° bred Marv-

masse. Er den smallere (5°^"^), forbliver Gangen ugrenet, ved en

Bredde af 6—7™^ er der en Begyndelse til "Forgrening, og ved

7_9inm Tykkelse findes altid virkelige Sidegange. Eeden kan der-

ved faa et højst forskjelligt Udseende. For Forgreningens Skyld

gnaver denne Art Gangen langs den ene Side i Stænglen, og Side-

gangene gaa da nd til den anden Side. Den er sig altsaa For-

maalet bevidst, allerede naar den begynder. Xaar Gangen er ud-

gnavet, og den første Celle er forsynet med Foder, begynder den

at gnave en Sidegang lidt længere nde, og det Marvsmuld, den

faar herfra, anvender den til at lukke for den første Celle med.
r

Det hænder undertiden, at den bygger den anden eller endog den

tredje Celle, før Forgreningen begynder. I saa Fald danner den

tun en ganske tynd Skillevæg mellem disse Celler i samme Eække.

Først naar Sidegangene begynde, faa vi lange Eum med Marvsmnld

mellem Cellerne. Er Marven tyk nok, saa at Sidegangene kunne

ligge fuldt ud jævnsides med Hovedgangen, anlægges Cellerne ude-

lukkende i Sidegangene, og Hovedgangen danner da kun en fælle

Korridor for alle Cellerne. Undertiden ere Sidegangene saa lange,

at der i hver kan anlægges flere Celler, men dette er dog sjældent

Tilfældet; endnu sjældnere ere Sidegangene igjen forgrenede.

Byttet bestaar i Bladlus af forskjellige Arter, snart sorte,

snart grønne. Jeg saa den f. Es. stjæle Bladlus paa Tanacetim

culgare fra Hyrerne, som vaagede over dem. Ægget anbrmges

omtrent midt i Cellen, midt imellem Fon-aadet.

Jeg fandt ofte Keder, hvor alle Cellerne endnu vare fyldte

med Forraad, uden at der i nogen af dem havde været udviklet

nogen Larve. Disse Celler ere ofte ganske korte, Skillerummene
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smaa, og bele Bygningen viser, at Arbejdet er gaaet hurtigt. I disse

Celler er der slet ikke lagt Æg, og de ere altsaa byggede, efter at

Ægforraadet var sluppet op.

Larven er gullig, lidt tenformig, med fremstaaeude Eioge.

Hovedet tydeligt med store Mandibler. Den spinder kun et Laag,

sjældent et fint Spind indenfor.

Denne Art liar ofte været iagttaget, men uden at der var op-

lyst synderligt om dens Kedebygning. Dufour og Per ris (1840)

klækkede den af Eubusgrene; de troede j at den her levede som

Parasit paa Larven af Trypoxylon jiguliis og Osmia parvula.

Kennedy (1838) har set den gnave Gauge i raadent Ved og

samle Bladlus ind. Goureau (1858) klækkede den ogsaa af

Eubusgrene og hævder, at den selv bygger Eede. Gi ra ud (1863)

fandt dens Eede i Lipara Zwcens-Galler paa Tagrør, i Hyldegrene,

tomme Galler af Cynips-Artev osv,
^

Den er overordentlig plaget af et Par Snyltere, som ofte findes

i hver eneste Celle i hele Eeden, nemlig Omalus auratus og Peri-

thous 77iedlator% Giraud fandt ogsaa Mesoleius sanguinicoUis Gr.

hos den.

Perithous lægger Æg igjennem Stænglen, udefra, paa Larven

eller Puppen, som udsuges udvendig. Hvor ejendommelige Forhold

Snyltelivet kan fremvise, kan jeg her nævne et Exempel paa; saa-

ledes fandt jeg oftere PeniAows-Larven i Omalus auratus' Kokon.

Af en Fejltagelse er den kommen til at lægge Æg paa denne Guld-

hvepselarve, der har levet af Gravehvepselarven, og Perithous-Lavren

udviklede sig fuldt saa vel af den som af den egentlige Vært.
y

3. Peniphredon lethiferSiiUck. Mandiblerne 4-tandede.

Mayr (Torymiden, p, 74) klækkede den af tomme Cynips-

Galler. Jeg tog den i et Klækkehus, hvor den i store Mængder kom

Juni

dens Snylter Omalus coeruleus De Geer og store Exemplarer af

Perithous mediator.
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4, Pemphredon lugnhris Latr. Mandibleriie 4-tandede.

Denne store Art bygger almindelig i gamle, raadne Træer, hvor

den gnaver Gange i Vedet, Gangene følge Vedets Bygning og rette

sig efter denne. Hvepsen ynder meget at give Keden de samme For-

greuinger^ som P. imkolor, med Gange ud til den ene Side af Hoved-

gangen. Hver Sidegang ender i en Celle, undertiden anlægges der

flere Celler efter hverandre i en saadan Gang, men aldrig i selve Hoved-

gangen. Naar en Celle er forsynet med Foder, og Ægget er lagt,

stoppes Gangen til med Vedsmiild. — Jeg fandt 2 Generationer. —
Byttet bestaar i Bladlus; den valgte næsten altid nogle smaa sorte,

vingeløse Bladlus med en graalig Beklædning. I Stængler bygger

denne Art aldrig, dertil er den for stor. Af Snyltere fandt jeg

Perithous mediator almindelig; det var store Exemplarer af denne.

Perithous opholder sig udenpaa de gamle Træer og lægger Æg ind

i Cellerne. Ogsaa Omalus coeruleus er almindelig i dens Eeder;

dens koniske Kokon ligger altid inderst, i Bunden af Cellerne.

5. Diodontus Curtis.
^

De smaa Arter af denne Slægt ere de eneste Pemphredonider,

som leve i Sand. De grave her Gange og forsyne Cellerne med

Bladlus.

1. Diodontus tristis v. d. L.

Dahlbom saa den bygge i Sandet. Den samlede Bladlus

paa Elletræernes Blade.

2. Diodontus mimitus F,

Kun funden paa Sand; besøger urteagtige Planter, der ere be-

satte med Bladlus.

X. Spliecidæ.

Denne Familje, der omfatter nogle af de største Gravehvepse,

udmærker sig ved en ejendommelig stilket Bagkrop. Det er ud-

præget sandgravende Hvepse med kamdanriede Fortarser og stærkt

tornede Tibier.

1897. 7
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1. AmmopMla Kii% (1798).

1. AmmopMla sahulosa L.

Demie Art er almindelig hos os i Sandegue, helo Sommeren.

Dens Levevis har ofte været iagttaget,
r

De Geer (II, 2, p. 822. PI. 28, f, 7— 15) meddeler en Iagt-

tagelse af Eolander, som saa den grave en dyb Gang i Sandet

02: tilsidst slæbe en stor Larve ned deri. Det mærkelisrste var,

at den, efter at have lukket Eeden, atter aabnede den nogle Dage

senere for " at indbringe en ny Larve. " Den første var da fortæret

af AmmopMla - Larven , og da den nye var lagt ned til den,

lukkedes Gangen igjen med Sand. Rolander fortalte, at han havde

set dette gjentague Gange. — Denne Iagttagelse, som gaar igjen i

Literaturen, beror paa en Fejltagelse. Jeg har atter og atter fulgt

hele Hvepsens Arbejde med at udgrave Eeden og forsyne den, og

véd derfor sikkert, at en forsynet Eede kun ved en Fejltagelse af

Hvepsen kan blive gravet op igjen. Arten tager meget store

Sommerfuglelarver, snart af Maalere^ snart af Ugler o. a., som hver

for sig ere tilstrækkelige til Hvepselarvens fulde Udvikling. Gangen
»

fandt jeg altid meget kort, kun nogle faa Tommer ned i Sandet.

Først graver Hvepsen lodret ned, derefter drejer den ud til den

ene Side, og Gangen ender her med en Celle. Den Maade, hvorpaa

den skaffer den udgravede Jord bort, er ganske ejendommelig.

Dens Forben ere langs Randen forsynede med en Eække af lange,

udstaaende Haar, og en lignende Haarbesætning findes paa Bagsiden

af Hovedet, Nåar den bøjer Forbenene sammen og trykker dem op

mod Hovedets Underside , dannes saaledes en rummelig „Kurv
.V

I denne fylder Hvepsen hver Gang den løsnede Jord, og idet den ^
støtter sig paa de 2 bageste Par Ben, bærer den saaledes efterhaanden

den udgravede Jord udenfor Gancron 02 kaster den her. Naar GangenO^** "O

er færdig, lukkes ludgangen omhyggeligt til med smaa Stykker Træ,

Smaasten 0. lign., og Hvepsen flyver bort for at opsøge sit Bytte.

Dette stikkes (ifølge Fabre) i alle Kroppens Einge og slæbes, naar

det er bragt ned til Jorden, saaledes at Hvepsen griber dets Forende

f
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med sine store Mandibler og skridende frem slæber det hen under

sig. Naar den er kommen til Eedeu, fjerner den de smaa Stykker,

der lukke for denne, gaar ind i Gangen for at se, om alt er i

Orden, og trækker derefter, gaaende baglænds, Larven ned i Cellen.

Her bøjes Larven sammen over Midten, og Ægget lægges paa den

7.— 8. Eing, Jeg fulgte Larvens Udvikling i nogen Tid, men det

lykkedes mig ikke at bringe den til fuld Udvikling.

Allerede Linné siger om Sphex sabulosa: „habitat in terra

sabulosa, ubi canis instar pedibus anterioribus cuniculum fodit lar-

vamque Phalenæ semimortuam in eo sepelit." Baade Lepcletier

(Ene. méth, X. p. 452), Walckenaer (1817, p. 47), Curtis

(Brit. Ent p. 604), Latreille, Eatzeburg (1844, p. 31—32;

t.4, %. 10) angive Larver af Ugler og Maalere. Kun Shuckard

(1834, p. 57; 1837, p. 77) og Goureau (1837, p. 66) angive, at

den tager (store, sorte) Edderkopper. Enten er det en Eorvexling

med en Sphex-Avt eller muligvis med Miscits cajnpestris.

Fabre har nøje studeret flere Arters Levevis (Aimnophila

sabulosa, argentata Og holbsericea) og nogle nærstaaende Former

{Sphex occitanka etc, 1879, p. 132—220), hvortil jeg kan henvise.

2. Miscus Jurine (1804).

1. Misciis campestris Jur.

Arten er ikke hyppig hos os; den lever i Sandegne og graver

Gauge i Sandet. Ifølge Schenck (1857, p. 203) skal den tage

Spindler, hvad der forekommer mig meget usandsynligt.

3. PsammopMla Kirby.

1. PsammopMla affnis Kirby. Sjældnere Art, hvis Levevis

er ubekjendt, men næppe afviger fra den følgende Arts.

2. Psammophila viatica (L.) Dbm. Denne Art er temmelig

almindelig hos os i Sandegne. Den har 2 Generationer. Jeg fandt

dens Gange i sandede Fodstier, men har ikke undersøgt dem

nærmere.

?
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De Geer (II, 2, p. 830, PL 28, fig. 16) saa, ligesom han for-

tæller det om E ol an der, denne Art grave dybe Gange i Sand, hvori

den anbringer en eller flere Larver, som den først bedøver ved Stik
i

med sin Braad. Derefter fylder den Gangen til med Sand, Larven

transporteres ganske som hos Ammophila sabidosa, Ogsaa West-

wood (1840, p. 205) og andre have set den tage Sommerfugle-

larver, navnlig Uglelarver, medens Lepeletier (Ene. méth. X,

p. 452) og Shuckard (1834, p. 57) angive Edderkopper. Fabre

har nærmere beskrevet dens Levevis (1879, p. 172).

XI. Pompilidæ.

Denne Familje danner en egen Gruppe indenfor Begrebet

„Gravehvepse". Typen er ikke synderligt varieret; det er under-

ordnede Bygningsforhold, der ere benyttede til en Deling i Slægter,

nemlig Benenes Tornbevæbning og Vingefelterne. Kroppen er for-

holdsTis slank og kort, med siddende Bagkrop. Benene ere stærkt

forlængede, navnlig Bagbenene. De opholde sig mest paa Jorden,

hvor de løbe hurtigt om og kun flyve korte Strækninger. Byttet op-

søge de ved Løb og bære det ikke bort i Flugten, men slæbe det,

gaaende baglænds, bort med sig. De synes udelukkende at tage

Edderkopper, og saa store Arter af disse, at der til hver Celle kun

behøves en enkelt af dem. I de fleste Tilfælde er det vistnok

Arter, som leve paa Jorden eller i det højeste paa lave Planter.

Edderkoppen stikkes ind i Thorakalgangliet , og Giften er saa

stærk — deres Stik er meget smertefuldt — at kun et enkelt Stik

er nok til øjeblikkelig at lamme Byttet, som ofte er betydeligt større

og kraftigere end Hvepsen. En enkelt Art (Pompilus niger) har

man troet at se slæbe af med en Larve, men denne Iagttagelse

trænger endnu til Bekræftelse.

Eedebygningen er i Eegelen temmelig simpel. Arterne opholde

sig mest i Sandegne og grave her skraat nedløbende Gange i Sand

eller Sandjord. Gangen ender med en eneste Celle, hvis \xgsQ
ikke fæstes eller poleres men kun er et udgravet Eum. Gangens

f
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Længde kan være meget forskjelligj men den er aldrig meget dyb

og ofte kun et Par Tommer lang. Arbejdet gaar for sig paa

følgende Maade : med Mandiblerne , der ere spidse og krumme,

løsnes Jorden, fejes med Fortarserne bag ud og føres saaledes

efterhaanden ud af Gangen og bort fra Eeden; derimod forstaa de

ikke, som de lodretgraVende Arter, at støde Jorden baglænds ud

med Bagkroppen. De store, frie Forhofter give Forbenene stor

Kraft og Bevægeligbed.

Skjønt Legemsbygningen er afpasset efter denne Levevis, er den

dog ikke saa ensartet, som man kunde vente, idet Bevæbningen med

Cilior og Torne varierer overordentligt , selv hos de strængt jord-

byggende Former. Men man har ogsaa i tidligere Tider lagt en

altfor stor Vægt paa disse Forhold, idet man troede, at Forskjellig-

heder i Tornbevæbningen nødvendigvis maatte staa i Forbindelse

med Forskjelligheder i Eedebygningen. Mest yderliggaaende i saa

Henseende var Lepeletier, som erklærede en hel Eække herhen

hørende Arter for „Parasiter" hos de andre, redebyggende. Disse

sidste bleve kun Slægterne Pompilus og Priocnemis, medens alle de

øvrige skulde leve paa deres Bekostning. Den aparte Anskuelse,

at Bagtibiernes Torne vare nødvendige, for at Arten kunde samle

Porraad, var navnlig Grunden til denne, aldeles fejlagtige Opfattelse.

I systematisk Henseende herskede der en stor Forvirring, indtil

Schiodte (1837) bearbejdede Gruppen. SchiMte giver i Ind-

ledningen til sit Arbejde en Begrundelse af sin Deling af den gamle

Slægt Pompilusy som ogsaa refererer sig til Biologien. I denne

Eetning har lian ikke frigjort sig for Lepeletiers Tbeorier, idet han

siger: „det sjnes ganske upaatvivleligt, at ikke alle de Arter, man

har sammenfattet i Slægten Pompilus , ere istand til at føre en

redebyggende Levevis, da flere mangle saadanne Organer, som ere

aldeles uundværlige dertil." Han opstiller 3 Kategorier: 1. Hun-

nerne bore i Sandet og have Forfødder med en Kække Torne, eller

endog kamdannede, altid ledsaget af betydelige Afvigelser i Dan-

nelsen af Mundens Dele. De fire Bagskinneben hos begge Kjøn

med enkeltstaaende, længere Torne (Episyron og Pompilus); 2. En
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1. Ceropales Latr.

Braaden lios Hunnen fremstaaeude med Spidsen

1. Ceropales variegata Pabr.

lleget sjælden hos os i Sandegne

2. Ceropales maculata Fabr. (1804).

Almindelig i Sandegne i Juni, Juli og August; fanges i Eeglen

paa Skjærmplanter.

Mandiblerne ere korte, i Spidsen med 2, ens lange, spidse

Tænder; Fortarseme uden Cilier, ligesom Bagtibierne kun beklædte

med et bort Laad af Haar. (SchiOdte 1. c. Fig. 1 a—f ; AYestwood

1840. n, Fig, 83, 14—160

I

stor Del Hunner mangle ganske Graveredskabet paa Forfødderue.

Disse Arter ses aldrig paa sandede Steder ^ men som oftest paa

Buske og Træer. Hos nogle af disse Hunner ere Bagskinnebenene

takkede paa den udvendige Side og besatte med ganske korte Torne,

bos Hannerne utakkede (Priocnemis); 3. En Del Hunner have til #

Gravning uskikkede Forfødder og værgeløse Bagskinneben. Om

disse Arter er jeg tilbøjelig til at antage^ at de tilbringe et para-

sitisk Liv i Eedenie hos andre Hymenopterer. Hvad Slægten Cero-

pales angaar, da synes en parasitisk Levemaade nødvendigen at

fremgaa som en Følge af Hunnernes fremstaaeude Braad og deres

til Gravning uskikkede Forben (Ceropales og Agenia).

Saa fortræffelig end denne Deling og Karakterisering var i

systematisk Henseende; slog den dog ikke ganske til for Biologiens

Vedkommende; man manglede dengang endnu Iagttagelser til at

kunne udtale noget bestemt, og ere de end meget mangelfulde endnu,

saa er der dog ikke Tvivl om, at ingen af Arterne ere Parasiter.
r

En Del af dem bygge ikke Eeder i Sand, men i Mure og i Træ, i

eller de bygge frit siddende Eeder af Ler og ere i deres Bygning "^

afpassede herefter; en saadan forskjellig Eedebygning kunde man
^

dengang ikke tænke sig.

I
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Til Trods for Benenes Bygning graver den utvivlsomt Gange

i Sandet. Lepeletier vil have set den gaa baglænds ind i andre

Gravehvepses Eeder (Ene. méth. t. X, p. 183), men mange Grave-

hvepse gaa baglænds ind i deres Eede, naar de skulle lægge Æg,

fordi Gangen er for smal til, at de kunne vende sig i den. Ingen

andre har set den ved Keden.

Baade Lepeletier (1829), Sliuckard (1834), SchiQdte

(1837), Schenck (1857) og Taschenberg (18G6, p. 211) have

ment, at den levede parasitisk hos andre G-ravehvepse.

2. Episyron Schiedte (1837).

1. Einsyron nijipes L.

Mandiblerne lange, krumme, med 3 Tænder i Inderranden.

Fortarserne kamformigt tornede , Bagtibierne (hos begge Kjon)

tornede.

Arten er almindelig i Sandegne i Juli og første Halvdel af

August.

Om dens Levevis vides intet nærmere. Jeg saa den flyve i

store Mængder {^ $) langs Strandkanten hen over Sandet, i Slut-

ningen af Juli 1889. Den løber ikke paa Sandet som Pompilus,

men flyver en Strækning og sætter sig saa, med Antennerne i Vejret

og bøjede nedad i Spidsen ligesom Antilopens buede Horn. Den

30. Juli parrede de sig* Hannerne jagede efter Hunnerne og hvirv-

lede rundt i Sandet med dem. Den 2. August kom en Hun flyvende,

medens jeg passede paa andre Kedebyggere paa en sandet Sti, og

søgte sig et passende Sted til at grave en Gang. Det var paa et

svagt skraanende Sted, at den begyndte at grave Jorden ud; den

gravede skraat ned, ligesom Pornpllus fusens, og kastede Jorden

langt ud af Gangen med Forbenene. Den udgravede Jord dannede

en hel Bunke foran Udgangen og blev senere kastet videre bort

paa samme Maade, bagud. Den arbejdede med mange Ophold og

fløj hver Gang en lille Tid bort, men naar den tog fat igjen, gik

det flinkt; den viste sig som en dygtig og hurtig Graver, der sikkert
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anlægger en længere Gang. Jeg opnaaede desværre ikke at se den

fuldende Gangen: Stien var ikke for Hvepsene alene; et Fodtrin
r

havde netop truffet Eeden og bortjaget Hvepsen, da jeg var gaaet

bort et Øjeblik, og senere viste den sig ikke mere. — Den bar

sikkert 2 Generationer: Parringen foregaar sidst i Juni og sidst

i Juli,

3. Pompilus Fabr. (1798).

Mandiblerne krumme, Standede (?) eller 2tandede (S); For-

tarserne forsynede med lange Torne; Bagtibierue (bos begge Kjøn)

med lange, spredte Torne.

Det er for største Delen Sanddjr, paa hvilke den i Indledningen

giviie Beskrivelse nærmest passer. De grave skraat ned i Sand
u

eller Sandjord og kaste Jorden ud med de kamdannede Fortarser-

Gangens Længde er meget forskjellig, snart en Fod lang, snart kun

en eller et Par Tommer; i det sidste Tilfælde fandt jeg, at Byttet

fanges, før Gangen graves. — Nogle af Arterne synes at bygge i

Mure, en enkelt i Træ. — Kokon'en ligner Crabronemes, men er

meget tykkere og fastere, dannet af to Lag. De skære Kokon'en

op med et regelmæssigt, rundt Laag.

1. Pompilus niger Fabr. Fortarserne med korte, spredte

Tome. (Anoplms Lep.)

Arten er ikke sjælden, i August.

Denne Art synes at bygge i Træ, hvad der stemmer godt

overens med Fortarsernes Bevæbning. ,,Pompilus melanarms'\ som
Yistnok hører herhen, blev klækket af en elliptisk, lysebrun, fast

Kokon, der blev funden i et raadent Birketræ (Stett. ent. Ztg. 1848,

p. 11). Bole fandt dens Kede i Eør; der var 5 Celler i Eække,
adskilte ved Skillevægge af Spaaner. I^hver Celle laa en Puppe,

og af den ene klækkedes en Pteromalin (Stett. ent. Ztg. 1855).

Shuckard (1837, p. 52) vil have set den bære paa en lille sand-

farvet Larv-e, som skidde være dens Bytte, men da han oftere tog

fejl i Angivelser om Gravehvepseues Bytte, maa Meddelelsen be-

tragtes som usikker. — Hos Lep e le tier er den typisk Parasit.

"9
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2. Pompilus cinctellus v. d. L. Fortarserue med fine Cilier;

Bagtibierne med en dobbelt Række korte Torne.

Arten er sjælden hos os; den bygger i Kevuer i Mure og

Lervægge.

Shuckard (1837, p 56) siger: „Den sjnes at foretrække

gamle TeglstensmurO; hvor jeg ofte har taget den. Den findes dog

ogsaa paa sandet Terrain". Schenck (1861, p, 144) fandt denne

og dea følgende Art meget hyppig i Nassau paa gamle Mure, hvor

han ofte saa den slæbe afsted med Edderkopper, der vare meget

større end den selv, i Juni, Juli og August.

3. Pompilus sericeus Schiodte stemmer ganske overens med

foregaaende Art i Bygning og Levevis.

4. Poinpihis cingulatus Eossi. Intet er bekjendt om dens

Levevis.

5. Pornpihis pluvibeiis Fabr. ligeledes.

6. Pompilus spisstis Schiodte, temmelig almindelig i Sandegne.

7. Pompihcs chahjleatus Schiodte. Ikke sjælden i Juli og

August i Sandegne.

Kohl (1880, p. 238) saa den tage en Edderkop, Pardosa

monticola Koch.
ri

8. Pompilus triviaUs Dbm. ITeget hyppig i Saudegne fra

Juni til August.

Kohl (1880, p. 238) saa den tage Drassus pubescens Thorell

De to Arter, P. chalyheatus og trivialis, har jeg haft en usæd-

vanlig gunstig Lejlighed til at iagttage, idet de i August Maaned

1889 viste sig i en aldeles paafaldende Mængde i Sandet langs

Stranden af Saltvand, paa et Sted, hvor jeg i flere Uger daglig

kunde overvære deres Jagter efter Bytte og deres Redebygning.

nætbeslæfftede
kan

jeg omtale dem i Fællesskab. De have begge kamdannede Foiiarser

og tornede Bagtibier og ere sandgravende. Byttet bestaar i Edder-
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kopper, som opholde sig i Strandsandet eller løbe om langs Sti-and-

bredden , navnlig Lycosa cinerea og Textrix denticulata. Lycosa

cinerea er et Kystdyr, som graver sig en Gang ned i Strandsandet,

spinder et Væv over Gangens Vægge og saa sidder i denne og passer

paa Bytte. Disse Gauge opsøgte Hvepsene, drillede Edderkoppen,

indtil de fik drevet den ud af Gangen og f6r saa løs paa den og

lammede den med et eneste Stik ind under Bugen i Forkroppen.

Edderkoppen kan naa en betydelig Størrelse, og udvoxne Exemplarer

ere meget kraftige Dyn P. chalyheatits ^ der er næsten dobbelt

saa stor som trivialis, tog mest denne større Art; den sidstnævnte

holdt sig til smaa Exemplarer eller tog andre mindre Arter. For-

øvrigt bemærkede jeg en betydelig Forskjel i Størrelsen af Individerne

af clialyheatus, og de Edderkopper, de fangede, stode ogsaa i For-

hold hei-tiL Saasnart Byttet var lammet, vendte Gravehvepsen det

om paa Ryggen, tog fat med Kindbak'keme i Bagkropstilken eller

i Brystet lige foran denne og trak saa^ gaaende baglænds, afsted

med Edderkoppen. Skulde Byttet længere bort, forlodes det af og

til, og Hvepsen løb et Stykke forud for at rekognoscere Terrainet.

Kogle Gange slæbte Hvepsen Edderkoppen op over en høj, med

Planter tæt bevoxede Skrænt op til den, i Kanterne, sandede Lande-

vej, hvor Eeden anlagdes, saa at jeg timevis maatte overvære Trans-

porten, for at kunne se Eedebygningen. Den lille P. trivialis med

sine forholdsvis lange Ben foretog ikke saa lange Vandringer, men

viste paa den anden Side en langt større Livlighed og Behændighed

under Transporten af Byttet. Hvor Sandet var løst og derfor vanske-

ligt at passere, styrede den lige hen til et flettet Eisgærde, klatrede

baglænds op ad dette, vandrede en Strækning hen ad det, indtil

den havde naaet saa langt den vilde, og steg da ned igjen til

Sandet. Den Behændighed, den lagde for Dagen ved at klatre op

og ned og henad det indfiltrede Fletværk, var beundringsværdig.

Hvor en Gren, som den havde vovet sig ud paa, pludselig hørte

op, satte den i et Spring over paa en anden, stadig- bærende sit

Bytte, der i hvert Fald var den selv lig i Størrelse og Tyngde,

i Munden. Springet foregik, ligesom dens andre Bevægelser, bag-

n
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lænds j og det udførtes desuagtet med aldrig svigtende Sikkerhed.

De mange Edderkoppespind lagde den store Hindringer i Tejen,

men den forstod at klare dem. Saasnart den selv eller Bvttet kom

til at hænge fast, vendte den strax om og gik den modsatte Vej

den eneste rette Løsning af et sligt Dilemma. Paa den anden

Side var dens Taalmodighed uudtømmelig, hvad man mindst skulde

have ventet af en saa kjæk og rask lille Fjr, der vel snarest

maatte være noget ilter. Naar den af og til kom ned i en Fordyb-

ning i det løse Sand, arbejdede den utrætteligt uden at slippe sit

Bytte, for at komme op ad de uedskridende Sider. Ofte gik Vejen

fra den ene Fordybning ned i den anden, og hver Gang var det en

Kamp at naa op, men den tabte aldrig Modet. En saadan elsk-

værdig lille Fyr er det en Glæde at træffe paa, naar man i længere

Tid har f. Ex. haft med en Gerceris at gjøre. en arrig og lumsk

Krabat, der løber ned, saasnart man nærmer sig, bider vredt fra

sig og i det hele ikke viser sig synderlig imødekommende. En

Pompilide, som denne, viser ingen Tegn hverken paa Frygt eller

Vrede; den passer sit Arbejde og lader En se til, saa meget man

har Lyst — Endelig ere vi naaede hen til Stedet, hvor Keden —
skal være. Den er der nemlig ikke endnu. Vi ere ellers altid

vante til at se Gravehvepsene anlægge Eeden, før de søge Byttet,

men her viste det sig at være omvendt Først opsøgte de Byttet

og lammede det, slæbte det hen paa et Sted, som egnede sig til

Anlæg af Keden, og medens Byttet efterlodes i Nærheden, ud-

gravedes Eeden. Naar vi se disse to Arters Eeder, er denne

ejendommelige Afvigelse fra det sædvanlige let at forstaa; deres

Reder ere nemlig meget simple; en Gang ned i det løse Sand af

1—3 Tommers Længde kan Hvepsen udgrave i Løbet af faa Mi-

nutter. Jagten paa Byttet bliver her Hovedsagen, og Anlæggelsen

af Reden spiller en underordnet Rolle. Derefter er det fuldkomment

konsekvent, at hint gaar forud for dette. Hvepsene vare i Aktivitet

den hele Dag, saa at det Antal Keder, en enkelt Hun anlægger,

maa være betydeligt og kan forklare os det Forhold, at Hvepsene

Jiunne flyve i hele Skarer her, hvor Jorden er saa usikker. Det
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er Hundreder af Reder, der anlægges paa en lille Strækning; men

Søen tager om Tinteren Forstranden bort, og kun en ringe Brøkdel

af Larverne kunne slippe xiskadte gjennem Vinteren. — Hvepsen

graver med Mandiblerne og fejer bort med Fortarserne. Helst søger

den et Sted, hvor Sandet falder skraat af, altsaa danner en lille

Brink, hvor den kan grave skraat indefter. Kan den ikke finde

det, graver den ogsaa paa fladt Terrain. Den stiller sig med

Hovedet nedad og graver et Hul i Overfladen af Sandet, Hovedet

sænker sig efterhaanden ned i Aabningen, og af og til fejes det

udgravede Sand bort med Fortarserne. Saaledes bliver den ved at

grave lodret nedefter, indtil Gangen har naaet dens egen Kroplængde,

alt idet den drejer sig om sin egen Længde-Ase for at kunne grave

ud til alle Sider. Saa forandrer den Ketningen skraat nedefter og

arbejder nu kun til den ene Side, saaledes at Bugen stadig vender

nedad, og til denne Side kastes Sandet med Benene op af Gangen.

Engang imellem, naar den har arbejdet længere Tid i Gangen,

kommer den baglænds ud og kaster, ligesom en Hund, den udgravede

Jord længere bort med Bagbenene. Endelig kommer den op med

Hovedet forrest; Gangen er færdig, idet den inderste Ende af den

er udvidet til en Celle. Den gaar nu lige hen til den efterladte

Edderkop , tager fat i den og trækker den baglænds hen til

Eedens Munding. Her efterlades den et Øjeblik, medens Hvepsen

gaar ned for at se, om alt er i Orden; den kommer strax efter

frem i Aabningen, griber fat i et af Edderkoppens Bagben og

trækker den ned i Gangen, Edderkoppen anbringes i Cellen, lig-

gende i naturlig Stilling, paa Bugen, med Øjnene vendte mod Ud-

gangen. Det store, hvide Æg anbringes paa Bagkroppens højre

Side, ved Grunden, indenfor det højre Bagbens Laar, og Hvepsen

begynder at fylde Gangen til. Vi se den nede i Gangen løsne

Sandet af Væggene (den vender Hovedet opefter), og af og til

stampe det fast med Bagkroppen. Saaledes bliver den ved, indtil

hele Gangen er fjldt til, og ethvert Spor af dens Tilstedeværelse er

Qærnet Saa gaar den paa Jagt igjen.

..
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Hele Gaugen, Cellen iberegnet, er ofte kuu 1 Tomme lang,

undertiden 2 å 3, Da den gaar skraat ned, kommer selve Byttet

kun til at ligge ^k å 1 Tomme under Jordens Overflade, Det kan

derfor meget let hænde, at Keden bliver forstyrret; naar man gaar

i Sandet, kan man ikke undgaa at træde den ned eller endog

bringe Cellens Beboer frem for Lyset. Det er da kun hos Am-

mophila sabulosaj at vi undertiden kunne finde en saa lidet be-

skyttet Eede! Et andet Forhold, som ogsaa er paafaldende hos

disse Pompilider, er, at Byttet er saa svagt bedøvet. Alle de

Edderkopper, jeg tog fra Hvepsen under Transporten, og dem, jeg

tog ud af de færdige Eeder, A^aagnede hurtigt op igjen, saa at de

Dagen efter vare ganske som sunde Exemplarer. Dog vare de, der

allerede bar et Æg, noget mattere, og deres Bagkrop hang mere

slapt ned. Blot man tog Edderkoppen i en Glastube og drejede

eller rystede denne i nogen Tid, levede Dyret op igjen. Det er
j

muligt, at ogsaa Lyset har nogen Indflydelse derpaa, men det var

navnhg enhver Rystelse eller Pirring , som var i Stand til at

vække dem.

T^ogle af Æggene bleve udklækkede, men det lykkedes ikte at

bevare Larverne, til deres fulde Udvikling var naaet. Deres videre

Forvandling kjender jeg saaledes ikke.

9, Pompilus dispar Dbm. 10. P. unguicularis Th. 11. P.

alnormis Dbm. 12. P, consohrinus Dbm. 13, P. diforrms

Schiodte, — Intet er bekjendt om disse Arters Levevis; de grave

vistnok Gange i Sand.

14. Pompilus fuscus (L.) Schiodte = Sphex viatica Lep.

Sphex fusca L. De Geer,

Denne vor hyppigste Art ses overalt paa Sandjord fra det

tidlige Foraar til langt hen paa Sommeren. Jeg har set den bygge

Eede 2 Gange om Aaret, men maaske har. den undertiden endog

3 Generationer. Om Foraaret ser man kun Hunner, og de ere

nogle af de første Hvepse, der vise sig; det maa være befrugtede

Hunner, som have overvintret i Jorden. De bygge Kede i ilaj,
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og i ^uiii fremkomme baacle Hunner og Hanner. 2den Generation

fremliommer mod Slutningen af Juli; sidst i August saa jeg den

igjen bjgge Rede. — Den har selvfølgelig ofte været iagttaget i

Færd med at bygge Rede, meu desuagtet foreligger der dog endnu

kun mangelfulde Meddelelser om dens Levevis. (Den ,,Sphex via-
m

tica L.", som oftest omtales i Literaturen, qy PsammoiMla viatica;

man har nemlig tydet Linné's Insekt forskjelligt, da Fauna Svec.

1651 i Beskrivelsen er den ene, i Diagnosen den anden Art.)

De Geer (II, 2, p. 827: PI. 28, fig. 6) meddeler nogle Iagt-

tagelser af Roland er, som sikkert angaa denne Art. „Rolander

har fortalt mig, at den giver sine Unger sorte Edderkopper. Den

graver et Hul i Vejenes faste Sandjord og opsøger saa en Edderkop.

Dristig griber den den i Halsen med Mandiblerne og stikker den

med Braaden, hvorved Edderkoppen strax bliver ubevægelig, og

Hvepsen flyver afsted med den og bærer den ned i sin Gang. Efter

Æg Larven ud-

klækkes og suger rolig og i bedste Velvære Edderkoppen ud".

„I Maj Maaned 1762 saa han den grave Gang i Jorden. Den
bruger baade Mandibler og Ben for at grave Jorden op ; alle større

Sandkorn og Jordklumper, som den støder paa, tager den med
Mandiblerne, bærer dem et Stykke bort og vender saa tilbage. Den

spreder Sandet og kaster det bagud med Bagbenene, som ere i en

bestandig Bevægelse, omtrent som Hønsenes, naar de kradse Jorden

op. Paa den Maade danner den i kort Tid en hel Gang. Sæd-

vanlig føres Gangen skraat mod Jordoverfladen, saa at den danner

en Heldning mod denne. Naar den er færdig, flyver den ud og

opsøger en Edderkop, som den anbringer i Gangen, og. fylder saa

Galleriet til med Sand og Jord, som den faar ned ved at kaste det

mod Hullet med Bagbenene. Jeg har set den komme tilbage med
en Edderkop, der var dobbelt saa stor som den selv. Den var

graa, af den Slags, som man ser gaa paa Jorden, og som man ofte

træffer under Sten. Edderkoppen var frisk og syntes 'ikke at have

noget Saar, men den var uden Spor af Bevægelse og komplet som

bedøvet, Gravelivepsen forstaar saaledes uden Tvivl at stikke den

^
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paa den ilaade, at den kun falder i en Bedøvelse, hvoraf den ikke

mere kommer til sig selv, og som tilsidst foraarsager dens Død.

En dristig Gravehveps, som vover at angribe en Edderkop, der er

langt større end den selv! men den frygtelige Braad, som den

bærer bagi, er det Eedskab, hvormed den bliver dens Overvinder.

Go

e

dart har allerede kjendt denne Gravehveps, og han fortæller,

hvorledes den angriber Edderkoppen i selve Spindet. Men jeg har

ikke set, at den knækker Benene over paa den, som denne For-

fatter paastaar".
w

Man finder i denne Iagttagelse det meste af, hvad der kan

siges om Artens Optræden den Dag idag. Dahlbom giver en

Beskrivelse af dens Levevis, som er meget ukorrekt. Han siger

bl. a., at den røver Fluer, Edderkopper, Sommerfuglelarver osv, til

sine Unger; han siger endvidere, at der fører flere Gange ned til

Eeden, for at Hvepsen kan smutte ud af den ene, hvis den skulde

blive forfulgt gjeunem den anden osv. ; der ligger flere Misforstaaelser

til Grund for hans Meddelelser.

Hvad Dahlbom anfører om, at der skulde føre flere Gange ned

til Eeden, raaa opfattes saaledes, at han 'har truffet en Koloni. En

saadan har jeg i flere Aar set bygge, paa det samme Sted, i en

sandet Havegang. Den havde valgt sig et Sted, der skraanede

svagt mod Syd. Selv om Jordoverfladens Heldning kun er ringe,

er det dog en Bekvemmelighed for Hvepsen, naar den skal udgrave

Eeden. Den graver skraat ned i Jorden, og det er da til stor Hjælp

for den, at den udkastede Jordmasse af sig selv falder ned ad Skraa-

ningen. Indgangen til Reden er noget udvidet og paa den lavere

Side omgivet af en lille Jordvold, der bliver liggende, indtil Gangen

skal lukkes. Det er en flink og rask Graver, som anlægger en dyb

Gang. Kolonien er navnlig interessant at iagttage under Arbejdet;

de arbejde alle paa en Gang, i en halv Snes Gange tæt ved Siden

af hverandre. Paa Skrænten nedenfor søgte de deres Bytte og

kom slæbende med det tværs over Stien til Gangene. Det er

store brune Edderkopper, som de trække baglænds ved det ene

Ben. — Da jeg senere opsøgte Stedet, for at tage Larverne, fandt
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jeg intet; jeg maa Lave ødelagt Eederne ved min Graven, da Ko-

lonien siden er forsvunden. Xaar man ikke kan finde og følge selve

Gangene, er det i Eeglen forgæves at udgrave Stedet

15. Fompihts crassicoi-ms 8cM6åte og 16. P. pectinipes xA.h.

ved man intet om.

4. Åporus Spin. (1808).

1. Aporus dubius v. d. L. Mandiblenie buede, med 2 Tænder

1 Spidsen. Den graver rimeligvis i Sandjord, som den foregaaende

Art, men den er ikke bleven iagttaget ved Eedebygningen.

Træværk og

5. Agenia Scbiodte (1837).

Pogonius Dbm.

Kæberne forsynede med Haarknipper, som mangle hos Pseuda-

genia. Tortarserne ere uden Cilier og Bagtibierne glatte, kun med
faa, korte Haar. Kun 1 dansk Art.

L

1. Ågenia hircana Fabr. Ent. syst. suppl. 251, 30 = Agenia

hifasciata Schiodte (non Fabr. Dbm.).

Arten flyver i Juni og Juli; man ser da Hunnen paa gammelt

gamle, udgaaede Træer.- I Klækkebus tog jeg 3 $,

der kom ud af Træ fra Skoven (^s/e 88). Arten er ikke almindelig

;

dens Eede maa søges i gamle, raadne Træer, i Stængler fandt jeg

den ikke.

Schiodte (1837, p. 323) fandt den i Skovegne, hvor han ofte

saa den bære Edderkopper ind i Huller paa Træstammer og Pæle.

Giraud (1866, p. 467) var den første, der fandt dens Eede og

fulgte Larvens Udvikling. Han fandt den (S/e) i en Eubusstængel,

i en bred Gang, som syntes at have været beboet i Forvejen af

en Hoplomerus - kxi , efter Eester af Celler af Jord at dømme.

I Gangen fandtes 4 Edderkopper, der laa noget fra hverandre, i

Eum, der ikke vare adskilte ved regelmæssige Skillevægge, men ved

noget løst sammenhobet Smuld. Paa' hver Edderkop laa en Larve,

*
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der var klar som Glas, 1™™ lang, paa Siden af Bugens forreste DeL

Lucas bestemte den ene Edderkop som ea Salticus. Larverne

sugede paa deres Bytte og den 20. Juni havde allerede de to

spundet sig ind; af Edderkopperne vare da endnu kun Rester af

Ben og Cephalothorax tilbage. Kokon'en, som beskrives nærmere,

var 8 X 4"°"^, af Form noget forlænget ægformig, den nedre Ende

lidt smallere end den øvre, som var afrundet Den var „soyeuse,

d'un gris terne, d'un tissu assez serré, sans transparence , avec

quelques filaments épars a la surface". Den fylder ikke Gangen

ud, men hænger ved nogle frie Traade fast ved Væggene. Imago

klækkedes den 6. Juli, saa at hele Forvandlingen kun tog omtrent en

Maaned. Heraf tør vi altsaa slutte, at Arten har i hvert Fald 2

Generationer. Giraud gjør dernæst opmærksom paa, at denne Art

er en ægte Eedebygger til Trods for, at den mangler alt Udstyr
V

paa Fortarserne og Bagtibierne, medens Lepeletier netop af denne

Grund erklærede hele sin Slægt Anoplius {= Agenia -j- Pseudagenia)

for Parasiter. Den tager andres Gange i Besiddelse og renser disse

I
* ud, men gnaver ikke selv Gange. Det var dog ikke dette, Le-

peletier mente med en „parasitisk levende Gravehveps"; han mente,

at den lagde Æg i andre Arters Forraad.

Om nogle andre Arter, som muligvis kunde findes hos os, vides

følgende

:

Ågenia variegata L., Syst. nat. I, 944, er fanget ved Husum

(5 Vj6) af Wtistnei. Den anføres som dansk i O. F. Mullers Prodr.

• ^. D. p. 160, 1867. — Da hib om saa Huunerue bære Sandkorn

ind i Hallerne paa en Fyrrestamme, til Skillevægge i Eeden(?);

Schenck (1861, p. 146) fangede den paa gamle Mure, bvor den

løb ind i Huller, medens de øvrige Arter kun træffes paa Træ.
t

Giraud (1866, p. 467) fangede den med en Edderkop af Slægten

Thomisus, som den holdt i Bagkropsspidsen med Mandiblerne og

trak afsted. med saaledes, at Edderkoppen kom til at ligge inde
r

under dens Krop.

Agenia hifasdata Fabr. Dbm. (non SchiOdte). Schenck

(1861, p, 154) fangede den paa en gammel Eg.

Vidensk. Meddel, fra den naturh. Foren. 1897, ^

r^-
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Agenia intermedia Dbm. saa Kohl (1880, p. 238) bære Edder-

kopper (Xysticus lanio Koch) ind.

6. Psendagenia Kohl (1884).

Agenia Dbm. (non Schiodte).

Dahlbom udskilte Pogonius af SchiOdtes Agenia, men tog

fejl af dennes Tjpe {Sphex variegata L. og Pompilus Ufasciatus

Fabr.) og beholdt derfor med Urette Agenia for Arten punctum

Fabr. Pogonius Dbm. er derfor synonym med „Agenia (Schiodte)"

og „Agenia Dbm." bortfalder. Kohl foreslog et nyt Slægtsnavn:

Pseitdagenia.

1. Pseudagenia carhonaria (Scop.) Dbm., $ = Pompilus

petiolatus Schuck. $ = Ceropales (Evania) pundum Fabr.

Hunnens Fortarser med meget korte Cilier, Mellem- og Bag-

tibierne med nogle faa korte og meget fine Torne. Bagkropsstilken

meget kort, stærk. Sidste Eygsegment noget fladtrykt, glinsende

glat, uden Pygalfelt; paa Siderne og forneden besat med lange fine

Haar. Mandiblerne ere stærkt krummede og ende med to, noget flade,

spidse Tænder. Mundskjoldet hvælvet, i Spidsen med et cirkel-

formet Fremspring. Hannen har en siddende Bagkrop. Mund-
skjoldet er svagt bueformigt indskaaret i Spidsen og svagere hvælvet.

Mandiblerne smalle og spidse. - De to Kjøn afvige saa meget i

Bygningen, at man længe regnede dem for forskjellige Arter, ja

endog Slægter. Dahl bom (1843-45) var endnu i Tvivl; først

Wesmael (1851-52) forenede dem til samme Art. Dog havde

Goureau allerede 1839 klækket begge Kjøn sammen, men mærke-
ligt nok uden Artsangivelse („Pompilus 5/7.") i sin Afhandling.

Arten synes sjælden hos os. Den fanges paa gammelt Træ
og Hannen paa Skjærmplanter.

9

I 1885 fandt jeg paa Stenene i et mod Syd vendende Sten-

gjærde nogle af Ler byggede Celler, som jeg antog stammede fra

en Bi. De fleste at Cellerne vare ældre og nu beboede af Edder-
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kopper eller Middekolouier; kun i éu af Cellerne laa en lillo hvid

Larve i et klart „Spind". Den forvandlede sig den 3. Maj 1S85

til en lille H?/Iæus-Art; ogsaa denne boede tilleje, thi der er ingen

af disse Bier, der kunne bygge med Ler, og jeg maatte vente til

det følgende Aar, før jeg atter kunde søge at faa opklaret, hvem

Bygmesteren var. I 1886 fandtes igjen nogle Celler, men af disse

klækkedes kun nogle Ichnenmonider, Eesten indeholdt Hinder af

ffy/fPW^-Eeder og ubestemmelige Kokon'er. I Foraaret 1887 under-

søgtes atter Stedet, og efter flere Timers Søgen fandtes en Del

Celler. Nogle af disse vare lukkede og lovede derfor godt Udbytte,

og i Maj klækkedes virkelig 3 $ og 1 ^ af Pseudagenla q\\ tillige-

med 2 Chrysis ignita og 3 Ichnenmonider. I Foraaret 1888 fandtes

paany en Del velbeholdne Celler, hvoraf der kunde skjelnes mellem

to Slags: nogle vare mere tyndvæggede, andre tykkere og fastere.

Af de første klækkedes Fseudagema en , af de sidste Åncistrocerus

oviventris. Senere har jeg fundet denne Yesparies Eede oftere, saa

at jeg har overbevist mig om, at den virkelig selv bygger Celler

af Lerjord, siddende frit paa Stene ^), et Forhold, som hidtil ikke var

kjendt Ved nu at efterse de gamle

Geller fra 1885 og 1886, viste det sig, at disse væsentlig hidrørte

fra Vesparien, ikke fra Gravehvepsen. Deres Celler ligne hinanden

saa meget, at de kunne være vanskelige nok at adskille, særlig da

man kun faar dem i molesteret Tilstand ud af de Sprækker og

Hulheder, hvori de ere byggede. De gamle Celler tages til Bolig

af forskjellige Insekter, navnlig Hylæits-Xxi&v^ saa at man ikke kan

stole paa Klækning af Snylterne (hvoraf jeg har en Eække Arter),

uden at man kan følge deres Udvikling, I Literaturen findes mange

Angivelser af Snyltere efter saadanne, aldeles usikre Klækninger,

som derfor ere højst upaalidelige.

Denne Arts Eeder have ofte været iagttagne og hver Gang

naed en usædvanlig Interesse fra Iagttagerens Side, fordi dens Eede-

') Se den som Tilføjelse Nr. 3 til denne Afhandling trykte Meddelelse

om Redebygningen hos Åncistrocerus oviventris.

Q*6
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bygning var i Strid med Lepeletiers Theori. Den manglede jo

Torne paa Bagtibierne og burde altsaa være Parasit! Interessant
Æ *

er den navnlig derved, at det er den eneste europæiske Gravehveps,

naar Pelopoeus i Sydeuropa undtages, som bygger frit siddende

Celler af Ler. Om disse skal jeg kun sige lidt, da jeg kan lien-

vise til Goureaus nedenfor refererede Iagttagelser. De ere temme-

lig tyndvæggede og skrøbelige og sidde derfor altid skjulte for

Eegnen, medens Ancistrocerus oviventris' meget fastere og tykkere

Celler sædvanlig findes frit, paa Siden af eller paa Overfladen af

Sten. Pseudage7iia'en vil helst bygge i en Vinkel eller Eevne, saa-

ledes at Underlaget kommer til at danne en betydelig Del af Cellens

yægge. Cellerne findes snart paa Stene, snart paa Træ og helst

et Sted, hvor to Flader mødes under en spids Vinkel, f. Ex. dybt

inde i Stengærdet mellem to paa hinanden hvilende Sten eller under

den løssprungne Bark paa gamle Træer. Det er derfor et meget

besværligt" Arbejde at finde dem og meget vanskeligt at faa dem

fat uden helt at ødelægge dem og deres Indhold. Den bygger altid

kun 1 Celle ad Gangen, for sig, saa at de, hvor der er flere, ligge

frit ved Siden af hverandre eller støde kun svagt sararaen og vende

ofte ud i forskjellige Retninger. Den har saaledes endnu ikke lært

at bygge efter noget højere Princip. Cellens Aabning vender ud

mod Lyset; det tynde, flade Laag ligger skraat paa Længdeasen.

(Hos Ancistrocerus oviveviris bygges Cellerne sammen , saa at de

ligge jævnsides, parallelt med hverandre, og Lermassen lægges lagvis

paa, saa at de komme til at minde om Ppinn >eus

Cellerne.) Cellens Længde er omtrent 9""" og Formen langstrakt-

ægformig; de bygges af en fin, graa Lermasse.

Westwood (1836, p. 297) saa en Hun slæbe afsted med en

Edderkop (ClubloneJ til Foden af en Mur, paa en lignende Maade

som Agenia variegata. Senere (1840. II, p. 208 Anm.) saa han

samme Arts Hun i Færd med at bygge sin Celle i en Eevne paa

Muren af hans Bolig i Hammersmith. Den brugte hertil en egen

Slags Ler, som den omhyggelig udsøgte. (Denne Anmærkning er

-j
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I

tilføjet, efter atTexten var færdig; p. 207 siger hai] xmåev Felopoeus:

„kun Bier og Gedehamse ^ygge Reder af hentet Materiale", men

baade Pelopoeus, Pseudagenia og Pison - Trrfpoxylon knnne bjgge

paa den Maade.) Imidlertid havde Goureau (1839, p. 535—538;

pL 18, n. lU, fig, 4— 9) allerede fundet dens Eede og indtrængende

studeret dens Levevis. Han fandt 3 Eeder i Omegnen af Collonyes.

Den første fandtes den 19, Marts under løs Bark paa et gammelt

Valnøddetræ; det var 6—7 Celler, der hang noget sammen og sad

fæstede til Stammen af Træet. Den anden fandtes den 24. Marts

paa Undersiden af en Sten, som ikke laa med hele Underfladen paa

Jorden j men dannede en Hvælving over denne. Den tredje fandtes

den 24. December, skjult i en dyb Eevne i Korken af et gammelt

Poppeltræ. Denne bestod kun af 2 Celler [fig. 4]. Overfladen viste,
u

at de vare dannede af cirkelformige Einge, der byggedes af smaa

Kugler af fin Lerjord, som bleve klistrede sammen med en Slags

Gummi, Hvepsen udsondrer. Cellerne vare glatte og polerede ind-

vendig, ovale af Form og byggede saa tæt sammen, at de vare

forbundne med hverandre, uden at danne nogen regelret Bygning-

Længden var 8"^^", Bredden 4^°". Kokon'en [fig. 5] bestod af en

hvidlig Silke; den var i den ene Ende fastklæbet til Cellens Vægge

paa et Sted, som var mærket med en rødlig Farve, og som G. antog

for at skyldes en Udsondring af Larven, „for at Insektet kunde

have let ved at forlade Kokon en". Det har været de udtømte

Exkrementer. I den ene Celle var Ægget ikke kommet til ,Ud-
t

vikling, saa at Byttet eudnu fandtes i Behold: en Edderkop, med kim

2 Ben [fig. 6]; de ovrige havde Hvepsen bidt af „for at den ikke

skulde løbe sin Vej, medens Hvepsen var i Færd med at lukke for

Cellen". Larverne vare som udvoxne 7'^'" lange, 2°"" brede, bleg-

gule, med 12 tydeligt adskilte Einge. Kroppen var smallere bag

Hovedet og dette indbøjet imod Brystet; den ender med en Knop

eller meget smal Ring bagtil. Mandiblerne vare tostribede, sorte i

Spidsen; nedenfor findes 3 afrundede Vorter (der ere Kæberne og

Underlæben). Larven fortærede Edderkoppen helt. Insektet kom

frem midt i Juni. Goureau formoder, at den kim har 1 Generation
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og overvintrer som Larve; heri bar han Eet. Han har forstaaet at

benytte et ringe Materiale til at fremstille hele Artens Levevis, saa

at der kun bliver lidet at tilføje; men han bestemte ikke Insektet,

og skjønt han beskriver begge Kjøn kjendeligt, forblev hans Iagt-

tagelser længe utjendte. ~ Lepeletier (1845) siger endnu, at

AnopUus snylter hos Pompilus- og Calicurgus-Avter. Smith (1854,

p. 41) klækkede den af fundne Lerceller. Schenck (1861, p. 146)

fandt dens Rede paa Lervægge, bestaaende af talrige Lerceller,

byggede uregelmæssigt ovenpaa hverandre. Han saa den bære

Edderkopper ind i Murspalter og Huller paa gamle Træer og Stolper.

Taschenberg (1866, p. 221) siger: „Cellen in die Er de oder

in Lehmwande" (?), senere (1877) afbildede han og beskrev dens

Eedebygning efter andre. Giraud (1866, p. 468) fangede Hunnen
med en Edderkop, som Lucas bestemte som en Drasstis sp. Han
fandt Reden ved Wien, i en Murrevne. Cellen var 10'"'° lang og
4'"°' bred og lavet af en Slags fin Jord uden Sandkorn. Han an-

vender denne Arts Levevis som Bevis imod Lepeletiers Theori-

Kohl (1880, p. 237) saa den tage Clubione trivialis o. fi. Edder-

kopper; den aad selv en af dem (?). Mocsary (1885) har en

„Description du nid de VAgenia punctum v. d. L." i Rovart, Lupoh,
Ann. 2, som er forbleven mig ubekjeudt.

Mine Undersøgelser bekræfte i det Hele ganske Goureau's;

Edderkoppen er bedøvet (hvad G. intet vidste om), og Benene bides

sikkert kun af for at faa den lettere ind i den lille Celle, hvor der

ikke er megen Plads til overflødige Ting. Larven æder ikke hele

Edderkoppen, men man finder hele Hudskelettet indtørret, liggende

udenfor Kokon'en. Rederne maa søges paa Undersiden af Stene i

solbeskinnede Stengærder, oftest langt inde mellem Stenene eller i

en vinkelformig Fordybning paa Stenens Underflade — et trættende

Arbejde, som i Reglen kun giver gamle Celler. Paa gammelt Træ
bar jeg endnu ikke fundet dem.

Den nærstaaende Pseudagenia alUfrons Dbm. saa Kohl (1. c.)

bære Edderkopper ind ; den bed ikke Benene af dem.
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7. Priocnemis Schiodte (1837).

Salius, siibgeu. Priocnemis Kohl.

Fortarseriie forsynede med korte, kraftige Cilier. Bagtibierne

med mange fine Torne og hos Hunnen tillige savtakkede. Man-

diblerue forlængede med lang Spids og en lille stump Tand i Inder-

randen. — Bygningen stemmer iøvrigt overens med Pompilus og

frembyder ingen Afvigelser af større Interesse indenfor Arterne.

Det er udprægede Sandbyggere.

Om Slægtens Levevis vides næsten intet med Vished, men

man tør antage, at den ikke afviger væsentligt fra Pompilus, De

tage utvivlsomt, ligesom denne Slægt, Edderkopper og grave deres

Gang i Sandjord. Arterne ere almindelige i Sandegne og flyve

navnlig paa Skjærmplanter.

1. Priocnemis fusens Fabr. SchiSdte.

Hos denne Art ere Bagtibierne hos Hannen ligeledes sav-

takkede i Randen.

Det er vor almindeligste Art, som viser sig allerede i det tid-

lige Foraar til ind i Juli Maaned og i denne Tid sikkert har 2

Generationer.

Artens Levevis er endnu ikke oplyst, men den afviger rimelig-

vis fra de øvrige Arters. Fabricius (1804) anfører: „hab. in

Europæ sabuletis larvas attrahens, sepeliens", men det maa vist

være en Forvexling- Westwood (1840, p. 209) vil have set den

slæbe afsted med store Myrer op ad en Mur.

2. Priocnemis coriacetts Dbm. = P. gibhus Fabr. Ogsaa en

tidlig Art, flyver i Maj.
>

Om denne Art vides fra Kohl (1880, p. 238), at den tager

Edderkopper.

3. Priocnemis notatus Wesm. træffes ofte paa Blade af Buske,

i Juli og August.

4. Priocnemis exaltalus Fabr. paa Skjærmplanter (Daucus

carota) i Au«rust.
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5. Priocnemis ohtusiventris Schiodte flyver i Juli

6. Priocnemis pusillus Schiodte paa Skjærmplanter, i Juli.

7. Priocnemis parvulus Dbm, i Juni — August , sikkert 2

Generationer.

R affinis v. d, L. saa Schenek (1857, p. 319; 1861, p. 146)

alm. paa Mure; den slæbte paa store Edderkopper.

8. Calicurgus Lep.

Priocnemis Schiodte.

Afviger kun lidet fra Priocnemis'^ næppe heller i Levevis.

Kun 1 Art,

1. Calicurgus hyalinahis Fabr, {$) Schiodte = fasciatellus

Spin. (?) Schiodte.

Fortarserne fint cilierede, Tibierne meget stærkt savtakkede.

I Sandegne i Juli og August; oni dens Levevis ellers intet be-

kjendt.

9. Dolichurus Latr.

Den staar foregaaende Slægt nær* Kun 1 Art.

1. Dolichurus corniculus Spin.

En sjælden Art, som forekommer i Sandegne. Dahlbom
angiver, at den paa sandede Marker slæbte Insekter og Fyrrenaale

sammen til en Gang i Jorden. Shuckard (1834:) anser den for

sikkert at være „Parasit", den eneste blandt Gravebvepsene. Le-

peletier (1829) mener, at den opsøger Rederne af Pompilus og
F

lægger Æg i dem. G i rand saa den grave en Gang ved Foden

af en Mur i den nedfaldne, forvitrede Mørtel.
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XII. Scoliadæ ol- Miitillidæ.

Disse to, i Nordeu meget svagt, i Troperne derimod over-

ordentlig rigt repræsenterede Familjer ere hos os kun Rester af en

gammel Type, der ogsaa i biologisk Henseende synes at have be-

varet noget primitivt, som kan kaste Lys over Oprindelsen til de

ægte Gravehvepses Levevis. De bortslæbe ikke Byttet, men op-

søge det kun, og paa selve det Sted, hvor det lever (i Jorden eller

i raadeut Ved) fortæres det af Larven. Saaledes bliver det over-

flødigt for Hvepsen at anlægge Eeder. Kroppens Bygning er ikke

heller indrettet herpaa, men viser tydeligt hen til, at de fleste af
w

disse Former skulle grave sig selv gjennem Jorden. Det er selv-

følgelig navnlig hos Hunnerne, at vi finde det ensidige udviklet for

dette Formaals Skyld, og i forskjellig Grad hos de forskjellige

Slægter. Hovedet er saaledes afrundet, at det kun byder en ringe

Modstand ; Antennerne ere korte og kunne bøjes tilbage langs

Hovedets Sider; Kroppen er hos Scoliadæ fladtrykt og helt glat;

Laarene meget korte og kraftige, men brede (flade, med skarpe

Kanter); den stærke Tornbesætning paa Benene gjør disse egnede

til at kunne sætte af med selv i den løsnede Jord. Hos Miitillidæ

falde endog Vingerne bort hos Hunnerne, hvorved Thoraxbygningen er

bleven ganske forandret og giver disse Insekter en stor Lighed med

Myrer, Pezomachus o. a. vingeløse Hymenopterer. I Mandiblemes

Bygning finde vi ogsaa et aldeles aparte Forhold- Medens Grave-

hvepsenes Hunner have bredere og stærkere Mandibler, Hannerne i

Eeglen simple, spidse, er her det omvendte Tilfældet, Hunnen har

buede, tilspidsede Mandibler, der egne sig udmærket til at løsne

Jorden med, gjennem hvilken den skal bore sin Krop frem; Hannen

har derimod oftest store, brede, undertiden 3-tandede Mandibler, som

skulle anvendes til at gribe og fastholde de glatte eller vingeløse

Hunner med under Parringen.

Bvttet, der bestaar i Larver af Scarabæer eUer Bier, bedøves

eller lammes vistnok med Braaden, forinden Æggetjanbriuges; noget

nærmere herom er forovrigt ubekjendt.
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1. Scoliadæ.

Hos os findes kun 1 Slægt: Ti2)Ma, med 2 Arter. — De

første Efterretninger om Scoliernes Levevis fik mau gjennem Passe-
rinis (1840) IJndersøgelser over Scolia Jlavifrons; først i den nyeste

Tid erfarede man noget om Tiplda ens Udvikling.

1. TipMa Fabr. (1775).

Mandiblerne lange, smalle, buede, med eu Læugderende.

1. Tiphia miimta v. d. L., en sjælden Art, som træffes i Sand-

egne i Juli.
I

2. Tiphia femorata Fabr.

Vor største Art. Den er sjælden, navnlig Hannen, hvoraf der

hos os kun er fundet et eneste Exemplar. Arten er iafftta^-et io ^ ^"o

^^

Nord -Sjælland, Odsherred, Bornholm, Lolland, ved Eye og ved

Horsens, samt paa Møen, hvor den fandtes i større Antal. Den
træffes paa Skjærmplanter {Angelica, Daucus carota etc.) i sidste

Halvdel af August Maaued.

Fra tidligere Tider har der kun foreligget faa laffttaaelseroo^'- ^"'* -i^S

over dens Levevis, som gik ud paa, at den gravede lodrette Gauge

ned i Sandet (Lepeletier 1829; Westwood 1840, fig. 84,

1—6 og 9). Fabre (1856, p. 163, Note) siger: „Ifølge Passerini

lægger Scolia hortorum Æg paa Larven af Ori/ctes mellem 5. og

6. Eing. Jeg har en Larve liggende for mig af en anden Scoliade,

tilsyneladende af Tiphia femorata, indtagende netop det samme
Sted paa Ofret, ligeledes paa en ZameZZ/com- Larve" — og- han

synes

I 1888 fandtes paa Fyen Larver af „St.-Hans-01denborreu"

Rhizotrogus solstitialis , som har en lille Larve hæftet paa Bug-

siden; de vare gravede op i en Græsplaine, liggende kun en halv

Tomme under jordens Overflade (se Bergsøe og Meinert,
1887—88, p. 125—139). Snyltelarven laa paatvers af Bugsiden
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Og var fasthæftet ved en ejendommelig, mørk Plade, som viste sig

at bestaa af de (6) afskudte Hude. Dens Plads var, ligesom ovenfor

omtalt, ved den 5. Kropring. Larven sugede udvendig paa Olden-

Lorrelarven, men trængte ikke ind i denne, i hvert Fald ikke paa

det (tidlige) Stadium, hvori den undersøgtes. Larven henførtes til

Tlphia femorata , hvortil den ogsaa efter al Rimelighed hører. —
Et ejendommeligt Forhold var det, at Larven kun havde 9 Par

Spiracler (se Figuren^ p, 133), hvad der ikke forekommer hos mono-

troche Hjjiuenopteraj naar undtages Myrerne. Men en Undersøgelse

af den ganske unge Larve viste, at denne besad det normale Antal

af 10 Par Spiracler; det 2det Par (paa 3. Kropring) tabes saaledes

for en Tid under Udviklingen.

Ifølge mundtlig Meddelelse af Fabrikant Qhr. Drewsen fandt

han tidligere Tiphia-Rnnmii hyppigt paa Skjærmplanter i Nord-

sjælland; nu synes den næsten at være forsvunden. Et Forhold,

der vel maa sættes i Forbindelse med dens Værts Aftagen.

I Kusland skal man allerede i 1879 have fundet en TipJiia-

Larve paa Anisoplia austriaca.

Af Slægten Scolia, hvoraf der i Troperne findes saa kæmpe-

mæssige Former, findes ingen Art hos os. Den kommer os dog

temmelig nær; Scolia qitadripimctata er fundet ved Wiesbaden og

ved Berlin, og den syditalienske Scolia unifasdata Cyril forekommer

i Norge (Risør) og Sverige (SarS i Halland) [se Schøyen i En-

tomologisk Tidskrift for 1888], — Det var i 1839, at Passerini
Vi

fandt Larven af Scolia Javi/rotis Scopoli (= S. hortorum Fabr.)

sugende paa Oryctes nasicornis-Lsa-yen. Den ligger paa langs af

sin Værtlarve, men i modsat Ketning, og borer hele den foneste

Bel af Kroppen dybt ind i Yærtlarvens Krophule for at udæde den.

Efter Passerini's Afbildninger synes de 2 første Spiracler lukkede

hos den ædende Larve, hvaS der i saa Fald sagtens staar i For-

bindelse hermed. Noget tilsvarende finder maaste Sted hos den

ældre l'ipMa -Larve. Scolia -Lenyen udæder Værtlarven helt og

spinder sig derefter en Kokon, dannet af to Lag; naar Hvepsen

gaar ud, klipper den et rundt Laag af. (C. Passerini: Osservazioni
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ri

sulle larve, iiiiife, e abitudini della Scolia flavifrons. Pisa 1840,

Og: Continuazione delle Osservazioni sulle larve della Scolia Jlavi-

froyis. Firenze 1841.)

Scolia hifasciata skal leve paa Cfefon/a-Larver. Scolia cam-

pestris i Sydamerika saa Burmeister ofte komme ud af Tuerne

af Kæmpemyren (Atta cephalotesj, altsaa rimeligvis levende paa en

Cetonia el. lign. Larve, — Interessant var Dr. Ch. CoquereTs

Fund af Scolierne paa Madagascar. Han fandt Pupperne af kæmpe-

mæssige Scolier i raadne, udgaaede Stammer af Kokospalmen. Ved

en nærmere Undersøgelse viste det sig, at de snylte paa en Næse-

horubilles Larve {Oryctes si?niar Coquerel), der er almindelig i de

nævnte Træstammer. Det var to hidtil ukjendte Arter : Scolia

OTryctophaga Coquerel og Scolia carnifex CoquereL („Sur les moeurs

de Oryctes de iladagascar et sur les deux espéces de Scolia qui
*

vivent aux dépens des larves de ces Oryctes". Ann. soc. ent. Fr.

1855, p. 167. PL 10, fig. 1—3.) — Om enkelte Arter har man

villet hævde ^ at de levede paa samme Maade som de ægte Grave-

hvepse og slæbte Byttet ned i gravede Gange; saaledes Scolia bi-

cincta Fahr., som Westwood (1840, II, p. 211) endog lader tage

Græshopper (Locust); noget sikkert foreligger dog næppe herom.

2, Mutillidæ.

Forstjellen mellem de to Kjøn er i denne Familje overordentlig

stor, HaunernOj som fornemmelig skulle opsøge Hunnerne for Par-

ringens Skyld, ere livlige, bevingede, slanke Insekter, der ere Hun-

neme saa lidt lige som vel muligt. Tinder Parringen fastholder

Hannen Hunnen med de store, brede, 3-tandede Mandibler og bærer

den i Flugten med sig.

Den Myre-Lighed, Hunnerne besidde, har forledet til den Tro,

dis. Det
w

er vel kun os, ikke Myrerne, der lade sig skuffe af denne Lighed.

At Ligheden kan være dem til Nytte overfor andre Insekters

Efterstræbelser eller for at skuffe dem, de leve hos, er vel muligt;

^

i

\
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de tropiske Mutiller ere oftest prægtigt farvede ved en broget Haar-

klædning, — De findes i Keglen paa sandede Steder, hvor de grave

Mutilla

Levevis, vides noget bestemt.

1. Mutilla L.

1. Mutilla edropæa L. Arten er sjælden hos os.

Allerede J. L. Christ (1791, p. 144) fandt den i Mængde i

Nærheden af Humlereder (Bombus muscontm, terrestris etc.) og

mente, at den byggede der; senere var det den almindelige An-

skuelse, at den gravede Gange i Sand (Schuckard fandt endog en

Hun sammen med Rester af Dipterer i Sandet), indtil Chr. Drew-

sen af en hjembragt Rede dX Bomhus Scrimshiramis, der indeholdt

100 Celler, klækkede 2 Humler og 76 Mutiller (44 S og 32 ?).

De havde alle forpuppet sig i de lukkede Humlebiceller og raaatte

saaledes leve af den udvoxne Humlelarve. Drewsen blev stukken

af Mutillerne og omtalte det som saa overordentlig smertefuldt,

langt værre end nogen anden Hveps' Stik. Han formoder, at de

benytte Giften til at „dræbe Yngelen med eller hæmme den i sin

TJdvikling". Parringen gik meget hurtigt, i Løbet af nogle faa

Minutter, idet Hannen greb og fastholdt Hunnen med Mandiblerne

og Bagkropsspidsen : Hannen døde efter Parringen, Hunnen gravede

sig ned i Jorden og laa her sammenrullet Vinteren over. (Drewsen

1847, p. 210—11). De to Kjøn have Stridulations - Organer ,
ved

bvis Hjælp de kunne finde hinanden. Westwood (1840, fig. 84,

13 & 14) mente, at de gned Pro- og Meso-Thorax mod hinanden,

men G o ur eau (1837. p. 66) fandt Apparatet paa 2. og 3. Bag-

feropsring, hvoraf det første er det passive, det andet det aktive.

D a h 1 b o m (1848, p. 184) klækkede Arten af Bombus EaJeHus-

Keder, sidst i Jnli og først i August 1843. Senere har Professor

E. Hoffer i Graz (1886) studeret dens Levevis. Den snylter hos

mange forskjellige Arter, mest hos Bombus agrorum Pabr. Der

er altid langt fiere Hunner end Hanner, hvad der dels kan finde
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sin Forklaring i Hannernes større Bevægelighed, dels i, som Hoffer

iagttog, at samme Han parrede sig med flere Hunner. Begge Kjøn

udstøde nogle skarpe Toner for at kalde paa hinanden; saasnart

Hannen saa opdager en Hun, styrter den løs paa den og griber

den med Bagkropstængerne. Under Parringen udvikle Hannerne en
w

gjennemtrængende Lugt. Strax efter Udviklingen skynde Mutillerue

sig bort fra Eeden; senere opholder Hunnen sig længe i Humle-

reden for at faa Æggene anbragte. Der synes kun at være én

æglæggende Hun i en Rede. Dens Braad er lang og bøjet nedad

i en Bue, ligesom Bidronningens , og Stikket er smertefuldt; i en

Kamp med en Humlebi vil denne bukke under. Hvorledes Ægget

anbringes, meddeler Hoffer ikke; det var 3 Dage om at udvikles.
r

Baade Humlebilarven og Mutillarven spandt sig en Kokon af Silke,

saa at Mutillen har to Kokon'er at gjennembide. De første, der
i

kom ud, vare Hunnorne. Medens Humlebiens Pupper, naar de tages

ud af Cellen, snart dø af Mangel paa Varme, generede dette slet

ikke Mutillens.

Arten har 2 Generationer; den anden Generation udvikles i

Boet hos sent flyvende Humlearter. Efter Humlebiens Art, stor

eller lille, og efter Cellens Størrelse, om det er en Dronning- eller

Arbejder- Celle, bliver Mutillen af meget forskjellig Størrelse; den

største Hun var 26"^ lang (af en ?-Puppe af Bombus menstrucatus),

den mindste knap 10""" (af en ^ af B. agrorum).

Miitilla og

siger, at den snylter her hos andre Hymenopterer. Ogsaa M.
maculata fandt han paa gamle Mure. Den amerikanske M. coccinea

skal fange Fluer med stor Behændighed, dog vel næppe til Foder

for Larverne! løvrigt vides intet om de talrige tropiske Arters

Udvikling.

2. Smicromynne Th.

1. Smicromijrme rujipes Latr. ($) $ = Mutilla Ephippium

Fabr. (rød Mellemryg) = M. nigrita Pz. (sort Mellemryg).

Denne lille Art findes i Sandegne. Jeg iagttog den paa en

.'

ri
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sandet Sti midt i Juli 1888, hvor en Del Hunner henimod Aften

viste sig og løb søgende om paa Jorden. Gjentagne Gange borede

de sig ned i Jorden, for bort Tid efter at vise sig igjen. Det var

tydeligt^ at de søgte efter Gange af de redebyggende Hymenopterer,

som byggede der, thi saa snart Jorden bød dem større Modstand,

holdt de op at grave og søgte andetsteds hen, stadig søgende

med Antennerne. I den nævnte Sti bygge navnlig Sphecodes, en

Art Åndrena og Oxyhelns unighimisj samt HaUctus-AvteT, og jeg

formoder, at de leve hos disse. Da det er gold Sandjord uden

Plantevæxt, lever der ingen planteædende Larver her; jeg har i en

Aarrække ved Søgning efter de nævnte Keder onigravet denne Sti

til en Alens Dybde, og aldrig fundet andre Insektlarver i Jorden,

end de nævnte redebyggendes. Arten er igjen funden i September

og synes saaledes at have 2 Generationer. Disse 2 Generationer

stemme overens mod Udviklingen af Halldus (og Sphecodes\ i første

Halvdel af Juli og Begyndelsen af September.

Bertkau {Mutilla ephippmm: Biolog. Centralblatt. 3. Bd.

1884, p. 722—24 har iagttaget denne Art i Parring paa Serratula

arvensis. Hannen holder Hunnen fast med Ben og Mandibler og

bærer den fra Blomst til Blomst.

2. fif. erythrocephala Fabr. mener Sichel, lever som Parasit

HaUctus-Aviev. Halictns

3- Myrmosa Latr. (1796).

1. Myrmosa melanocephala Fabr.

Arten er vor hyppigste Mutillide, navnlig træffes Hannen ikke

sjældent paa Skjærmplanter, i Sandegne. Den er senere end fore-

gaaende Art og træffes i sidste Halvdel af Juli. Jeg saa den løbe

OHi (?) paa den samme Sti som foregaaende Art, og den bar sig

ad ganske som denne. Jeg fandt den igjen i August og formoder,

at den ogsaa har 2 Generationer og snylter hos andre Halktus'

Arter end den foregaaende Art.
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4. Metioca Latr. $.

Tengyra Latr. $ (1809).

"Wesmael fangede disse to „Slægter*' i Parring (1829).

1. Methoca khneumonides Latr. =- Gonatopus mutillarius Nees
t

Hym. Ichn. aff. t. II, p. 384.

Ogsaa denne Art træffes i Sandegne i Juli.- Om dens Ud

viklin^r vides intet.

^^ j

XIII. Sapygidæ Leach.
4

Sapygiderne minde i deres Bygning kun lidet om de foregaaende,

med hvilke de i Keglen stilles sammen, under Fællesbetegnelsen

„Heterogtjnæ'' . Hvor deres systematiske Plads egentlig er, fore-

kommer mig tvivlsomt. L i n n é ansaa dem for Bier, ligesom endnu

Curtis, der mener, at de ere nærmest beslægtede med Nomada.

Latreille henførte dem til Ceramius (Masariderne). Lepeletier

regnede dem for ægte Gravehvepse, der byggede Eeder og saralede

Forraad. F'abricius henførte én Art til Sirex. WestAvood
stillede dem sammen med Scolierne til én Familje : Sco/n-iæ Westw.,

mellem Gravehvepsene paa den ene Side og — gjennem Mutil-

liderne — Myrerne paa den anden Side. Leach dannede en egen

Familje af dem. — Det er slanke Hvepse med en langstrakt Krop-

bygning og svage Ben; begge Kjøu ere vingede. De have ofte en

spraglet Farvetegning, der til en vis Grad minder om Nomada.

I det hele livlige og smukke Hvepse.

Deres Levevis er endnu kun ufuldstændigt kjendt ; der er ikke

Tvivl om, at de fleste leve paa visse, enliglevende Biers Bekostning,

i disses Eeder, men det forekommer mig tvivlsomt, om de her leve

som Snyltere. Snarere ere de phy tophage som Larver og

leve som Snyltegjæster af Biernes Forraad. Bekræfter dette sig,

vil det fjærne dem aldeles fra Forbindelsen med de foregaaende

Grupper. .

c-
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1. Sapyga Latr. (1796).

Hellus Fabr. esp.

Mandiblerue ere stærke og brede, sædvanlig 3-tandede. Anten-

nerne korte , noget tølledannede. Hos Hunnen er Endesegmentet

tilspidset, den nedre Skinne længere end den øvre.

1. Sapyga punctata Kl. Monogr, Siric. Germ. 1803, p. 61.

PL 7, fig. 4 (?), 5 og 6 {$).

S. paeca Fabr. (J). Ent. syst. II. 129. S. quinquepunclata

Fabr. {$) ib. p. 235, decipiens KL etc.

Denne Art flyver almindeligt hos os sidst i Maj, samt Juni

og Juli, langs Lervægge, gammelt Træværk, Plankeværker osv. for

at anbringe sine Æg i Biers Keder. Schenck (1857) fangede

den gjentagne Gange paa Jordbærblomster. De to Kjøn ere meget

forskjellige i Farvetegningen og ere beskrevne som selvstændige

Arter under mange Navne.

Latreille var den første, der udtalte den Formening, at

Arten rimeligvis levede som „Parasit" hos Bier i gammelt Træ-

værk, Lepeletier (EncycL méth. t. X. 1829. p. 338) mener, at

Slægten graver Gange i Kalken paa Mure og i Træ og forsyner

dem med Foder. Han slutter dette af, at han fangede „en Art

{Sap, sexpundata) bærende et Insekt, som den lod falde i det Øje-

blik, da jeg greb den^ hvilket jeg dog gjenkjendte som en Larve".

Det beroede dog vist paa et Fejlsyn. Komisk nok, er dette omtrent

den eneste egne Iagttagelse, Lepeletier kan fremføre om Grave-

hvepsenes Levevis — og saa er den endda forkert og misvisende.

Metmindste burde den da være i Overensstemmelse med hans

Theori om Gravehvepsenes Bygning og Levevis — og saa gjor han

Sapyga til en Eedebygger, skjønt deus Ben ere simple, uden Torne,

Tænder eller Cilier, tværtimod Theorien! Shuckard (1837,

P- 45) fangede den i en Sandegn, medens den stod i Begreb med

at gaa ind i en Rede af Osmia hkornis; han meddeler (1834,

P- 58), at Mr. Batewell tog den i Færd med at stikke Bagkroppen

ind i Cellerne hos Osinia coerulescens. Westwood meddeler

Vidensk. Meddel, fra den naturh. Foren. 1897. ^
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noget om Artens Levevis, dog næppe af stor Betjdning (i Trans.

ent. soc. Loudon. I. 1836, p. 202 — Bindet mangler her i Byen).

Eobineau Desvoidy (Ann. se. nat. sér. 2. t. YL 1836. p. 360)

fandt dens Kokon'er i Cellerne hos Osmia helickola R. D. og iagt-

tog Forvandlingen. Han saa ogsaa %>^r/a Chelostomæ gaa ind i

de af Chelostoma forsynede Eeder. Ogsaa H. Friese (Entomol.

Xachr. Nr. 5. 1883, p. 67—68) fandt Arten hos en Helixboer,

Helix
nemlig Osmia . auruUnta Pz.

Huse i November 1882 og fandt i det ene af dem 3 Celler, hvori

? og 1 Osmia aurulenta $, i en anden 2 S. p. 2
1 O. a. $. Den har altsaa levet i Biens Celler og er ligesom dens

Vært udviklet allerede om Efteraaret, overvintrer som Imago og flyver

forst i Maj næste Aar, naar Værtbien bygger Rede. Han nieddeler

intet nærmere om, hvorvidt Sapyga'en laa indeni Osmia'om Kokon
osv., skjønt haus Materiale maatte kunne have givet flere Oplys-
ninger end den ene om Overvintringen. Taschenberg (1866,

p. 224) klækkede en Hun „aus einem Tonnenpuppchen, was ich im
Holze an einem Baumstumpfe fand und das jedenfalls einer Schlupf-
wespe angehorte". Dens Kokon ligner formodentlig en Ichneumide-
kokon. Ogsaa Bennett fandt den i

Mag. vol. XXV. 1888, p. 165). Den
forskjellige Arter Osmia, baade

Sneglehuse.

raadent Ved (Ent. monthly

synes saaledes at leve hos

Jorden, i gammelt Ved og i

m
2. Sap^ga similis Fahr. Ent. syst. 2, p. 129 sora Sirex

1- Coleoptera . .

Scarabæer (Larver)

PragtbUl

Snudebiller

Cerceris bupresticida.

Cerceris arenaria.

4-cincta.

tubermlata etc,
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Den er moget sjælden her til Lands; det synes at være en

Sandart, som maasle snylter hos en Osmia i Sand.

D a h 1 b o m fangede deu i Norge „in sæpe
)

ubi nidificavit

Crabro lapponicus ineuute m. Julio 1840". Den er hos os funden

ved Skagen, ved Harboøre, samt ved Haderslev,

3. Sapyga clavicornis L. (som Apis) = Hellus prisma Fabr.

Sap. prisma Kl. 1803, p. 63,Masaris a^ahroniformis Pz.

PI. 7, fig.7 (?) og fig.8((?),

Hos os en sjælden Artj som fljver hele Juli, paa gamle Træer

og Træværk, særlig paa gamle Bøge, Iivor Barken er falden af.

Hyppig ved Sønderborg Maj—August. Wustuei (p. -14).

Latreille saa den sværme omkring de gamle udgaaede og

brækkede Grene paa Træerne og formodede derfor, at den snyltede

hos Bier, som havde deres Eeder i disse.

Der findes 2 andre europæiske Slægter:

1 . Polo chrum Latr. P. repandiim Spin, skal som Larve

„snylte paa Larven af Xylocopa violacea^^

2. Hellus (Fabr.) Schenc!

10-guttatus Jur. PL 9. gen. 13

R. Sapyga

Polochrum cyllndricum Schenck

(1857, p. 27 8). $ Sapyga cylindrica Goost.

Schenck fangede den (1861, p. 148) paa Choerophyllum

temiilum og paa gamle Træstammer; han formoder, *at den lever

her hos Heriades-kri^mQ, hvad der er meget sandsynligt.

Philanthidæm Pojnpilidæ, Vespidw

Odyneriis etc

(Larver.)

9
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2. Hymenoptera . .

3. Lepidoptera .-.

4. Diptera

Bier

Gravelivepse . . .

Guldhvepse - . . .

Snyltelivex^se . . .

Vesparier

Myrer

Ugler (Larver) . .

Halvmøl? (imago)

Viklere
)

Maalere)
^^'''''^ '

Syrphider.

Syrplms • f

Empider,

Tachydromia

Muscider,

Aricia

Anthomyia

Mttsca,

Lmixania

etc.

* «

Anthrax.

Carphotncha . .

Tachysfa . . . . .

Tipulider

5. Pseudo-Neuroptera: Psocus.

Cerceridce*

Cerceris ryhyensis,

liortivaga,

trimcatida.

Larridm.

t I <

Cnihronidæ.

Ceratocotiis suhterraneus

Blepharipus serripes . .

ClytochrysHS sp.

Cvabro.

Clytochrysus chrysostotmis.

Tliyreopm peltarim,

crihrarms

Solenius ruhicola.

Crossoceriis d-maculattis.

vagahundiis.

leiicostomtis.

Lindenms Panzeri,

Crossocerus anxitis.

f
— capitosus

\ Rhopahim fibiale.

Rhopahtm davipes.

Palarus flavipes,

(Bier, Gravehvepse,

Snyltehvepse,

Vesparier.)

>

^na anathema?

Mellinii^'

m\

r

t \

MelB^ ^

Oxybelus sp

'
i

L

r -7

^

Phllanthidæ^

Philanthas.

(Bier, Gravehvepse,

Vesparier,)

Fompilidæ* Vespidce

SapyffidcBø

Miitillidæ,

Spliecidæ*

Psammophila,

Ammophila

(Ugle-, Maaler-

Larver).

Beinbecidce,

Bcmhex,

I

Priocnemis

fiiSCUS ?

Pompiliis

niger

?

Eumenes.
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Blatta

Grylhis

ChHibronidce* Larridæ*

I

Locttsta
6. Orthoptera (Grylli)

j ^^•^^.,,„,

Oedipoda

7. Hemiptera

8. Homoptera

9. Arachnidæ

Stenohothrns

Jachysphex p^cti-

Tachijfes nigra.

Tachjtes mropæa

— obsoleta.

Treger fLarver

Nymfer.)

og

Tiichysphex nitidus.

Cikader

Psylla

Bladlus

l'tachysphex acrobates

NyssoiØ

Gorytes.

Myso^'

Crossoceriis Wesmaeli etc.

Coccns

. . . .
*^'iWa Sj>ino?^ • •

,t

ij ^poxylon.

Pemphredo-
nidæ*

Mimesa,

Psen concolor.

atratns.

fiiscipennis.

Pemphredon,

Diodonfus.

Passaloeciis,

Stigimis.

Spilomena troglo-

dytes.

SpJiecidæ*

Cldorion sp.

Sphex flavipen-

nis.

Splicx atra,

Sphex occitanica.

afra.

albisecta.

Potnpilidæ. Vespidæ

Misctis ?

Pelopoens

Priocnemis,

Pompilns,

Agenia,

Pseudagenia
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»

9

a»

o

I

^

Bvir^-e sel-t50

skabelige

Reder.

Apis,

(lugen.)

Folistes,

Vespa.

Commen-

sales.

Mure Celler af Ler frit

paa Stene, Mnre eller

Planter.

Mdipona.

Bomhus.

Chalicodoma muraria paa

Stene, andre x\rter paa Træer.

Psithyrus.

Vespa

(Pseudo-

vespa)

austriaca

Fabr.

Osmia cæmentaria paa Stene,

Pelopoeiis Latr.

Trypoxylon rejector Sm
alhitarse,

Pison.

Pseudagenia punctxim.

Eumenes.

i jBJ. arbustorum H. S.

én Celle < ^' ^o^^<^^^^^* Fabr.
(uden Krave).

E.jmmiformisEossl

flere Celler /
^- ^^^^'^'^^^^^^^ ViU.

\E. tinctor Chriat.

Ancistrocertis oviventris.

Danne Celler af forslj Grave lodretteGange

Stoffer i Hulrun [ i festere Jord osv.

Ecaiimurs „Fingerbølsj

Antliidium (Planteuldl. I AnthopJwra,

Megachtle (Bladstykter^

Osmia (Ler).

ere Celler.)

Grave skraa Gange

i Sand osv.

(Encellet Gang.)

Gnave Gange i raa-

dent Ved eller tørre

Plante- Stængler,

eller udrense Smuldet

af gamle Larvegange

i tørt Træ.

Benvtte Hulrum
eller af andre Insekter

dannede Gange i Træ,

Plankeværk, Stængler

osv.

(Pacudo-Parasiter.)

AntJiophora (Ler).

Colletes

fuscata (Tr;^-'

Hylæus (Prosopis) f^

(Ligen.)

Hoplomerus lævip^^ V

\
Andrena (e. p.).

Ualictus

(større Arter)

Colletes,

Andrena (e. p.)

Eticera,

Celonites Flscfieri paa Stene.

abbreviatus Vill.

paa Grene.

HaUctiiS
(mindre Arter)

(!mto€olus?

'^yreopus,

(^'msocerus (e. p.)

^indenius.

Cerceris,

^dliiius.

^orytes.

Entomognatlms ?

OxyhehiS,

Tachy>ipJiex.

MiscophiiS.

Mimesa (e. p.).

Diodontiis.

Bembex.

Sphecidæ,

Pompilidm,

omeriisSopl

spinipes etc.

^^cktroceriis

parietum.

^IPmophus etc.

^amius hisitani'

c^is Kl.
~^ Fomcolombei.

Osmia claviventris.

ruborum

acuticornis etc.

Ceraiina albilabris etc-

Osmia mirulenta
(Sneglehuse),

bicolor

(Sneglehuse).

bicorniSy cyanea
P. etc.

Xylocopa.

CJidostoma maxiUosa

Heriades.

ClyfocJirysus.

Crabro.

Solenius^

Blepharipxis?'?

Crossocerus (e. p.)

E-liopalnni.

Pemphredon.

Nitela.

Trypoxylon (Skille-
vægge af Ler)

Pstn (Træsmuld).

Mimesa (e. p.).

PassaJoecus (Harpix?).

Stigmus.

Spilomena.

Agenict Mrcana.

Solierella pisonoides.

P'ison retrum.

Odynerus bifasciattis. Leionottis nigripes.

liospes. i An^cistrocerus Antilope

— indiistrius

etc.

'

Bhygium oculattini

Fabr.

Symmorphus elegans.

simtatiis

1

i
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[Efterfolgende tre smaa Afliandlinger (I~III) fandtes iblandt deu
afdode Forfatters Efterladenskaber, og da de foreligge afsluttede fra For-

fatterens Haand og behandle Former og Emuer, som staa i en vis For-

bindelse med de Hvepse, der ere afhandlede i det foregaaende storre Arbejde,

har Redaktionen mont at burde udgive dem samtidig, som Tilføjelser til dette.

Ked.]

I.

Om Osmia claviventris,

Af

Hermann Emries.

r

Osmia fAcanthosmia) claviventiis Th.

Syn, Osmia interrupta Schenck, Osmia foveolata Schenck,

Osmia leiicomelana Smith.

Med Undtagelse af den pukkelformige Udvidelse paa 1 Bag-

skinne hos Hannen træffes ingen ejendommelige Bygningsforhold,

der kunne staa i direkte Forbindelse med Artens Livsvaner.

Denne nord- og mellem evropæiske Art forekommer vistnok

over hele Landet, men stedegen og- sparsomt; den har kun én

Generation om Aaret, idet $ og ^ fljve i Juni og første Halvdel

af Juli, og de udviklede Larver overvintre. I Tyskland Hyver den

tidligere, fra Blidten af Maj til Udgangen af Juni Maaned, $ særlig

paa Compositeer, $ paa Sten (Schm. p. 12 og 134). Den er her

i Landet bl. a. Steder fanget i Sandgrave (O.G.Jensen), hvor den

sandsynligvis har søgt efter tørre Plantestængler til at bygge Kede i.

Den ^*^/7 1888 fandt jeg flere $, der netop vare begyndte paa at
\

gnave deres Gange, samtidig med andre, som næsten havde fuldendt

deres Eeder; heraf tør man slutte, at en Hun kan faa Tid til at

bygge flere mindre Eeder i Løbet af samme Sommer.
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Alt hvad man hidtil har vidst om denne Arts Levevis, beror

paa en Meddelelse af Smith om, at deu bygger en Række Celler

i tomme Rubus-Stængler , med Tværvægge af tyggede Vegetabilier.

Thomson angiver, at den bygger Kede i Mure, hvad jeg dog

anser for meget tvivlsomt. Hverken^Dufour-Perris eller Giraud

have klækket den af deres Stængler, . fordi de kun søgte opret-

staaende Stænglei".

Bederne af denne Art fandt jeg i afbrækkede Stængler af

Årtemisia vulgaris, liggende paa Jorden opad en græsklædt, sol-

beskinnet Skrænt; siden har jeg aarlig udlagt et større Antal

tilskaarne , tørre Artemisia-StæugleY paa dette Sted. . Imidlertid

viste det sig at være af Betydning, hvorledes disse Stængler vare

afbrudte, og paa hvilken Maade de vare henlagte. Bien vælger

nemlig kun saadanne Stængler til at bygge i, som have et Marvrør

af mindst 3,5°*°^ Tværmaal og en jævnt afbrudt Endeflade; denne

maa ikke være hævet ret meget over Jordoverfladen, og Stænglen

maa ligge fast. I Valg af Stængler stemmer den saaledes nogen-

lunde overens med Hoplomems lævipes — der dog ogsaa gjæme

tager tykkere Marvrør (5— 6°^"") og bygger villigt i opretstaaeude

Stængler — og jeg har en udlagt ^rfe?;u>fa-Stængel, hvori Yesparien

har bygget i den ene Ende, Bien i den anden, saaledes Åt Eederne

kun ere adskilte ved et kort Stykke Marv.

Osmia davwe7it7is fifnaver sin Eede-Gang til en Dybde, der

mm
i de 40 Beder, jeg hai- af denne Art, varierer mellem 20 og 135

i Gjennemsnit 80°^^ Gangens Bredde er fra 3,5 til 4"^°*.

Væggene i Gangen ere jævnt afglattede, og kun under Loupen kan

man iagttage Tværstriber, som ere Mærker af Kindbakkernes Spidser.

I Eeglen er Gangen lige, men naar Marvroret har en Tykkelse af

6^^% gjør deu ofte en Krumning, og naar det er 7°^"^ eUer derover,

er Gangen sædvanlig krum eller slangeagtig bugtet, forsaavidt

Stængelens Endeflade har været skraat afskaaret, idet Bien altid

gnaver lodret paa Endefladen. I den bugtede Del af Gangen

bygger Bien ingen Celler, og i tykke Stængler forekommer der

saavel i denne som i andre Retninger adskillige Foretyrrelser i de

Vidensk. Meddel, fra den ttaturh. Foren. 1897 10

V
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normale Forhold, Naar Gangen er udgnavet til sin fulde Længde,

begynder Bien paa Anlæget af den første Celle inderst i Gangen.

Den gnaver her 3Iarven af Væggen i en Strækning af 8°>'^ fra

Bunden, saaledes at der fremkommer et ovalt Rum af denne Længde.

Eummets Bredde er størst paa Midten, 5'°'", og afsmalnes til Siderne

til 4,-5"™. Dersom Marvrøret kun er 4 eller undertiden endog kun
S^gmm

j Tværmaal, maa Cellen blive af samme Bredde som selve

Gaugen, da dens træagtige Vægge ingen yderligere Udvidelse til-
i

stede, men dette hører dog til Sjældenhederne. Uddybningen af

Eummet foretages med stor Omhu og Accuratesse, saa at Væggene

ere fuldstændig glatte. At de ere dette, formoder jeg, skyldes, at

Bien foretager Udhulingen af Eummet med Kindbakkernes Skære-

Eaud, først med Hovedet vendt indefter, derpaa med Hovedet vendt

Tidefter. — Naar nu Cellerumraet er uddybet, og Bien har fuldendt

dette Arbejde, tager den fat paa at forsyne den første Celle med
Foder. Ved Anbringelsen af dette er det af Betydning, at Bien

har valgt en vandret, fastliggende StængeL Foderet, som

bestaar af lysegult Blomsterstøv, stærkt fugtet med Honning, fylder

omtrent Halvdelen af Cellens Eum og hviler paa Cellens Bund og

Indervæg, medens det næsten ikke berører Cellens Loft". Med
>1

en jævnt hvælvet Ovei-flade rager Fodermassen frem i Cellen, saa

at der er et tomt Eum foran og foroven i den. Paa Grund af at

Stænglen er vandret og fastliggende, kan Bien saaledes gjøre Forskjel

paa „op" og ^ned", „Loft" og „Gulv« i Cellen. Foder-Forsyningen

begynder med et Lag tørt Blomsterstøv, men efterhaanden som

Forsyningen skrider frem, bliver Foderet honningrigere, en Om-
stændighed

,
som jeg antager er af Betydning saavel ved Osinia-

som ved Stelis-Æggnts Anbringelse (se nedenfor). Dette stærkt

fugtige Foder vilde ikke kunne hvile paa selve Marvmassen, uden

at denne indsugede Fugtigheden, og dog viser en nøje Under-

søgelse af Cellevæggen, efter at Foderet er anbragt og har

henligget i længere Tid, at Cellevæggene i den brugte Celle

ere fuldkommen rene. I nogle friske Celler har jeg, efter at de

havde henligget i nogen Tid, fundet smaa, tynde, glinsende

^
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Blade, der muligvis kuime hidrøre fra eu Beklædning af Cellens

Vægge , foretagen forinden Anbringelsen af Foderet. Xaar Ægget

er anbragt paa Fodermassen, lukkes Cellen raed en ganske tynd

(0,5"™) skaalformig Skillevæg, som er dannet af tyggede, sammen-

klæbede Plantedele af mørkegrøn Farve, hvorimellem findes talrige

lyse Plantehaar. Denne Skillevæg anbringes ikke i selve Celle-

mmmets Munding, men et lille Stykke (c. 2"^"^) foran denne i

1

Gangen, saaledes at Cellerummets ovale Form i Forbindelse med

det smallere og lige Stykke Gang giver hele Cellen Form af en

Flaske, hvorfor jeg benævner denne Strækning Cellens „Hals".

Hermed er deii første Celle færdig, og Bien tager nu fat paa

at danne den næste Celles Eum ved at afgnave Marven i en

Strækning af S"*™, idet den gaar ud fra den første Celles skaal-

formige Væg som Bund og fortsætter dennes Hvælving ved at

danne eu oval Udhuling af samme Dimensioner som den første Celles.

Cellerne følge saaledes umiddelbart efter hverandre uden Afbrydelse

eller Mellemrum, saa at Reden kommer til at ligne en Perlesnor

med ovale, ens store Perler, anbragte med et lille, lige stort

Mellemrum. Cellernes Antal i hver Eede er forholdsvis ringe;

gjennemsnitlig findes 5 i hver (fra 1—11 har jeg fundet); disse

indtage gjennemsnitlig en Plads af 57°^ i en SO-"" lang Gang.

Cellernes Maal ere saa nøjagtige, at Længden af den Del af Gangen,

som Cellerne indtage, divideret med deres Antal, giver et Tal

den enkelte Celles Længde — som kun meget lidt afviger fra

10,5'"'". Saaledes indtage i adskillige Eeder 8 Celler tilsammen

en Plads af 82—84'"'", 6 Celler en Plads af 60—65'"'", i Celler

en Plads af 42—43'""', og hvor der finder eu blot ringe Afvigelse

Sted , antyder dette en Forstyrrelse , hvis Aarsag i Eeglen kan

paavises. Til Exempel indtog i én Eede 4 Celler a 9,8""" tilsammen

en Plads af 39""^, i en anden Eede 7 Celler a 8,4-"'" en Plads af

67™™
; i begge Tilfælde var Aarsagen hertil, at Marven var tykkere

end sædvanlig, saa at Bien havde gjort Cellerne kortere og bredere

(indtil 6""'), ligesom disse vare blevne noget skæve. I en tredie

Rede fandtes 2 Celler, der tilsammen indtoge en Plads af 25"""

10*
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fordi Osmien af eu Fejltagelse liavde lavet Skillevæg-gen imellem

dem dobbelt. Skillevæggen anbringes i Eegleu lO"'™ fra Cellens

Bund og det synes at være heri, at Hvepsens Beregning ligger.

Naar Skillevæggen, der jo egentlig høi^r med til Cellen, medregnes,

bliver hele Cellens Længde 10,o"^"^. Dette Maal er meget constant.

Derimod er Forholdet mellem Celle-Udhulingen og Halsens Længde

mere variabelt, idet den førstes Længde kan være fi'a 8 til Q""",

den' sidstes fra 1 til 2"'"^, saaledes at „Flaskeformen" ikke altid

er lige iøjnefaldende. Jeg har ikke kunnet coustatere nogen For-

skjel i Cellernes Længde for $ og ^. — Den tomme Del af

Gangen udenfor Cellerne er forholdsvis kort, og meget ofte naa

Cellerne — i en kortere Gang — helt ud til Indgangen. Den

yderste Celle er lukket med en Skaal ganske som de øvrige, saa at

flere Celler kunde bygges til uden Forstyrrelse af Ensartetheden i

Kedebygningen. Undertiden har Bien ligesom markeret, at det er

den sidste Celle ved at fæste nogle grovere Plantedele i Overfladen
ri

af Cellevæggen. Indgangen til Eeden lukkes altid med en Skaal,

bestaaende af samme Masse som Skillevæggene mellem Cellerne.

Naar Forholdene tillade det, anbringes den altid helt ude ved

Indgangen til Keden , saa at Skaalens Overflade gaar i Et med

Stængelens Endeflade. Naar den er anbragt her, virker den
r

skuffende, saa at man først antager, at Stængelen er ubeboet.

Denne Skaal er at betragte som et Stempel for Redens Fuldendelse.

Ofte finder man Reder, hvor Bien har anbragt 1 a 2 SkaaleD

indenfor den yderste og i Reglen tæt ved hinanden. Lige indenfor

disse, i den tomme Gang, er der da hyppigt opdynget en Samling

af Planterester, Jord, Smaasten, Grus og de forskjelligste andre

Gjenstaude, som Osmien tilfældigt har kunnet finde paa Jorden

udenfor Redens Indgang, saasom: Spidsmuseexcremcnter, eu død

irtemisiaMyrmica, en Bagkrops Skal af en Tæge, visne Kurve af

og mango andre smaa Sager, som sætte En i Forlegenhed med

Hensyn til Bestemmelsen af deres Art og Oprindelse. Som Bevis

paa, hvor lidet kræsen Bien er i sit Valg af Materiale til Skille-

væggene, kan jeg anføre, at den til Dannelse af en Skillevæg

*h
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mellem Cellerne (a og b i Rede Nr. 20)- havde anvendt en lille

Ilosplante, som den havde rykket op med Eodhaar og vedhængende

Jord og Smaasten; saavel i denne som i andre Skillevægge fandt
*

jegj at Plantedelene ofte vare blandede med noget fint Marvsmuld,

Hvad disse Plantedele angaar, hvoraf Skillevæggene mellem Cellerne

og Skaaleu ved Eedens Indgang vare dannede,
I

antager jeg dem for mine Eeders Vedkommende

for at være Spidsen af Bægerfligene eller Bladene

(mulig ogsaa Overhud og Bast) af Anchusa

offidnaUs, som voxede i Mængde paa det Sted,

h^or Rederne toges. Det er grønne, friske

Plantedele, som let lade sig tygge og rimeligvis

indeholde Slim nok til, naar de størkne, at

danne en fast jævn Masse, der er som klinet

med en Murské. De talrige Plantehaar, som

findes paa Skillevæggene og Skaalene ere ikke

iblandede, men sidde paa Plantedelene. Ved

Forsøg med at opløse Massen i Sprit viste det

sig, at dette ikke lod sig gjøre. Til Belysning

af de foran anførte Forhold ved Eedebygningen

Bederne hidsætter je«-og af Snyltelivet j

følgende Exempler paa de af mig klækkede

Nr. 10, 8 Celler (a—h), a: Ichneumonide S,

b : Coenocryptns bmacvlatiis 6rv. Jj

c: t, d: t, e: f. f: f* S' ^" ^^^'

farvet Halvpuppe o, h: J. Gangen

125x4"*", 8 Celler = 83mm

9,6 10mm

, Cellerne

inderste Celle længst,

Cellernes Bredde 5"""^, Marven 6'"'",

inderst lidt mere, Cellerne her skæve;

C4angen lige.

N^- 14* 5 Celler i'a— e), a: Ichneumonide $,

L\\
K,v-

\

>L

^1.: n

^*r

^-^

\

; Vi

,&

En Eede af
r

b: f uindspundeU; c: Ichneumonide Osmia daviventris

«
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$. d: Ichneumonide $, e: f. Gangen 90x4""^, 5 Celler

= SS"«, Cellerne 9'°'«, den inderste Celle lO'^, Skille-

væggene 1— 1,5""^, Prop i Indgangen, en Skillevæg 6'"'°

indenfor, nogle Planterester {A7'iemisia'Kur\-) indenfor denne.

I den anden Hopl

begyndt at bygge; en Celle er fuldført, men aaben.

Is'r. 19. 7 Celler (a—g), a: f, Osmia-Lavyen begyndt at spinde,

b: en Osmia-Kokon, hvori eu Coenocryptus-Kokou. Cellen

fyldt med Spaaner, da Coe7ioc7\ har gnavet sig bagom ud

og derved forstyrret den i Cellen c liggende Snyltebi-

{SteIis-)Kokoii, som har et Hul i Stedet for en Tud, f.

'd: tynd Kokon med aaben Tud, Larven f. e: Ichneumon,

der har gnavet sig ud gjennem Træet (Eeden laa i Mørke).

f: Ichneumon, kl. ^o/^ gS. g: Foderet skimlet; c, d og f

Kokou'er af Snyltebien. 6 Celler = eS""", Cellernes Bredde

4—5""", Marven T-""; Gangen krummet, lukket ved Ud-
ri

gangen lige foran den yderste Celle med 2 Skillevægge:
w

imellem disse en større Sten, Jord og Planterester.

Nr. 20. 6 Celler (a—f)

apum 9, kl. 30/4 88. Skillevæggen mellem Celle a og

b bestaar af en lille Mosplante med Kodhaar og vedhængende

Jord, tilligemed noget fint Marvsmuld, c: Ichn. $, t» ^'^^

2 meget store spidse Torne paa Metathorax. d: Ichn.

kl. -V4 88, Kokon af Snyltebi (Stelts) e: Coenocryptits aimm

% kl. ''^U 88, har ligget forkert i Cellen, f: Ichn., kl.

^^U 88. Gangen lOSxajo"^"^, 6 Celler = GO"™, Cellernes

Bredde 4—4,6""". Indgangen lukket med en tyk Prop.

Paa Indersiden af denne Smaasten, Bagkroppen af en død

Tæge m. m.

Nr. 32. 4 Celler (a—d) = 39"^, Gangen SS"", Cellernes Bredde

4,0—5'"'». Indgangen lukket med 3 Skaale, anbragte tæt

sammen; et 6'"'" langt Stykke indenfor fyldt med Grus og

Planterester. Jeg tog denne Bede d. ^i/g 1888. Den
w

var da færdig og indeholdt 4 Celler. Foderet i Cellerne

t

>
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var næsten urørt. 1 Celle a (den inderste Celle) hvilede

en Osmia-'L'dYs'e, som paa Ryggen havde en Klump af 10

smaa, hvide Æg, ^^s 88 var der kun svage Bester af

O^j/z/a-Larven; paa Foderet aad 4 smaa Larver, " som

senere døde. I Celle b laa 2 Larver, den ene foran^ den

anden bagved Foderklumpen. Den forreste var Osmia-

Larven, der som sædvanlig laa ovenpaa Foderklumpen.

Den anden var en SteUs-Lavxe, som laa indeklemt under

Foderet D. ^Vs 88 var 0^7/^2« -Larven død, og SfeUs--

Larven aad paa dens Plads. I Celle c laa ligesom i b

en Osmia- og en SteHs-Larve, D. ^^/s 88 opdagede jeg,

at -SYeZ/s-Larven, der laa saaledes, at den med Hovedet

berørte O^-wz/a-Larven paa Ejggen, om Natten havde bidt

denne i Nakken lige bagved Hovedet (i 1ste King paa

den ene Side), saa at der var fremkommet et stort Saar:
ri

den levede dog endnu og fandtes først død d. ^^/s 88.

Larverne havde udhulet Foderklumpen paa hver sin Side,

saa at der var fremkommet skaalformige Fordybninger i

denne. I Celle d fandtes en Foderklump, som var uberørt;

hverken Æg eller Larve kunde opdages. D. Vs 88 havde

Stelis'LaYxavne ædt Foderet op , udskilte Excrementerne

og spandt sig ind. D, ^V^ 88 vare Kokon'eme færdige;

jeg iagttog, at Bunden blev spunden først. D. '®/4 91

aabnedes Kokon'erne; i begge laa Stelis mimita fuldt ud-
+

viklet, i Celle b en ^, i c en $, altsaa Hunnen yderst,

5/é;//^-Ægget anbringes vistnok paa Bunden af Cellen, saaledes

at Værtlarven og Snyltebien komme til at æde paa hver sin Side

af Foderklumpen; naar de have ædt sig saa langt frem, at Stelis-

Larven kan naa O^røa-Larven
,

gjør den det af med den , men

fortærer den ikke. 057?na-Larveu bliver liggende og skrumper ind

til en sort Masse, ^^efe-Larven er meget livlig og temmelig øm-

findtlig for Berøring; naar jeg pirrede, ved den med Pincetten, drejede

*3en Forkroppen væk og bed sig godt fast i Marven paa Celle-

^a^ggen rned sine svlformige, brune Kindbakker, Kroppen er noget
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nedtrykt, Folderne stærkt fremtrædende, og langs Eyggen har den

frerastaaende Vorter (ikke som hos Ichneumonider paa, men) mellem
Ringene. Bag 3. Bing findes den første og de øvrige bag 4., 5.,

» 6. , 7. og 8. Eing (sidste Rjgvorte foran 3die sidste Stigmc).

Vorterne tiltage i Størrelse forfra bagtil, saaledes at 5. Eygvorte

er højest, 6te atter svag. Naar Larven strækker sig, forsvinde de,

naar den krummer sig, pustes de atter nd. Mellem Vorterne har

den langs Ryggen korte, fine Sørstehaar og langs Sidefolderne

Bundter af udstaaende, stive Haar. SfeZ/s-Larvens Excrementer

vare af Fonn som et Komma og som friske af Voxfarve, saa at de

ganske lignede Blomsterstøvet i Cellen.

Osmia.-L^i-\en har kun svage Rygfolder, gaaende paatværs i

hele Kroppens Bredde. Kokon'erne synes at ende med to mørke

Masser, som støde sammen i Qn lige Linie; den inderste af disse

er Exkrementmassen , den yderste Skillevæggen. Fra Skillevæggen

lader Kokon'en sig ofte let løsne, hvorimod den plejer at hænge

fast sammeu med Excrementerne; disse bestaa af smaa langagtige

Blomsterstøvmasser, der klæbe sammen og omtrent udfylde Cellens

„Hals", idet de hvile umiddelbart paa den udenfor liggende Cellevægs

Inderside.

I mange af mine Reder optræde Stelis minuta Lep. og Coeno-

enjptm i saadant Antal, at der af disse kun kom Snyltere frem,

og ikke en eneste Os/;i/a-Larve kom til Udvikling; -SteZ/s-Pupperne

vare igjen stukne af Ichneumonider, saa at jeg allerede havde

opgivet Haabet om at erfare, hvem den retmæssige Beboer af

Kokon'en var, da der endelig kom en enkelt Stelis ud af et temmelig

stort Materiale.
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II.

Om Perithous mediator os: Omalus auratus&

Af

Hermann Borries.

PeritllOllS mediator F. er en hyppigt forekommmende Snylter"

hos Pemphredoyi'kxiQxn^ luguhris^ lethifer og unkolor.

Hunhvepsen træffes paa gammelt Træ og udgaaede Grene eller

Plantestængler, hvori de nævnte Pemphredon-Axi^x^ Eeder findes.

Paa saadanne Localiteter har jeg ofte haft Lejlighed til at iagttage

den, naar den med sin lange Braad borer ind i Træet, for at

+

anbringe sine Æg paa de indenfor liggende Pe7nphredon-La,r\eY.

Først opsøger den med Antennerne, der ere i uafbrudt livlig

Bevægelse, et Sted paa Træet, indenfor hvilket der hviler en Larve

i Eeden. Naar den har fundet et saadant, strækker den sine Ben,
w

af hvilke Bagbenene ere særlig lange, bøjer derpaa den langstrakte,

smalle Bagkrop — med den indtil 16'"'" lange Braad — ind under

Bugen, og idet den derpaa atter strækker Bagkroppen lige ret

ud, bliver Braaden liggende langs hen under Bugsiden, støttet

ligesom i en Rende — mellem de
_
tæt siddende Hofter og i

den særlig dybe Fure, som findes i Midtlinien af Jlesosternum.

Hele Kroppen ligger nu i en ret Linie, som danner en Vinkel med

ITnderlaget, hvorpaa Hvepsen staar, idet Kroppen hæver sig skraat

opefter, saaledes at Hovedet er lavest, Bagkropspidsen højst. Kun
F

de sidste Bagkropsringe , som indeslutte Muskulaturen, der styrer

og bevæger den meget . bøjelige og baarfme Braad ,
ere bøjede

trogformigrt nedad.

7i^
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Ku sætter Hvepsen Braadspidsen mod Træet henne foran

Hovedet j alt medens den livligt bevæger Antennernej og Boriugen

begynder. Under Boringen bevæge de 2 Bor sig vexelvis paa

Borstyret; af Kroppen er det kun de yderste Bagkropsringe , som

ere i Bevægelse, de drejes hurtigt op og ned. Mellem Eygskinnerne,

som ere smalle, findes en vid og blød Bindehud, som muliggjør

den krogformige Ombøjning af Bagkropsspidsen. Braaden omsluttes

ikke ved Gi'uuden af de to Braadskeder, idet Braaden udgaar fra

Tdens Drejepunkt, medens Skedernes Grundstykker ere sammenvoxede

med og omsluttede af den 8de (sidste) Eygskinnes Rande* Udenfor

disse have Braadskederne deres Knæk og her bøje de sig, for i en

Bue at naa ned til og omslutte Braaden et Stykke nede paa denne.

— Alt som Braaden nu synker dybere ned i Træet, bliver den

Bue, som Braadskederne danne fra deres Knæk til det Sted, hvor

de omslutte Braaden, stedse større, thi Skederne — der ere ru og

tæt besatte med Haar, som vende udad — følge ikke (eller ialtfald

kun et ganske lille Stykke) med Braaden ned i Træet, Tilsidst

maa ogsaa Bagkroppen bøjes, for at Braaden kan sænkes dybt nok

i Træet I denne Stilling har jeg bevaret Snyltehvepsen ved paa

dette Tidspunkt af Boringen at gribe fast om den med 2 Fingre

og saaleder dræbe den. — Naar Braaden atter skal drages op,

finder en tilsvarende Bevægelse af de yderste Bagkropsringe Sted,

medens Bagkroppen igjen rettes lige ud. Saavel selve Boreapparatet

som den Lethed og Sikkerhed, hvormed Hvepsen betjener sig af
m

det, vække unægtelig Ens Beundring.

Skjønt Pei^khous mediator opholder sig hele Dagen — i godt

og i daarligt Vejr — paa gamle Træstammer eller Grene, hvori

de nævnte Pemphredon-XxiQX have deres Reder, for at aflægge

sine Æg i disse , var det mig paafaldende , at Gravehvepsen

ikke syntes at kjende sin Fjende. Pemphredon-Axt^vm jagede

ikke efter Snyltehvepsen, naar den løb omkring udenpaa Træet,

hvori deres Reder fandtes, i det højeste da, naar don tilfældigvis

kom dem i Vejen. Dette er, saavidt jeg har iagttaget, Tilfældet

overalt, hvor en Snyltehveps anbringer sine Æg paa samme Maade
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som PerithouSf ved udefra at bore ind i Eeden, idet Grarebvepsen

ikke opfatter Boringen som en Efterstræbelse af dens Yngel. Af

•den TJgenerthedj hvormed begge Parter færdes i hinandens umiddelbare

Nærhed, slutter jeg, at ingen af dem har nogen Anelse om, i hvilket

Forhold de staa til hinanden. Og denne Omstændighed er — ret

beset — heldig ogsaa for Gravehvepsens Vedkommende. Thi det

vilde kun være til liden Nvtte for den, om den vidste, at Ptrithous

er dens værste Fjende og Ødelægger af deus Tugel. Selv om den,

medens Eedebygningen stod paa, kunde bortjage Snyltehvepsen,

vilde denne jo efter Eedens Fuldendelse altid have Lejlighed nok

til at anbringe sine Æg. At jage efter den, vilde saaledes for

Gravehvepsen kun være et unyttigt Spild af den kostbare Tid; det

vilde mulig bevirke en Nedgang i Antallet af dens Eeder , d. v. s.

den vilde have færre Chancer for at sikre Artens Bestaaen.

Ved Aabningen af Bederne fandt jeg Peritkous mediators Æg
liggende løst uden paa Værtlarven, uden at denne i mindste Maade

var beskadiget af Braaden. Ægget er meget smalt — da det jo

skal passere igjennem den haarfine Braads indre Hulhed — af

Form langstrakt-cylindrisk, c,
4^"^ langt, svagt krummet og mælke-

hvidt. I begge Ender er det tilspidset, noget mere i den ene end
r

i deu anden. I Eeglen lægger Suylteien vistnok kun 1 Æg paa

liver Larve, men hvor mange medlator-Kmimx ere i Yirksomhed,

lægge de Æg paa Larver, som allerede i Forvejen vare belagte med

Æg; saaledes fandt jeg (^/s 88) en Eede, hvori def paa en halv-

voien u/i/coZor-Larve fandtes 6 Æg ; lagte i en Glas-Tube klækkedes

de kort efter, og de sraaa Larver krøb da om indeni Tuben.

Ferithous iJiediator-Lnvxen er smal og langstrakt, noget ned-

trykt og af Farve mælkehvid ligesom Ægget. Hos den unge Larve

er Hovedet forholdsvis meget stort, hos den ældre forholdsvis lille,

med smaa Antenner. Langs Ryggen har den Vorter midt paa

Eingene; heri afviger den fra Pteromalinerne, hvilket tyder paa at

den er Ektoparasit. Perithous-Ægget lægges vistnok i Eeglen paa

den udvoxne Pemphredon-Lavye og ofte, efter at Laaget er spundet.
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Undtagelsesvis fandt jeg (% 88) Larver, som sugede paa luguhris-

Pupper, én Larve uden paa hver Puppe; nogle af dem sugede paa

Hovedet, andre paa Bagkroppen af Puppen. Da disse lugubris-

Pupper hørte til 1ste Generation, have Larverne forpuppet sig

tidhgt. Hos unkolor (med kun én aarlig Generation) suger Snylteren

altid paa Larven — som her overvintrer — efterat Laas-et6.. er

spundet. Kun én Gang har jeg fundet ?ne*«for-Larven sugende

paa en ung ?«Y/i<Jr/s-Larve.

Udfarvningen og Forpupningen er meget interessant at iagttage

hos denne Snylter.. Dels er den let at følge, dels vil man stadig

kunne have friskt Materiale til Eaadighed. Nogle Dage efterat

Larven er fuldvoxen (den sidste Generation overvintrer som Larve

og hos denne finder Udfarvningen og Forpupningen først Sted

næste Foraar), begynde de sammensatte Øjne at udfarves, idet Øjnenes

bageste Kand farves brun. Det er Øjnene paa Halvpuppen, som

ligger inde i Larvehuden og er færdig til at bryde denne og for-

vandle sig til Puppe. Lægges Larven forinden i Sprit, vil man
gjeunem Larvehuden kunne se Halvpuppens Form. Puppens Øjne

begynde altsaa at udfarves, forinden Larvehuden er bristet.

Passer man nøje paa Larven i de følgende Dage, vil man kunne

faa at se, hvad der sker i det Øjeblik Huden brister. Ved at

holde Loupen over den iagttog jeg følgende : Huden revner i Midt-

linieu over Nakken og glider ned over Panden, saa at Issen først

bliver fri. Saiptidig hermed ser man dej brune Øjerand bevæge

sig ved at Puppens Hoved drejes i en Vinkel paa 90° nedad;

Halvpuppens Antenner, der have ligget sammenkrummede i

Larvebudens Hoveddel, trækkes nu ud med Spidserne hængende

fast i Munddelenes Buler, medens Hudsækken glider tilbage af

Puppens Krop. Nu dreje Brystringene sig fra den lodrette til den

skraa Stilling og dermed Vingerne. Disse Drejninger ere mærlæligt

nok ikke tidligere iagttagne, heller ikke af Katzeburg, som først

iagttog og saa nøje har beskrevet Hymenopter-Larvers Forpupning.

Hvis det er en Honlarve, vi have for os, se vi samtidig med eller

før Hudens Bristning Braadeus Dele pose sig frem og dreje op ad
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1

Ej-ggen til, og naar Huden er gledeii helt af, er Spidsen af dem

allerede lielt ude ved Puppens Hoved. Puppen er mælkehvid,

kun Øjerandeu og Biøjnene ere brune; Antennerne ligge lige og

parallelt udstrakte langs Bugsiden. Dens naturlige Stilling er paa

Kjggen, og saa snart den forstyrres heri, vender den sig ved Hjælp

af de sidste Kropringe, som den da bevæger meget livligt.

Skjønt viediafor-lj^vven ikke indspinder sig, har jeg undertiden

fundet den liggende i en fuldstændig Kokon; af disse Kokoner har

jeg ogsaa klækket den , saa at enhver Pejitagelse er udelukket.

Kokon'en er saa ejendommelig, at den vanskelig kan forvexles med

nogen anden. Den tilhører Omalus auratus ^ som er en hyppig

Snylter hos Pemjjhredon unicolor. Men hvorledes kommer mediafor-

Larven til at ligge i dens Kokon? Forklaringen er, at den har

•ædt Omalus-Lavveny efter at denne havde indspundet sig. At dette

er rigtigt, har jeg kunnet overbevise mig om ved i Bunden af

Kokon'en at finde Larvehuden af Omahis-LsLYyen med dens karak-

teristiske Kitintegninger paa Hovedet, de to gule, skraat stillede

Pandepletter, Munddelenes Linier og de stærke tretandede Mandibler;

desuden har jeg fundet inediator-LavYen sugende paa den vel ud\iklede

Omalus-Ldivye indeni Kokon'en (Eede Nr. 92). Sagen maa altsaa

forklares derved, at mediator-Ruuneu af en Fejltagelse har lagt sit

Æg paa en 0maZw5-Larve i Stedet for paa en Pemphredon-L'dv\e.

Denne Fejltagelse er iøvrigt forklarlig nok, men det mærkelige er,

at det gaar godt, og at medmtor-L-drYen udvikler sig normalt.

Undertiden kan mediator - Larven forstyrre Omalus - Larven i at
f p

spinde sin Kokon; dette var Tilfældet i en Rede (Nn 95), hvori

der i 2 l!s'aboceller laa 2 Omalus-KoloueT; disse vare ukjendelige

ved, at de karakteristiske, plane Ender paa Kokon'erne manglede,'

Spindet var løst osv.

Som det af det Foregaaende fremgaar, ligger mediator-

Larven — ^ skjønt den ikke er Entoparasit — i den

fuldendte 07«a/u5-Kokon Qfi\ Fabres Slutning angaaende

Guldhvepsenes Snylteliv), hvilket viser, at man altid maa se Snylteren
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in actu for at kunne udtale sig med Yished om, hvorvidt den er

Ento- eller Ektoparasit.

•Da Ferithous mediator suylter saavel paa lugtibris som paa

unicohr, ere, i Overensstemmelse med Værternes Størrelse, de af

den førstnævntes Eeder udklækkede Exemplarer betydelig større

end de af den sidstnævntes Eeder udklækkede. De Exemplarer,

som jeg traf ifærd med at lægge Æg i lugiihris-Beåer , vare efter

Størrelsen at dømme (13°''^, Braad 16™^) uden Tvivl ogsaa ud-

klækkede af saadanne. Ogsaa i Farvetegningen viste dette sig,

idet den gule Tegning paa Thorax, navnlig bagtil, viste sig at

være stærkere, jo større Exemplarerno vare. Saaledes faa vi

maaske i Fremtiden — naar de store og de smaa Exempl. hver

holde sig til sin Art — to Former ud af én.

Ferithous mediator savner den for Snyltehvepsene karakteristiske

Livlighed og er i sine Bevægelser paafaldende træg. Dette Karak-

tertræk hos den er i god Overensstemmelse med, at den — i Mod-

sætning til Hvepsene i Almindelighed — viser sig saa lidet følsom

overfor Vejrligets Omskiftelser.

Omalus auratus traf jeg ret hyppigt som Snylter hos Fem-

phredon unicolor, dog sjældent i større Antal i hver Eede; i Begleu

fandtes 1 å 2 Exemplarer, kun i en enkelt Eede vare samtlige

Mrt/co?or-Larver fortærede af den [i Reden Nr. 95 fandtes den i

hveranden Celle]. Da OmaZM^-Hunnen maa krybe ind i Eedeu,

for at aflægge Ægget og vente, indtil Gravehyepsen har faaet

fuldført en ny Celle , forklares herved dens spredte Forekomst.

Omalus'Larven er Ektoparasit; den udsuger og opæder tilsidst sit

Offer. Den er gullig-mælkehvid og mat af Farve ; Kroppen er kort,

trind og trivelig. Hovedet er glinsende glat, gjennemsigtig-klart.

Antennerne ere lyse, veludviklede. Paa Panden sidde 2 karakteri-

stiske
, skraat stillede gule Pletter. Mandiblerne ere 3-tandede,

meget stærke. Kæber og Underlæbe hver forsynede med 2 korte

brune Tappe. Paa Underlæben en Kitinstribe. Mundlappen er

indbugtet i Midten, og dens 2 Sidedele ende med flere (4—5) korte.



159

tykke Tappe. Puppen ligner ganske Imago, i sammenrullet Til-

stand. Iraago's Sammenrulningsevne er vel en Følge af Puppens

Form. Vingeskællene ero paafaldende store og staa ud til Siderne.

Kokon'en er (saalænge Larven ligger i den) gullig-klar. Den er

ikke spunden frit, men slutter fast til Cellens Yd^gge, saa at den

danner en Beklædning af disse. Ved nærmere Undersøgelse viser

den sig at bestaa af 2 Lag: et ydre spindelvævsagtigt, som er

fæstet til Eøret og fortil hænger sammen med en plan „Skillevæg",

der er anbragt lidt indenfor Eanden af Kokon ens ydre Lag.

Indenfor findes en tæt, men klar, stiv, afrundet Kokon, der lader

sig løsne helt fra det ydre Lag. I Bunden er den lidt brunlig.

/
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III.

Om Eedebjgningeu hos Ancistrocerus oviventris Wesm

Af

Hermann Borries.

Et vist Talent for at mure med Ler som Bygningsmateriale

sj-nes at være fælles for alle Arter af den gamle Slægt Odyneriis L.

Men hos de fleste er denne Evne ikke udviklet i nogen høj Grad;

de uøjes med at opføre Skillevægge enten i Hulrum, de have

forefundet f. Ex. i hule Plantestæugler, i gamle Larvegange i Træ,

i forladte Reder af andre Hvepse^), eller i Hulrum, som de selv

have dannet sig i Lervægge eller lerede Veje osv. Hoplomerus

lævipes Schuck., hvis Bjgningsmaade er beskrevet af Audouin og

Dufour^), og som jeg selv har haft rig Lejlighed til at studere,

danner en Undtagelse herfra ved^selv at gnave sig en Gang i

tørre Bubus-StænglQv , som den udstyrer med en Række smukt

dannede, meget solide, fingerbøl-formige Celler. Den synes mig at

have naaet Toppunktet for Udfoldelsen af Murer-Talentet i et

Hulrum. Men noget Exempel paa frit opførte Eeder, saaledes som

man træffer det hos Slægten Eimenes Off hos Slæirten Celonites

i

O

blandt Masaridæ^ har man hidtil ikke kjeudt for Slægten Odyneriis'

^) En Del l'ejltagelser i Litteraturen stammer fra dette Forhold, idet

mange Yesparier, Bier og Gravehvepse benytte andre Insekters forladte

Gange og Reder. Som Exempel skal jeg anføre Lucas' Beskrivelse

af en frit bygget Lerrede, hvori ftindtes en Polistes canadensis (der

laa krum i Cellen), hvorfor han antager, at Reden er opført af denne.

(Ann. Soc. eut. Fr. 1873.)

*) Anuales des scieuces naturelles 2. Sér. t XI. 1839.
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Vedkommende. Det er da ret interessantj at Anchtrocerus ovlveniris

adskiller sig fra de øvrige Eedebyggere af deuue Slægt, livis Biologi

liidtil er tleven undersøgt, ved at opføre frit siddende Reder af Ler.

Skjønt Ancisti^ocerus oviventris sjældent fanges (i Keglen $ i

Juni og Juli, 5 enkeltvis i Juni, Juli og August), har jeg dog

ikke sjældent fundet dens Keder og er da bleven forundret over,

hvor forskjelHge disse kunne være. Ved Undersøgelse af Sten-

:jærder og løst liggende Sten paa Marken fandt jeg fæstede paa

disse en Del lerede Jordklumper, der hver omsluttede nogle Hulnim

med Larver i, og de af Larverne udklækkede Hvepse viste sig at

tilhøre denne Art. Eedens Ydre har intet paafaldende ved sig.

Den minder nærmest om den sydeuropæiske Chalicodoma murarias

Kede, men mangler dennes Fasthed. Byggematerialet er Ler,

blandet med grovt Sand, og er saa løst sammenhængende, at Regnen

skyller en Del bort af Overfladen. Jeg formoder, at det er for

at modvirke denne Mangel ved Bygningsmaterialet, at Hvepsen

giver Væggene en saa stor Tykkelse.

Den første Rede, jeg fandt, bestod i et Hul i en Sten, som

var tillukket med et Laag af Ler paa samme Maade som hos

Osmia cæmentarla, der danner Overgangen til de frit byggende

Arter indenfor den Slægt. Senere fandt jeg enkelte Reder byggede

imellem Celler, opførte af Pseudagenia puiidum, som de have en

Del tilfælles med; men dennes Celler ere mindre og have tyndere

Vægge. Pseudagenia punctum holder desuden meget af at bygge

mellem to Stene, saaledes at Stenenes Flader danne Sider af

samme Celle, medens Åncistrocerus oviventris anbringer sin Rede

paa Fladen af Stenen, undertiden i en Vinkel, ligesom Poelopoeus

og Trypoxijlon. Som hos disse kunde man udvendig se de Lag,

hvoraf Cellen successive var dannet, og i Lighed med Poelopoeus

og Pseudagenia byggede den en ny Qelle ved Siden af og opad

den første, saaledes at denne delvis dannede en Side i den ny

Celle. Jeg har fundet hele „Keder", bestaaende. af indtil 12 Celler,

byggede paa denne Maade opad hinanden.

Til Trods for at Åncistrocerus oviventris ikke viser sig som

Videnak. Meddel, fra den naturh. Foren. 1897,
-»•-*
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nogen ndlært Murer, og det Materiale, den anvender, heller ikke

tillader nogen fuldendt Kunst, saa at der hører et gjennem Studium
1

skærpet Blik til at kunne erkjende deus Byggeplan, var det dog

muligt at opfatte Planen i Arbejdet^ omondskjønt Stenenes ITjævn-

heder ofte lagde Hvepsen saadanne Hindringer i Vejen, at den til-

stræbte Regelmæssighed i Byggearbejdet gik tabt. Jeg har her

afbildet den mest fuldkomment byggede Rede
,
jeg har fundet , og

M '^^

1

L-h'

ri d Kl

j:--:.:^:-

, _^-- ^r I

_ - - '

''"^:^^'::;:" *':—

''JifW//;-

- *"

En Eede af Ancistrocertis oviventris Wesm. Nat. Størr.

Å, set udvendig, siddende i en Vinkel paa en Granitsten; Indgangen aaben.
B, samme set indenfi-a, efterat være gærnet fra Underlaget.
C, tænkt Gjennemsnit af Reden.
a, b, c, d, de 4 Celler; e, Forhal; x, Indgangen.

den viser en mere udviklet Byggeevne, end man fra først af skulde

liave tiltænkt Hvepsen. Eeden fandtes anbragt i en Yinkel paa

en Sten med plane Sider; i selve Vinklen og delvis benyttende

dennes to Sider som Sider i Cellen er først opført 2 Celler i Række;

paa hver Side af den forreste er atter bygget 2 ny Celler, og da

disse Celler ikke uaaede sammen, er Mellemrummet imellem dem
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udfyldt med samrae Materiale, hvoraf Cellerne ere byggede, eu

gulbrun, fin Lermasse. Disse 3 forreste Celler ere lukkede med
4

en forsvarlig Prop af et grovere Materiale, og de udmunde i en

tom, aaben „Forhal"; denne synes først at være bygget, efter at

Hvepsen havde dækket Cellerne med et tildels temmelig tykt Lag

af Ler, blandet med grovere Sandskorn, hvoraf ogsaa Forhallens

Y2Bgge vare dannede. Endelig findes der i Forhallens Væg en

rund Indgang, som var lukket med et ganske tyndt Laag, der ved

mit Forsøg paa at ^ærne Reden fra Stenen gik itu. Om denne

Forhal dog ikke har været bestemt til at være en ny Celle, skal

jeg lade staa hen. Cellernes Yddgge vare ujævne og uden Afpudsning,

saa at det Indre var ligesaa primitivt som det Ydre af Eeden.

Ved det tykke Lag af Ler, som Hvepsen tilsidst dækkede Eeden

med, fik denne en smuk afrundet Form.

Paa Grund af det lidet holdbare Byggemateriale var Eeden

meget skrøbelig, og det kunde ikke undgaas, at de enkelte Celler

delvis adskiltes ved Forsøget paa at faa Eeden i sin Helhed

^ærnet fra Stenen, ligesom ogsaa Yderlaget tog Skade; det kan

dog ikke nægtes, at Hvepsen — som den vedføjede Afbildning

viser — i Bygningen af denne Eede har godtgjort, at den formaar

at bygge efter et højere Princip, ialtfald under gunstige Forhold

og at deu utvivlsomt kunde frembringe et smukkere Arbejde med

et bedre Materiale. Det er jo ogsaa muligt, at den i Egne med

gunstigere Forbold i Henseende til Underlag og Byggemateriale

kan udfolde større Kunst end i den Egn, bvor jeg har iagttaget den.

Jeg har klækket Hvepsen adskillige Gange af de her omtalte

Keder. Larven er hvid. men iøvrigt som en Odmierus-La.vxe. Af

Snyltere fandt jeg ofte Chri/sis ignlta og flere Ichneumoner, der dog

ikke kom til en saadan Udvikling, at de lode sig bestemme.

Foderet synes efter de forefundne Rester at være Phi/tonomus-La,r\er,

11
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Botaniske Exkursioner,

3. Skarridsø.

Af

Eug. Warming.

I Vestsjælland ligger den for sine smukke Omgivelser vel bekjendte

Skarridsø. Dens Figur ses af hosstaaende Kortskizze (Fig, 1). Alle

dens Bredder ere skovklædte paa nogle faa Strækninger nær, og

høje Bakker omgive den navnlig mod Syd og Sydvest, hvor de fem

Kg. 1. Skarridsø. (Efter Generalstabens Kort).

De smaa Einge eller sorte Kredse i Søeu betegne Aakande-Vegetation,

de smaa Kryds Potamogeton lucens. Højde over Havet 18,9 M.
4
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„Kongens Møller" ligge; dette sydlige og vestlige Parti ex et stort

Morænelandskab med enorme Mængder af EuUesten, af hvilke mange

allerede ere bortførte bl. a. til Kjøbenhavns Fæstningsværker.

Søens Omfang er godt og vel en Mil, naar alle Bugter regnes

med. Dens Vand er brunligt og ikke velsmagende; dets Gjennem-

sigtighed er næppe meget stor. De større Dvbder kjender jeg ikke.

Kun inde vedBredden, hvor Vegetationen begynder, har jeg foretaget

en Række Dybdemaalinger paa over 70 Steder for derved at lære,

hvilken Rolle Dybdeforholdene spille for Planternes Fordeling^).

Der maa kunne skjelnes mellem følgende forskjellige, efter hver-

andre regelbundet følgende Plantesamlag 2)

:

1. Plankton-Vegetationen

;

2. Dybsø-Bundvegetationen (Mikrofyter, vel især Bakterier paa

Mudderbund);

3. Limnæ-Vegetationen

;

4. Sump-Vegetationen

;

5. Kjærene, hvortil slutte sig

6. Engdannelser; 7. Eliekrat og 8. Bøgeskov.
m

i

Om 1 og 2 har jeg ingen Iagttagelser. Hvad jeg har at be-
i

mærke om de andre, er følgende.

^M

1. Limnæ-Vegetatioiien.

Naar man fra Midten af Søen begiver sig ind mod Land, er

den første Blomster-Plante, som man vil faa Øje paa, Potamogeton

luceiis^ der hist og her, f. Ex. langs Nordsiden og andensteds

(alle dens Voxeste^er ere næppe blevne afsatte paa Kortet), findes

i spredte Exemplarer eller smaa Grupper paa Vand, hvis Dybde er

3—4 Metre, og paa en Bund, der er blød Mudder. Det eneste,

som den hæver op over Vandfladen, er Blomster- eller Frugtstandene,

^) Det bedes erindret, at Sommeren 1896, i hvilken denne Undersøgelse

gjordes, varmeget tør, og Vandstanden aabeubart lidt lavere end ellers.

De i det Følgende anførte Dybder maa derfor snarest forøges lidt.

^) Se Warming, « Plantesamfund*; Kjøbenhavn, 1895.
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hvis Axer ligesom de allerøverste Dele af Stænglen ere meget tykke,

næsten oppustede og svampede, aabenbart et Middel for dem til

at holde sig* flydende^). Denne Plante vil kunne forekomme over-

alt, hvor Bunden og Dybden ere passende for den, thi Bølgegang

vil aabenbart ikke genere den; dertil have de over Vandet værende

Dele en for ringe Udstrækning.

Enkelte Steder fandtes ogsaa Potamogeton perfoUatus, der er

tilpasset til lignende Forhold, og synes at kunne gaa lige saa dybt.

Til disse slutte sig Myriophyllum verticillatum, der dog ikke synes

meget almindelig. I Bugten 9 fandtes Hippurts i den langbladede,

submerse ,. sterile Form. Ingen af disse Arter have Flydeblade,
r

en Grund til, at de kunne findes ude paa de aabne, ofte uro-

lige Vande*

Langt nærmere Bredden træffes de andre Limnæer, hvilke alle

have Flydeblade (der er formodentlig ogsaa flere andre Arter uden

saadanne, som jeg ikke har bemærket). Disse ere navnlig Nym-
phæaceerne, Nuphar luteum og Nymphæa alba. Man vil næsten

altid finde disse Arter selskabeligt; hvor der er een, er der sæd-

vanlig meget store Mængder, der dække Vandfladen med deres brede, «»

frisk grønne og glinsende Flydeblade. En af Grundene til deres

Selskabelighed er naturligvis, at de ere Ehizomplanter. Nymphæa^
Bladplader blive indtil 37 Cm lange og 34 Cm brede; undertiden

have de en Antydning af en lignende Ombøjning af Randen som

Victoria regia.
4

Deres Forekomst i Søen er ret mærkelig og viser en tydelig

Afhængighed af bestemte Betingelser. Et Blik paa Kortet vil vise,

at overalt, hvor der er en Bugt, optræder der A^kander (betegnede

ved smaaEinge), og de findes først og fremmest paa Bugtens Vest-

side (se f. Ex. Søens Sydkyst). Bunden viser sig her overalt at

være blød, dyb Mudder, og det samme er Tilfældet med alle dybere

Bugter, hvor Vandet er roligere, medens den omkring alle Pynter

er fast, sandet eller stenet, og Dybden e# indtil 2^/2 M, sædvanlig-

I

*) Se Raunkiærs «Danske Blomsterplanter », I, S. 91.
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vis 2—2^/2, men de kunne ogsaa voxe paa lavere Vand, om de

faa Lov dertil. Grunden til den Fordeling, som sees paa Kortet,

er tydelig nok den, at Aakaudcrne foretrække de Steder, hvor

der er Eo, og livor Mudderpartiklerne af samme Grund

bundfældes, og de Kræfter, som bringe Uro tilveje, ere naturligvis

Vindene, thi om Strøm er der ikke Tale i denne So. Men da

Vindene ere overvejende vestlige og sydvestlige, saa

følger deraf netop, at de Bugter, hvor Pynter, Skove og Bakker

give bedst Læ mod disse, netop ville blive de paa Mudder og der-

for ogsaa paa Aakander rigeste. Man vil derfor finde, at Søens

hele Vestside er rig paa Aakander; dernæst findes store Bugter i

Nordvest {14 og 16), hvor der er en mægtig Aakandevegetation.

Gaaer man længere mod Øst, kommer der en lang Strækning hen

forbi Klak Mose, Søens nordlige Bredder {13—12), hvor der ingen

voxe — her staar Bølgeslaget paa, og det samme vil i endnu højere

Grad være Tilfældet med store Strækninger paa Søens Sydostside,

som derfor ogsaa ere aldeles blottede for Aakandevegetation (7

—

8),

hvorimod de smaa Bugter paa Sydsiden regelmæssig hver har siu

Aakandevegetation især paa Bugtens Vestside og dybest inde.

Endelig findes der to Bugter i Øst, af hvilke den sydlige og største

{9) er udmærket vel beskyttet af Skove mod de vestlige Vinde, og

her er atter en mægtig Aakandevegetation, der findes endog et stort

Selskab ude i Vandet paa den dybe Mudderbund, skilt fra Land,

dog kun paa c. 2 M Vanddybde. Den nordøstlige Bugt {11) bliver

paa Grund af sin Snæverhed og de beskyttende Masser af Tagrør

og Kogleax ogsaa et ret godt Sted for Mudder og for Aakander.

Følgende Enkeltheder i Vegetationens Fordeling kunne anføres.

Om man begynder i Sydvest ved 20, hvor Søen har sit Udløb, vil

man ud for denne skovklædte Pynt træffe en blandet Vegetation af

Tagrør og Kogleax paa Sandbund ; derefter i Bugten 20—2 Mudder

med en frodig Vegetation af Aakander yderst, Dunhammer indenfor

dem og Kogleax dernæst, samt nærmest Bredden Tagrør. Ud for

den lille Pynt 1 er der Sten- og Sandbund samt blandet Vegeta-

tion af Kogleax o<r Tagrør. Samme Forhold ved Pynt 2. Ved 3

en ny Mudderbugt med Aakander paa 2V2 M Dybde og nærmere

Bredden Blanding af Kogleax og Tagrør, ud til c. 1 m—2 M og
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paa noget fastere Bund. "Cd for Pynt 4 fast Bund med Sand og

Sten og blandet Vegetation af Kogleax og Tagrør. 5 er atter en

Mudderbugt med Aakander paa 2 M Dybde, de nævnte to Arter

fra 1^/2 M ind til Land og paa mindre blod Bund. Aakanderne
fandtes kun paa Bugtens Vestside. Strækningen 5—6 har fast

Bund og blandet Vegetation af Kogleax og Tagrør. Ved 7 følger

en ny Mudderbugt med Aakander paa Vestsiden, samt en frodig og

ren Bestand af Kogleax, ud til Vk— 1^/4 31 Strækningen fra 7

—

8

er næsten alene Tagrør paa fast Bund; den danner paa en Stræk-

ning et stort bueformet Bælte af 2—4 M Bredde ude i Vandet, og

bag denne Bevoxning, ind mod Land, findes spredte og svage Kogleax

paa c. IV4 M Dybde, Fra <5 og hen til Mudderbugten 9 vexle

Bevoxninger af Tagrør og Kogleax og Blandinger af dem. Mudder-
bugten 9j der ligger i Læ af høje Skove mod Vest, har meget

udstrakte Bevoxninger af Aakander, Dunhammer, Kogleax 0. s. v.,

Hængesække m, m. Pynten 10 har fast Bund og Tagrør paa indtil

2^/2 M Dybde. Bugten 11 har Mudderbund, Aakandevegetation,
Dunhammer, høje Bestande af Kogleax, nærmere Land Rør, samt

Blandinger af de to sidste. Strækningen herfra hen til 13 har

dels Mudderbund, dog oftest kun et tyndt Lag, dels fast Bund,
navnlig ud for 12, og mest Tagrør, tildels i tætte, kraftige Bestande,

ogsaa Kogleax, samt mellem dem Aakander. Ved 13 er en Pynt
med fast Bund eller et tyndt Mudderlag ovenpaa en saadan; yderst

voxer Kogleax, længere inde en tæt og udstrakt Tagrørbestand.

14 er en af Skove omgivet Mudderbugt med Hængesæk, Aakander
og Dunhammer, sam de andre to; her var en Hængesæk af Kogleax

og Tagrør løftet fra c. 2 M Dybde og 3Iudderbund op til Vandets

Overflade. Smaa Pynter af Tagrør skyde sig flere Steder ud, og

Bunden er da fastere og har Sten. Ved 16 er atter en lignende

Mudderbugt. 15 er den med Eg, Hassel m. m. bevoxede Magleholm;
den er omgiven af fast Bund undtagen paa Nordøstsiden, hvor der

har samlet sig lidt Mudder; til alle Sider er den omgiven af en

Bræmme »af Eør og i mindre Grad Kogleax, og mod Nordøst strækker

sig en Bevoxning, der er vel lige saa lang som selve Holmen, af

Kogleax og Tagrør; i Læ af Holmen har der her paa den paa

Kortet angivne Plads udviklet sig en lille Aakandevegetation. 17
betegner en Bevoxning ude i Søen, dannet af Rør og Kogleax mest

i Blanding, enkelte Steder i rene Bestande, som f. Ex. mod Nordost,

hvor der findes en høj Kogleax-Bevoxning paa 2^U M Dybde og

fast Bund; i en lille Indbugtning paa Nordsiden af denne Bevox-
ning fandtes lidt Mudder med Aakander og Dunhammer; saavel

Forholdene ved denne Plet som om Magleholm vise, at Mudder og

Aakander (med Dunhammer) indfinde sig i Læ af de sydvestlige

Vinde. Ved 18 og 19 gjentager det samme sig som tidligere: ud

for Pynterne er der Sandbund og Sten med overvejende Rørvegeta-
tion, i selve Bugterne er der Aakander off Dunbammer udenfor en

Bræmme af Kogleax og Tagrør.
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større Nympliæablade

Ogsaa i de rindende Vande vil man kunne finde tydelige Exempler

paa, hvad Aakanderne ynde': hvor der i en sig bugtende Aa er stille

Vand eller Bagvande, vil

man kunne træffe dem.

Det er saaledes ret let

at faa Øje for Grundene

til Fordelingen af Aakan-

derne. løvrigt er der den

Forskjel mellem dem, at

hvor begge Arter findes

sammen paa et gunstigt

Voxested og i Mængde,

der vil man gjennem-

gaaende finde Nuphar

luteum yderst og Ni/jn-

phæa alba inderst. Nu-
I

phars i det Hele lidt

mindre Blade ligge fjær-

nere fra hverandre end

Nymphæas og ville vist

aldrig komme til at dække

hverandre , medens man

derimod ofte seer de

R

ligge saa tæt, at de ved

Vind og Bølgeslag skydes

ini over hverandre eller

endog løftes i Vejret og

stilles paa Højkant eller
.

blive kræmmerhusformet

sammenrullede ; et saa- yig. 2. Nujyhar luteum, Ehizomer og Kødder.

dant Nymphæetum seer ^^ ^^ ^^^^"^ '''^
''''^^^l^

. , sect mere fra Siden. C, Ehizomstykke ovenfra;

derfor 1 Frastand ganske
^ ^r efter Blomster (i); D,Ugnende nedenfi-a;

uordentli^rt og kruset ud» r, Ar efter Rødder (i); E, en Rod (i).
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Aarsagen til deuue forskjellige Fordeling af de to Arter og til

Forstjellighederne i Bladdækkets Tætbed maa fonnodentlig søges i

deres noget forskjellige Ehizombygning, Nuphar har et undertiden

meget mægtigt, indtil et Par M langt og 13—14 Cm tykt Ehizom,

der ligger vandret paa Bunden (Fig. 2)
i); Nymphæa har derimod

et kortere og oftest mere skraat opad rettet Ehizom; dettes Blade

staa derfor mere i Eoset end Nixphars, og det er vist i det hele

svagere end dennes.

Nuphars Eødder ere ofte mørkebrune eller sortviolette; de

blive c. Va M lange og have den for Vandrødder saa almindelige

Form, det vil sige: de have talløse, korte og ugrenede Siderødder,

der i regelmæssig akropetal Udvikling — derfor regelmæssig af-

tagende i Længde ud mod Spidsen — udgaa næsten under ret

Vinkel fra deres Sider (Fig. 2). Eødderne staa alene paa Ehizomets

Underside, i en Gruppe bagved hvert Blad, og ere indenfor hver

Gruppe ordnede nogenlunde i Zigzag; de blive mindre, eftersom de

staa nærmere ved Bladet (Fig. 2, D). De afkastes regelmæssig og

efterlade en fordybet Arflade.

Om Nuphars Ehizom kan endnu tilføjes følgende. Paa
Ydersiden (Undersiden) af Bladene staar der i Knoppen lange, af

1 Cellerække dannede Haar, som synes at have en længe varende
Spidsevæxt; de blive meget lange (2—3 Cm) og give Bladet et

ejendommeligt slibrigt-slimet Ydre. Unge Blomster findes i for-
skjelligt Udviklingstrin ved Vinterens Begyndelse, endog helt blot-
tede

;
der kan derfor ikke være Tvivl om, at de overvintre.

Naar Aakanderne kun findes paa roligt Vand, maa Grunden

vel være den, at paa Vand med stærkt Bølgeslag løsrives eller

ødelægges let de store Blade; Bladstilken løsner sig ogsaa ret let

fra Rodstokken.

Endnu kun en eneste Art med Flydeblade gaar ud udenfor

Eørbæltet, endog paa ret dybt Vand, nemlig Vand -Pilurt (Folt/-

gonum amphibium). Den findes baade paa lavt Vand, kan som be-

kjendt jo ogsaa voxe paa Land, og paa Vand, som er i det mindste

») Dets Morfologi er omtalt f.Ex. af Eichler i .Bluthendiagramme»,n,
181, hvor ogsaa ældre Litteratur nævnes.

j

L

r
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indtil 2^/4 M dybt. Men saa store Dybder ere ialtfald i Skarridsø
ri

sjældne. Dens Skuds Længde afhænger af Vandets Dybde, For-

ueden bære de Lavblade , nemlig skedeformede Blade med en lille

Antydning af Plade (Fig. 3, B, C) ; højere oppe følge Løvblade,

hvis Bygning er bekjendt. Fra lange,

blomstrende Skuds nederste, dybt i

ri

Vandet værende Asier udgaa Sideskud,

hvis Eetning fra først af er forskjellig,

idet nemlig de, der blive Udløbere, gaa

vandret ud (1 i Fig, 3),' andre, som

snart ville blive grønne og blive Løv-

bladsskud, udgaa under en spids Vinkel

og strax stræbe opad {2—5 i Fig. 3).
^

De ende alle med ret Spids {B, C); Ende-

knoppen er dækket af Bladskeder. Fra

de blomstrende Skuds øverste Axler

udgaa ogsaa Grene, der strax blive Løv-

skud og blomstre. Derimod er der paa

en meget lang Stængel vist altid en

Række Stængelled, fra hvilke der ingen

Sideskud udgaa. Paa den her (Fig. 3)

afbildede Plante fandtes 14 Stængelled

ovenfor den øverste af de tegnede Grene, Fig. 8. Polygonum am-

før Blomsterstanden optraadte. De længste Vhibinm.
l\'''i'''*f P'-

af en paa 2V4 M Dybde 1

Stængelled fandtes paa Midten af Skuddet, Muddervoxende Plante (yV);

bvor de naaede indtil' 35 Cm Længde. J, 2, 3, 4, 5, Sideskud;

-TN « , i r Kødder; Bos C Spidser
Det hele Skud indtil Enden af den ter-

^^ ^^ ^^^^^ ^^ ^J^ ,^^

minale Blomsterstand var omtrent 3 M; henvises (J). 7. Aug.

det voxede paa en Dybde af 2^/« M i

Mudder. Mange Birødder opstaa om Bladfæstene og voxe vandret

nd, idet de forgrene sig som Tandrødder (d. e. med talrige, horizon-

talt udstaaende, ugrenede, korte Siderødder). Blomsterne paa de

paa dybt Vand voxende Planter syntes aUe at falde af uden at

udvikle Frugt; Blomsten løsner sig ved en Artikulation under Bio-
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steret, og Frugtknuden synes uforandret, naar dette skeer; rimeligvis

en Virkning af den rigelige Tilgang af Vand og maaske ogsaa

Næring. Det bør dog undersøges nærmere, om heri skulde være

noget konstant. Frugter sættes jo iøvrigt af andre Individer, og

Kimplanter ere kjendte (se Irmisch i Botan. Zeitung 1861, S. 105).

2. Sumpplanternes Samfund.

Tre Arter spille en EoUe fremfor alle andre, nemlig Phragmites
t

commimisy Scirpns lacuster og Typlia angustifolia. De naa en Højde

over Vandet af c. IV2— 2 M og indtil c. 2 M under Vandet, og

danne et ofte meget bredt, sammenhængende Bælte rundt

om hele Søen. Af disse findes Typha sædvanligvis yderst,

Phragmites i sammenhængende Masse inderst. (Nærmere om For-

delingen se ovenfor). •

Hvor Nymphæaceerne voxe, findes i Regelen ogsaa Smalbladet

Banbaminer (Typha angustifolid) \ ofte finder man enkelte Exem-

plarer hist og her mellem Aakanderne , hvilket forøvrigt kan være

Tilfældet ogsaa med Scirpus lacuster og Phragmites communis; men

sædvanlig voxer ogsaa denne Art i store Selskaber indenfor Aakande-

samfunden^, begrænsende dem mod Landsiden, og selv indadtil stø-

dende op til og tildels blandet med Bestandene af de to. andre

mægtige Sumpplanter. Typha synes kun paa Mudderbund at trives

vel, dg den gaaer ud til 2 il Dybde. Dens Rhizomer ere ret tykke

(jeg har maalt et Tværsnit paa 3 Cm) og danne Udløbere af

V2— 1 M Længde og maaske længere; disses første Lavblad staaer

lige over for Moderbladet. Udløberne ere ret bløde og svage i Byg-

ning; dertil kommer, at Forgreningen kun er ringe; Udløberne kunne

f. Es. danne 10— 12 Stængelled, før de bøje opad og før der kom-

mer en Knop, og de undertiden ret talrige Rødder, som udgaa fra

dem, især fra Skuddenes Ombøjningssteder, ere heller ikke kraftige
«

(Fig 4). Dette i Forbindelse med Bundens Blødhed gjør, at Plan-

terne let kunne rives løs og kunne hæves op med hele Rhizom-

komplexet; af de tre Arter Sumpplanter er Typha den, der lettest

*i

3v
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rives løs. Heri ligger da Forklaringen af, at Typha søger de

samme beskyttede Pladser som Njmphæaceerne, Af Fig. 4 vil man

8©j at dens Ehizomer ere dækkede med tæt til Stænglen tiltrykte

Lavblade j og at der er to Slags Kødder^ som begge have Plads

især der, hvor Skuddene bøje om fra vandret til lodret Stilling,

Den ene Slags er kun 3—6—7 Cm lang, og de ndgaa til alle

Sider, ogsaa opad; de ere rette og besatte med talrige, under rette
T

Vinkler udgaaeude Sidegrene, som regelmæssigt aftage i Længde

Fig. 4. Typha angustifolia.

4, Enden af et Ehizom (D ; a, opadvoxende svagere, b, nedadvoxende stærkere Eadder.

5, et Skud , der efter at være overskaaret er voxet videre. C, Længdesnit gjennem

et Ehizom; J-IJ, Axer af forskjellig Orden. D, Foryngekesknoppen II voxer ud.

E, en af de svage opadvoxende Eødder (f). J^, en af de kraftige nedadvoxende Eødder (|).

ud mod Spidsen ; de have den ægte Vandrodform (a i Fig. 4, A, E).

De andre Rødder ere meget kraftigere, baade længere og tykkere;

de blive i det mindste 30 Cm. lange og voxe lige nedad i Bunden.

De have kun faa og spredte Siderødder (Fig. 4, P).
_

Medens de

første maa betragtes som Ernæringsrødder, have de sidste aabenbart

især den Opgave at fasthæfte Planten. Mellem dem er der Over-

gangsformer. Rodstokkene af Ti/pha forgrene sig ikke stærkt, en

Ting, der ogsaa bidrager til at give dem svagere Fæste. Deres
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Væst er sympodial; en Gren danner indtil 10—12 vandret liggende

Stængelledj bøjer sig derpaa lodret opad, og en Sideknop fortsætter

den horizontale Væxt (Fig. 4, Å, C, D). Ofte udvikle ikke andre

Knopper sig end denne, men i andre Tilfælde komnae ialtfald seneie

andre til Udvikling nedenfor Kraftknoppen. Knopperne ere under-.

tiden mærkværdig spidse. Efter at Skuddene have antaget lodret

A. C.

Fig. 5. Typha angustifolia.

A, Spiring (c. }); det første Løvblad sees indenfor Kirabladets Skede.

B, Længdesnit gjennem Eodhalsen, C, Overfladebillede af Eodhalsen.

D, en Kimplante, der danner sin føfste Udløber (J), og E, denne

Udløbers Spids (f). i

Stilling, frembringe de Løvblade, fremdeles i V2 Stilling; men den

eet Aar og maaske gjennemopstigende Stængel bliver, ialtfald i

flere, meget kort 'og bærer da kun en Mængde, i virkelig Koset

pleiocyklisk) ^). Det er enstillede Blade (Skuddets Udvikling er di

Selvfølge, at disse maa kunne blive enormt lange, sikkert de længste

Blade i den danske Flora. Da Dunhammer ofte voxer paa en

Dybde af 2 M, og da dens Blade kunne naa indtil IV2— 2 M op

Warming , Om Skudbygning o. s. v. i Naturbist. Forenings Festskrift

1884,
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over Vandfladen, ville saadanne Blade altsaa være S^/s

—

i M lange,

hvad de ifølge direkte Maalinger faktisk ogsaa undertiden ere.

I den hele Masse af Typha omkring Søen fandt jeg mærkelig

nok ingen blomstrende. Fra Basis af den blomstrende Stængel nd-

gaaer der ifølge tidligere Notitser Skud, som bøje sig stærkt og

brat nedad.

Til Oplysning om Spiringen (der forresten er kjendt; se Dietz

i Bot. Centralbl, 1886, S. 58 og Bibi botan. Heft 5) og om Kim-

plantens Udvikling tjener Fig. 5. Frugtskallen sprænges, Laaget

stødes af, og Kadicula bryder frem, idet den krummer sig nedad

(Fig. 5, ^). Paa Eodhalsen danner sig en Krans af Rodhaar; fra .

først af er det kun faa (4—5) Bælter af Celler, der tage Del i

denne Haardannelse (Fig. 5, B, C). Fig, D viser en Kimplante i

Spiringsaaret meget formindsket. Priraaxens Blade have naaet en

Længde af c. Vs M og ere nu (i November) i Begreb med at visne.

Ved dens Grund er der dannet et kort, opret og et langt, udløbende

Skud; dette bliver jævnt tykkere mod Spidsen, der bøjer sig opad;

ved Ombøjningsstedet ere Rødderne talrigst. En Kimplante naaede

i 2det Aars Juli Maaned omtrent 1 M Højde (d. e. Bladspidserne

naaede saa højt).

De to andre mægtige Sumpplanter ere ulige hyppigere og

spille en ulige større EoUe. De findes omtrent overalt ved Sø-

bredden, om end Bevosningerne have meget forskjellig Mægtighed

og Tæthed. De danne overalt en sammenhængende Bræmme hele

Søen ruudt, kun afbrudt der, hvor man har hugget dem bort for

at skaffe Indløb til Baadebroerne. Dybden, til hvilken de gaa ud,

er c. 2 il ; indenfor denne Grænse gaa de langt ind mod Land, ind

paa meget lavere Vand, Tagrør som bekjendt op paa Land.

Det er, i Modsætning til, hvad der gjaldt for de foregaaende

Arter, ingenlunde let at finde, efter hvilke Eegler de fordele Ter-

rænet mellem sig; meget ofte voxe de blandede mellem hver-

andre, og snart er den ene, snart den anden talrigst, snart synes

de at være lige talrige. Men saa findes der ogsaa Steder, hvor
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V

den ene eller den anden er eneherskende, og det er naturligvis

disse, der ledst lære os hver enkelts Fordringer at kjende. Der

er saaledes et Parti langs den østlige Bred, ved 7

—

8, som allerede

i Prastand lettelig sees at være fremherskende Tagrør (dette Græs

har nemlig ikke saa mørk grøn en Farve som Kogleax og dernæst

har altid det nederste Stykke af den over Vandet værende Stængel

en gullig Tone, som slet ikke findes hos Kogleax); Bunden er her

fast (sandet eller endog stenet); men et Stykke længere mod Syd-

vest, hvor Bunden ligeledes er fast, findes rene Bevoxninger af

Kogleax. Den store Del af den nordlige Bred, som løber omtrent

lige i Øst-Vest {12—13), er hovedsagelig hevoxet med Kør, og

Bunden er her ikke helt Sandbund; paa et Par Metres Dybde vil

der oftest findes Mudderlag. Andre Steder, hvor Kogleax er frem-

herskende og optræder alene med høje, tætte, mørkegrønne Masser,

er Bunden meget blød og Vandet c. 2 M dybt.

Der synes at være følgende Eegel: hvor Bunden er fast

(sandet eller stenet) og Bølgeslaget staaer paa, altsaa paa de Bred-

der
,

der træffes af de vestlige og sydvestlige Vinde (altsaa f. Ex.

Strækningen 7~8\ der sejrer Tagrør over Kogleax; hvor Bunden

er blød og Dybden c. 2 M eller mere, sejrer Kogleax over Tagrør;

Tagrøret kan ogsaa voxe paa 2 M Dybde, men Kogleax formaaer at

gaa dybere, og kan paa saadanne Steder som nævnt besejre Køret.

Østsiden af den østlige store Bugt viste dette ret slaaende : nord

og syd for Landgangsbroen, 10, er der fast Bund og Tagrør, men
den ligger ogsaa lige ud for Søens længste, i SydvesJ-Nordost

gaaende Axe og maa netop stærkt træffes af Bølgeslag og Vind;

noget syd derfor blev Bunden paa en kort Strækning mudret, og

strax optraadte en frodig, tæt Bevoxning af Kogleax paa 2 M Dybde;
men syd derfor afløstes denne af Tagrør, og her var Bunden fast

og Dybden noget mindre. Hvor der er fremspringende Pynter, er

Bunden altid fast, og her vil man i Regelen fortrinsvis træffe Tag-
rør. Et ret ejendommeligt Forhold fandtes paa Vestbredden af 7—8,
idet Tagrøret paa en lang Strækning dannede en bueformet, frem-

springende Bræmme ud i Søen
; yderst var Dybden 2 M ; saasnart
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denne overskredes, holdt hen tætte Plantevæxt op; men indad mod

Land fandtes paa lavt Vand en spredt , trykket Bevoxning af

Kodeax. •

Muligvis gribe flere Faktorer, som jeg ikke har haft Lejlighed

til at stifte Bekjendtskab med, ind i Fordelingen af de to Årter^

som i vegetativ Kraft synes at staa hinanden nær, f. Ex. Isen, der

efter Prof. C.V.Prytz kan bortskære hele Bevoxninger (Strandisen
L

ve'd Petersværft i Sydsjælland), Menneskets Benyttelse af dem, eller

Dyrenes Benyttelse af dem ; saaledes er det mig meddelt, at Køerne

ikke æde Kogleax, men Tagrør.

Som almindelig Regel kan videre anføres, at hvor Kogleax

danner et sammenhængende yderste Bælte , vil Tagrøret optræde

bestanddaunende indenfor det og erobre hele xirealet ind til Kjær-

vegetationen. Tagrøret danner saaledes et næsten sammenhængende

Bælte hele Søen rundt , næsten ikke afbrudt af Kogleax eller

andre Arter, i

G-rundene til disse Forskjelligheder mellem de to Planters Fore-

komst ere ikke lette at paapege, men jeg mener, at de maa søges

især i deres morfologiske Bygning, som vi derfor kaste et kort

Blik paa.

S»-Rogleax (Scirpus lacuster) *) har et vandret Khizom med

sympodial Forgrening; det danner mange Skud-Generationer i eet

Aar, og hver Generation afgiver til Kodstokken en 5-leddet Stængel-

del, hvorpaa Skuddet bøjer lodret opad (se Fig. 6). Eodstokken

bærer Lavblade, der snart blive brune og optrævles. Hovedknoppen

sidder altaa som Kegel i Axlen af 5te Lavblad, en mindre sidder i

det 6te Bkids Axel. To paa hinanden følgende Sympodieskud ere

antidrome; den lille Knop sees derfor afvexlende tilhøjre og tilvenstre

(se f. Ex. a^^a^ i A, Fig. 6). Hovedknoppen forskydes ud paa Moderaxen

(C og D, Fig. 6). Talrige Rødder bryde frem dels fra Bladfæstene,

dels fra selve Stængelleddene, og ikke blot der, hvor Skuddene

M Om Scirpiis lacuster se Irmisch i Botan. Zeitung 1855, S. 41, og

Eaunkiær, Danske Blomsterplanter.

Vidensk. Meddel, fra den naturh. Toreii. 1897. 12
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bøje op, men ogsaa fra de andre Dele. Eødderne udgaa til alle

Sider, ogsaa opad, men de ere talrigst og kraftigst (længst, tykkest)

paa Tndersiden (Fig. 6, E). De have den typiske Vandrods Form

med mange, vinkelret fra Rodlegemet udgaaende tynde, ugrenede

Grene. De lodrette Skuddele ovenfor Hovedknoppen bære i Eegelen

Kg. 6. Scirptis lactister.

A, et Khizom, der er blevet løftet tilvejrs i en Hængeaæk og nu voxer
lodret nedad. a\ År efter de lange Sknd; a^ Ar efter de smaa Sideskud
ved disses Grund. B, O, _D, Ender af Ehizomer, TaUene 1,3:.. 7 be-
tegne Blade paa disse. E, Enden af et Ehizom med sit tætte Knippe af
Eødder (af Vandi-odstypen), af hvilke nogle voxe opad. J, II, HI, 77,

de sukcessive Skudgenerationer.

*

j

Stængel

enormt

op over dette og løfter Blomsterstandene i Vejret. Hvert Sknd har

altsaa ialt kun 10 Lavblade, derefter det lange Stængelled - et
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Slags Blomsterskaft — og saa Højbladene og Blomsterstandeu. Da

Scirpiis lacuster ofte voxer paa 2 M Dybde og rager 1—2^/2 M
op over Vandet, kan dette Stængelled altsaa blive 3—4 M langt —
vistnok det længste i vor Flora, og formodentlig et af de længste

paa Jorden. Det er aabenbart af stor biologisk Betydning, at denne

Stængel er ugrenet, hvad der vil vise sig tydeligere, naar vi have

studeret Tagrøret. Ved Vinterens Komme eller senere doer det bort

ned til Bunden; en gammel Kodstok er derfor dækket med Ar

efter de affaldue Skud (Fig. 6, Å, det vandrette Stykke).

Det er meget vanskeligere, at løsrive Kogleax fra Bunden end

Dunhammer, og Grunden maa være bl. a. den langt talrigere ilænåde

af Eødder og den derfor langt solidere Befæstning.

Tagrøret (Phragmites communis) har ligeledes et vandret,

sympodialt Khizom, men af en endnu fastere og kraftigere Natur

end Kogleax'ets. Det kan blive mange Metre i vandret Udstræk-

i^ing, og dets Led kunne blive 20 Cm lange, Eødderne udspringe

lige over eller endog fra selve Bladfæstet, og udgaa til alle Sider

under rette Vinkler fra Axen (Fig. 6, -4, 5). De nedad voxende ere

kraftigere end de opad voxende (Fig. 7, a, opad eller vandret udad

voxende; 6, nedad voxende). Der udspringer næppe Eødder fra

Stængelleddeue. Ehizomet er besat med omskedeude, tæt til Stæn-

gelen sluttende Blade, Skedeblade med frie Eande, med paa græs-

vis skiftevis højre og venstre Dækning ; der er ingen Antydniug af

Plade. Ehizomgrenene ende med en meget spids og kraftig Ende-

tnop, der let vil kunne bane sig Vej gjennem selv en ret fast Bund.

Der kan udvikle sig Knopper fra alle Ehizomets Bladaxler, og
r

her er, i Modsætning til Sumpkogleax, ingen bestemt Kraft-

knop og mellemliggende, normalt tomme Bladaxler. Ogsaa dette

maa være et Moment, der gjør Tagrøret stærkere og let forøger

Massen af dets Skud, skjøndt det vel noget modvirkes af, at Eliizom-

leddene ere noget mere langstrakte, end Tilfældet sædvanlig er hos

Kogleax.

En vigtig Forskjel mellem Kogleax og Tagrør er den, at den

12*
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sidstes overjordiske Axer ere mangeleddede og
.
strakt-

leddede. Ikke blot for Primaxen gjælder dette ^)3 men ogsaa for

alle fra Ehizomet udgaaende Skud, der før eller senere bøje sig

opad og gaa over i Lysskud. Disse oprette Skud eller Skuddele

have altsaa mange Blade (som hos alle Græsser staa de i to Rader,

men Vinden vrider deres Bladskeder saaledes om^ at Pladerne ofte

komme til at vende til samme Side, bort fra Vindpn — ganske som

Fig.7, Fhragmifes communis (c |),- (15de Oktober).

hos Psamma arenaria) og mange Axelknopper, der kunne voxe ud

og faktisk ofte voxe ud til nye Skud, navnlig de nederst paa Skud-

delen staaende. Fig. 7, JS viser Basis af et saadant Skud, paa

hvilket en Axelknop er ifærd med at udvikle sig; den voxer lige

opad, næsten parallelt med Moderskuddet; talrige, typiske Vandrødder

udgaa i horizontal Eetning til alle Sider lige ovenfor Bladfæstene.

Lignende Skud i Pig. 7; A.

) Spiringen omtales og afbildes i Warming
fr ^

Skudbygni
yngelse og Overvintring. Naturhist. Forenings Festskrift, Kjøbenhavn
1884

^
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Lj 1

Tagrørets Skud ere dernæst meget fastere og mere forvedede

end de lakunøse, svampede og let brække lige Skud af Sump-

Kogleax; de have solidere Styrkevæv og brækkes vanskeligere.

Naar Tagrørstængler dø bort, er det kun de øverste Dele af

de lodrette Skud, der dø; Gruuddelene forblive levende i større eller

mindre Udstrækning, bærende Sideskuddene, og paa denne Maade

vil en Tagrørbestand være i Stand til at voxe højere og højere op i

Vandetj udfylde dette mere og mere med levende og døde Plantedele.

Ved disse store Masser vil Tagrøret langt bedre end Sø-Kogleax,

hvis Assimilationsskud dø bort lige ned til Rodstokken og der efter-

lade et kredsrundt Ar (Fig. 6), kunne udfylde de ferske Åkande, og

det er let forstaaeligt , at det i disse morfologiske Forhold har et

vigtigt Yaaben overfor Scii^pus lacuster o. a. Arter. I forskjellige

Søer, f. Ex. særdeles smukt i Lyngby Sø, har jeg seet faste, sejge,

sammeuhængende Masser, der opfyldte Søen næsten til Overfladen,

og som ere dannede af Tagrørets talløse, over hverandre byggende

Skuddele. Sligt vil aldrig kunne ske med Kogleax, der i det højeste

vil danne et Lag paa Bunden af Vandet^).

Xaar Tagrøret saaledes har fyldt Vandet op, og forraadnende

eller hensmuldrende organiske Dele tilligemed uorganiske, af Vind

og Vand hidførte Dele yderligere have udfyldt og tilberedt Bunden,

saa at denne og Dybden ere blevne passende for andre Arter, ind-

vandre saadanne i større eller mindre Mængde, og Kjær danne sig.

Kjærene agter ^eg ikke at omtale her, men derimod kunde
j r

der siges et Par Ord om andre Sumpplanter, som findes hist og

her, men ikte nær spille den EoUe, som de nævnte. Til Land-

siden af Tagrør- Bæltet slutte sig følgende: Eqmsetum Ihnosumy

Smm latifoliumy Acomis, Butomn^, Sparganium ramosum^ Glyceria

spectabilis, Baldhigera arwidinacea — saaledes at forstaa, at de

findes paa saadanne lavere Dybder,, som frembyde sig paa nævnte

Steder, men forøvrigt kun, hvor Forholdene tiltale hver især af dem.

Fremdeles mange andre, som gaa mere eller mindre ud i Vand.

^) Yderligere om Tagrørets Skudbygning vil findes i Botan. Tidsskrift,

Bd. 21, 1897 (Warming, Skagens-Exkursionen).
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Sparganium ramosum optræder ved Skarridsø og i Egnen

om den, navnlig i Mølledammene, ret almindelig. I de sidste kan

den danne store, meget tætte Bestande, fra hvilke næsten alle

andre Arter ere udelukkede; kun enkelte Arter, Butomus f.Ex., kunne

findes indblandede. Dens Voxemaade er ganske lig Typhas, Der er

vandret løbende, straktleddede Jordstængler med Lavblade, der til-

sidst bøje sig opad og danne en Koset af Løvblade (Fig. 8); fra

den kortleddede Del udgaar mindst een, ofte flere (3—5) nye Ud-

løbere, straktleddede Lavbladskud, som blive V2

—

'^!^ M lange og

ende med en spids Knop {II i Fig. 8, A). Udløberne kunne for-

grene sig og danne nye Udløbere, Rødder danne sig sparsomt paa

Fig, 8. Augu
A, Grunddel af en Plante med Udløber (a f); a, opad voxende svagere

Vandrødder, 6, nedad voxende kraftigere Rødder {Hæfterødder). B, Basis

af et Skud i Længdesnit (e. |).

I
4

Udløberne, især ved Ombøjningsstedet; her bryde de frem i stor

Mængde (se Fig. 8). De nederste, nedad voxende i en Tue kunne

være dobbelt saa tykke som de andre. Modsætningen mellem dem

og de andre sees af Figuren. De rosetbladede Skuddele forblive

vel mindst 1, maaske flere Aar paa det kortleddede Stadium, før-

end de strække sig til blomstrende Løvskud. Paa den rosetbladede

Del sidde ogsaa Knopper, der udvikle sig til oprette Løvskud (saa-

danne sees ved g i Fig. 8, B, hvor den punkterede Linie, der fra
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g skal vise ind til dem, mangler; s—s ere Sideskud, der blive til

nye Udløbere ^).

Sium latifoUum er en meget almindelig Sumpplante, der

har sin bestemte Plads i Rækken af Bælterne omkring vore ferske
r

m

Vande: mellem Eørbæltet og Stargræsserne, Jeg bar tidligere

omtalt 2) j at den formerer sig ved Knopdannelse paa sine Eødder.

Barken løftes ofte i Vejret af Knopperne, idet de gjennembryde

den. Midt i November har jeg fundet Eodskuddene saa vidt ud-

viklede, at Bladene vare indtil 12 Cm lange. Den hører forøvrigt

(i "bestemt Modsætning til Shtm angustifollum^)) til Tueplanterne,

idet der dannes korte og kortleddede, lodrette Rodstokke med lange,

^ertykke, hvide Vandrødder; i hver Bladaxel paa disse Rodstokke

(Grunddelene af blomstrende Skud) dannes en Knop, og disse

Knopper kunne udvikle sig til nye lodrette Skud.

/ M

Fig. 9. Bammeulus Lingtia. Kimplante (lidt formindsket).

Dftn ftr kim c. 3 Maaneder mmmel (18de August).

O Yderligere se: Dietz i Bibhbotan. Heft 5, 1887; Irmisch, KnoUen-

u. Zwiebelgewachse, S. 175.

') Botan. Tidsskrift 1876, in.R, l.Bd., S. 107.

'j Se Warming, 1. c.
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Ranunrculus Lingua. Fig-. 9 viser en Kimplante i Spi-

ringsaaret. Foruden det straktleddede , assimilerende, men endnu

ikke blomstrende Lysstud {I) har en Del Sideskud (//) udviklet sig,

nogle til kortleddede Løvbladskud, der endnu ere Kosetskud, andre

til udløbende Skud; disse ere væsentlig undeijordiske Lavbladskud,

der atter udvikle nedadsøgende Lavbladskud {III), men de øverste,

der, komme oven over Jorden, danne Løvblade, og det længste af

dem, der tvunget af ydre Forliold er voxet i Bueform, danner Løv-

blade paa den over Jorden værende Del, men Lavblade baade foran

og efter denne paa den underjordiske Del. Udløberne fra ældre
Ti

Planter kunne blive mere end V2 M lange og have c. 1 Dm lange Led

med talrige, til alle Sider ved Bladfæstene udgaaende Birødder.

Tilvoxning af Søen. Mange Steder, hvor Bølgeslaget staar ind

paa KysteUj naa Tagrørene lige ind til den sandede og stenede Bred,

og Skoven hæver sig maaske strax indenfor deres smalle Bælte; men

andre Steder, hvor der er Læ, finder en jævn Opfyldning og Tilvox-

ning af Søen Sted, dens Omraade indskrænkes stadig ved Sumpplan-

ternes Arbejde og Opsamlen af organiske og uorganiske Dele, Saadan

Tilvoxning har tydelig nok fundet Sted i overordentlig lange Tider,

og derved er f. Ex. den store Klak Mose i Nord (nord for 13) op-

staaet, ligesom ogsaa Engene ved det sydøstlige Hjørne ved Jyderup-

Slagelse Landevej, indenfor 5, og flere mindre Engstykker. Som

alle i Vand dannede Landmasser ere disse ganske vandrette.

I de indenfor Eørbæltet følgende Kjær gjør der sig ogsaa

tydelige Bæltedannelser gjældende efter Fugtighedsforholdene, f. Ex.

i Stargræssernes Fordeling. Den Star-Art, der gik nærmest ud til

Eørbæltet og her voxede i høje, mægtige, tætte Tuer, som dannede

hele Bestande, var Carex veskaria.

Pletvis kan Vegetationen have forskjellig Karakter; den kan

f. Ei. væsentlig bestaa af (blomstrende) Tagrør, skjøndt Bunden er

ret tør, og mellem dem mange Exemplarer af Baldingera arundi-

nacea, Juncus conglomeratits , Mentha aquatica, Spiræa Ulmaria,

Caltha pahistris, Solamm Dulcamara^ Lythrum Salicaria, Equise-
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tu7n limosum, Lysimachla vulgaris, Rumex Hydrolapathum 0. fl.,

medens Hydrocotyle eller Lysimachia iiummularia krybe om paa

Bunden mellem disse , og Lastræa Thelypteris, Meiiyanthesj o. s. v.

fylde yderligere ud i den. lavere Etage.

En saadan Vegetation gaaer, ind mod Land, ofte over i eller

begrænses af Elle krat, der atter støde op til Bøgeskov; saa-

ledes f. Ex. i smuk Udvikling ved Klak Mose.

Indenfor Kjærene paa tørrere Bund eller ved Grøfter, som ud-

gaa fra dem eller findes i dem, finder man mange Arter, som turde

fortjene en Omtale i biologisk og morfologisk Henseende, f. Ex.

Heleosciadmm repens, Oenanthe Jistulosa, Hydrocotyle vulgaris o.s.v.

Af disse vil jeg her blot sige et Par Ord om:

Oenanthe fistulosa. I tørlagte Grøfter kan der findes

Mængder af blomstrende eller i August afblomstrede Exemplarer.

Fig. 10. Oenanthe fistulosa (14de August).

A, Del af en Udløber, der har dannet oprette Kosetskud med Amme-

rødder
(f). B, stærkt formindsket HabitusbiUede af et opret, nu døende

Assimilationsskud, som har dannet Udløbere fra to Bladaxler (c. ^).

Fra Basis af fruktificerende eller golde, tilsidst ofte nedliggende Skud

adgaa lange, tjnde Udløbere; de udspringe fra Axlerue af de i

August Maaned allerede forsvundne Blade og kunne naa en Længde

af heniinod V2 M (Fig. 10, B). Fra disses Axler eller Spidser er
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der til den nævnte Tid ndviklet Bladrosetter, som forsynes med

Rødder^ af hvilke nogle ofte ere knoldformede; disse Skud ville

aabenbart næste Aar eller et senere Aar strække sig og blomstre

eller forblive sterile som det i B afbildede, hvorefter deres Liv af-

sluttes. Saavel ved Basis af de golde som af de fruktificerende

Skud kan der findes Enoldrødder,. og disse synes at kunne leve ret

længe. Knoldrøddernes Anatomi er omtalt af Behuneck i „Zur

Anatomie von Oenantbe crocata" (Kiel 1879).

Sluttelig vil jeg her nævne en egen Form for Formering, som

jeg har seet hos den i Aaeme ved Skarridsø voxende Lysimachia

thyrsifloray og som bestaaer deri, at Udløbere løsrives og føres af-

sted med Strømmen; da de findes rodslaaende drivende i Vandet,

kan der ingen Tvivl være om, at de kunne grundlægge nye Planter.

De vare meget tyndere inde ved Grunden, hvor de vare løsrevne,

end ud mod den jævnt fortykkede Spids (Fig. 11), og ganske lig-

nende fandtes fastsiddende paa hele løsrevne Planter af samme.

Fig. 11. Formeringsakud

Hængesæk.

En Dannelse fortjener særligt at omtales, nemlig Hængesækkene.

Paa flere Steder ved Søen, men kun hvor Bunden er dyb Mudder,

findes saadanne med tætte Bevoxninger af Sumpplanter, Kjærplanter,

Engplanter og Fugtighed elskende eller taalende Træer, hvilket

altsammen som et gyngende Dække hviler flydende paa Vandet^

saaledes at man fra Søen af kan stikke f. Ex. en Aare langt ind

nøder Plantedækket. Lignende Hængesækdannelser træfies flere Ste-

der i Lyngby Sø, men vistnok ogsaa kun, hvor Bunden er Mudder;

desuden træffes her hele smaa Øer med Ellekrat ude i Søen, skilte

^
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ri

ved Vand af c. et Par Metres Djbde fra det øvrige, som er i fast

Forbindelse med Landjorden-

Maaden, hvorpaa Hængesækdanuelser kunne opstaa, er forskjellig,

mindst vistnok en tredobbelt.
ri

- I Litteraturen vil man finde følgende omtalt: fra Bredden af

en Dam eller Sø brede Vandmosser (Sphagnum-Axtev, Hypnum flui-
ri

tans, H. giganteum og andre Arter) sig ud over Vandet, flydende i

j

det; rnan seer dem, f. Ex. ved Bøllemosen ved Skodsborg, fylde de

rolige smaa Vige helt med et grønligt Dække {Sphagnum ripainum

0. a,), Andre Planter med Plydeævne hjælpe med til Dækkets Dan-

nelse, f. Ex. Calla palustris, hvis Kimplanter, Khizomer og smaa

Formeringsskud i stor Mængde findes ved Bøllemosens Bredder.

Tilsidst bliver Dækket saa fast og tæt, at andre, ikke flydende

Planter kunne fæste Rod paa det, og at Mennesker tilsidst kunne

vandre paa det; Grunden er gyngende, den hviler fremdeles paa

Vandfladen, men Vandet vil naturligvis med Tiden blive fortrængt

dels af de opløste, bundfældte Plantedele, dels derved, at selve

Dækket bliver tykkere og tykkere og synker dybere og dybere.

Paa en anden Maade kan ifølge Meddelelse af Prof. C. V. Prytz

en Hængesæk dannes, nemlig ved Bredden af Aaløb, idet det rin-

dende Vand udhuler Bredden, æder sig ind under Plantedækket

og bortfører Jorden.

En tredie Maade har jeg iagttaget i Skarrid- og i Lyngby Sø.

Eu tæt Vegetation af Kogleax eller af Tagrør har naturligvis tæt

sammenvævede Khizomer; disse kunne danne et tæt Dække paa

Bunden af Vandet, som ofte synes i-et fast for den Aare, der

stikkes ned til Bunden. Det kan nu hænde, at Vind og Bølgeslag

eller maaske andre Kræfter løsrive Vegetationen fra Bunden; særli er

Hiaa jeg fremhæve Isen som formentlig en vigtig Kraft, hvad Prof.

C. V. Prytz har gjort mig opmærksom paa, navnlig vil den vel virke,

naar den er tyk og de øvre Lag smælte bort, hvorpaa Eesteu

brækkes itu og stiger tilvejrs, medførende de indefrosne Plantedele,

f. Ex. Skud af Tagrør og Kogleax. Dette skeer vist især let, naar

Bunden er dyb Mudder, og maaske skeer det kun paa saadanne
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Steder. Paa Grund af de mange luftfyldte Paim, som findes i

Planternes forskjellige Dele, stige de tilvejrs; hele Flader af Plante-

væxt maa paa denne Maade kunne stige op til Vandets Overflade.

Jeg har saaledes ved Skarridsø seet en lille Plet af nogle Metres

Tværmaal, der var dannet af Tagrør, løftet tilvejrs; allerede i l)e-

tydelig Afstand var deu paafaldende derved, at Eørene her vare

vel dobbelt saa høje som ellers (deres Højde over Vandet var c. 3 M);
F

den hele Bevoxning flød paa Vandet, der omkring den havde en

Dybde af c. 2 M og Mudderbund. En Mængde andre Planter,

der trives paa en meget fugtig Bund, havde allerede begyndt at

indfinde sig —' et Bevis for, at der uafbrudt foregaaer Plantevan-

dringer i Naturen ved Frø og Sporer. Foruden Mosser, som voxede

paa de tildels over Vandet løftede Eodstokke, fandtes her følgende

Arter: Eødel, Graapile og Laurbærpil, Lycopus europæiis^ Myosotis

palustris, Scutellaria galericulata , Mentha aquaticay Epilohium pa-

lustrCj Stachys palustriSj Oalium uliginosum, Tussilago Farfara O, fl.

Andre Steder fandtes Bevosninger, der ikke vare hævede helt til

Vandets Overflade; et Sted f. Ex. stod en Bestand af næsten 4 M

høje Rør paa en Bund med ^U M Dybde, men under denne Bund

fandt Stokken et dybt Lag Vand og nederst blødt, dybt Mudder.

Lignende Forhold findes andre Steder om Søen, men kun i de

dybe, rolige Aakandebngter, f. Ex. i den sydøstlige ved Landevejen;

hvor Hævningen er foregaaet for længere "Tid siden, kan Vegetationen

paa de hævede Partier være ret rig paa Arter og meget. tæt, ja

hele Elleskove kan til Slutning findes udviklede paa den hævede

Bund- Det kan da næppe fejle, at Træernes Eødder gaa gjennem

denne ned i Bunden.

Paa en lignende Maade ere aahenhart nogle (særlig to større)

Øer dannede, som findes i Lyngby Sø; de hære tydelig Præget af

Hængesæk, og ere ved dyhere Yand skilte fra de med Landet i

fast Forbindelse værende Dele, og de ere klædte med ElleskoT eller

Eliekrat I dette Tilfælde er Begyndelsen rimeligvis gjort ved et

andenstedsfra løsrevet Stykke Hængesæk, som Strømmen har ført,

' bort, indtil det er strandet. Jeg har saaledes ved Østenden af

i

1

i
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Lyngby seet et saadant lille Stykke, der vistnok har denne Oprin-

delse, løvrigt har jeg i Lyngby Sø iagttaget et ejendommeligt

Fsenomen, der vel maa kunne give Oprindelse til en plantedækket

0, Paa et Sted ved Mosen, men skilt fra den ved en mange Meter
r

bred og c. 1 M dyb Kanal, havde den brune Dyndbund med dens

Anodo)itaev hævet sig som en lav, flad Kuppel op over Vandet;

den tiltrak sig let Opmærksomheden ved sin Farve og ved de

Maager, der havde slaaet sig ned der og rimeligvis fandt rigelig

Føde. Den var aldeles blottet for Plantevæxt undtagen ved Land-

siden, hvor der stod nogle spredte Skud af Scirpus laaister. Jeg

formoder, at det er det samme Fænomen, som Kamann omtaler^)

saaledes: „Neben diesen „schwimmenden Inseln" ist gelegentlich

backofenformiges Hervortreten des Moorgrundes in Seen beobachtet

worden . • . , Diese Vorkommnisse sind wohl mit den „Moorausbriicken"

i Parallele zu stellen und (vergh Klinge, Jahrb. d. Bot. 14, S, 441)

auf unter dem Moor oder unter dem Seespiegel hervortretende Quel-

len zuriickzufuhren."

Hvad forøvrigt de af Eamann') omtalte „sch^vimmende Moore '*

angaar^ da opstaa de aabenbart ved en Hængesækdannelse, der ud-

gaar fra Bredderne efter den 1ste ovenfor omtalte Form, og som

af Vinden løsrives -).

Paa Eandene af Hængesækkene ud mod det aabne Vand kan

man flere Steder iagttage et i fysiologisk Henseende interessant

Fænomen. De hævede Rodstokke ere aabenbart komne op i et Ni-

veau, hvor Forholdene (Belysning, Varme eller hvad det nu er) ikke

tiltale dem; .de søge derfor nedad til den mere passende, normale

Dybde. Dette kan man se f. Ex. i Skarridsø med Scirpus lacuster,

Og i Lyngby Sø viser Cladium mariscus, der voxer paa en Hænge-

*) Organogene Ablagerungen der Jetztzeit (Neuea Jahrb. £ Mineralogie

osv. X, 1895, S. 150).

*) Cand. N. Hartz har gjort mig opmærksom paå eii Afhandling af

E. Svedmark: Ytterligare om flottholmen i sjon Ealången (Sveriges

geologiska undersokning, Ser. C, no.133, 1894), som omhandler en

mærkværdig Holm, der af og tU kommer tUsyne og atter forsvmder.

Men dette Fænomen Ugner ikke noget af, hvad jeg har seet
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sæks Eand, det samme. Pig. 6 viser et Ehizom af Scirpus lacuster

fra Skarridsø ; det voxede paa Eanden af en, aabeubart for et Aars-

tid eller længere siden hævet, flydende Flade; Billedet viser bagtil

den vandrette, med Ar efter de oprette Skud forsynede EhizomdeL

Det af 6te Blads Axel udviklede lille Skud sees regelmæssigt tilhøjre

og tilvenstre i Overensstemmelse med Skuddenes vexelvise AntidromL

Efter Hævningen begynder Ehizomet under næsten ret Vinkel at

bøje nedad, men Assimilationsskuddene indtage som forhen lodret

Stilling og danne derfor nu meget spidse Vinkler med Ehizomet.

Det er dog tydelig nok, at endnu ere de normale Forhold ikke
4

indtraadte, Sympodieleddene ere navnlig meget korte, og formodentlig

vil denne Udvikling snart standse.

Jeg har sjælden fundet friske, i

kraftig "Udvikling værende Skud

paa Eanden af gamle Hængesække;

Ehizomerne synes snart at dø, og

det er vistnok ogsaa kun lige efter

Hævningen eller i Hævaingsaaret,

at Planterne beholde deres sæd-

vanlige (nu jo allerede opnaaede)

Højde. Det

med dem, Tagrørenes Skud blive

spinklere og lavere, og efterhaan-

den som den øvrige nye Plante-

væxt udvikler sig, fortrænges de

mere og mere af denne,

Fig. 1 2 viser et Exemplar af

Cladium Mariscus^ der med mange

andre voxede paa Eanden af en

Hængesæk i Lyngby Sø ; de suk-

cessivt udløbende Sideskud bøje

sig bueformet nedad i Vandet for

derpaa efter en kortere elier læn-. ^ l^^^
^^^

,

Cladium Marisms
fra Hængesæk i Lyngby Sø (AuguatJ;

gere Strækning at bøje opad og meget formindsket.

gaaer snart tilbage
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blive Lysskud. Planten har Vandrødder af den typiske , ovenfor

flere Gange omtalte Form.

Her kan mindes om, at lignende Yæxtfænomener ere iagttagne

hos Eleocharis paluster. Sadebeck omtaler^), at de i normal

Tilstand vandrette, underjordiske Ehizomer af denne Plante paa

Grund af Vandstandens Stigen i en Sø i Brandenburg begyndte at

voxe næsten lodret opad; da Vandstanden i den- derpaa følgende,

overordentlig tørre Sommer sank betydeligt under det sædvanlige^

saa at Ehizomspidserne nu kom til at rage frit op i Luften, be-

gyndte de, idet de beskrev en Bue, at voxe næsten lodret ned imod

Jorden; men saasnart Spidserne vare trængte ned i denne, gik Eet-

nmgen efterhaauden over i en mere horizontal, og Ehizomerne antog

deres normale Stilling. Eødderne beholdt hele Tiden deres positiv-

geotropiske Væxt. Denne Art synes at være særlig følsom for For-

andringer i Omgivelsernes I^Tatur ^)-

Jeg antager, at Hængesække maaske ogsaa kunne opstaa paa

en ^erde Maade, nemlig af sammenskyllede Masser. Jeg har i

Lyngby seet store Mængder af Tagrør, der vare løsrevne af Strøm-

men i Frederiksdals Aa eller maaske paa anden Maade, og derpaa

vare skyllede sammen i ea Bugt med roligt Vand. De vare levende

og i fuld Vegetation (August Maaned), skjønt flydende i Vandfladen.

Om de fik Lov til at forblive liggende, kan jeg ikke se noget til

Hinder for^ at en Hængesæk opstod af dem^).

^) Sitzungsber. d. Bot. i^erein d. Prov. Brandenburg. 25 Juni 1875.

^) Om dens Ehizomers Væxtretning se Elfving: Studier ofver geotro-

piska viixtdelar. Helsmgfors 1879.

*) Jeg skal minde om, at i Donau og andre store Floder opskyllea under-

Ehizomstykk-

Gru3.

Idet Ehizomerne udvikle sig videre, opstaaer en Tagrør-Bestand, der

ofte helt dækker yngre Øer, og i hvilke snart andre Sand og Fugtig-

hed elskende Planter indfinde sig, saasora Arter af Calamagrostis,

Agrostis, Carex, Typha, Cirsium arvense. Denne Vegetation holder

aaalænsre. indtil træagtige Planter fortrænge den.sig
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Efter at foranstaaende Iagttagelser liavde været behandlede

populært i et Søndagsmøde i Naturhist. Forening (d. 18de Oktober

1896), fortalte Dr, E. Eostrup mig om følgende af ham tidligere

gjorte Iagttagelser, som han har stillet til Disposition til Trykning

i Tilslutning til ovenstaaende.

„Sundet" ved Faaborg.

(Uddrag af E. Bostrups botaniske Xotitsbøger og af en Betænkning til

Faaborg Byraad angaaende „Sundet"s Tilkultivering med Kør.)

• „Jeg undersøgte Søen — c. 50 Tdr. Ld. — d. 26de—28de Juni

1879, til Dels ved at sejle rundt i Søen med et Par Byraadsmed-

lemmer i en svajende Pram uden Køl og uden Eor. Tilløb til Søen

gjennem smaa Grøfter og en lille Bæk ved Kalleko, Afløb gjennem

en med Baad netop farbar Rende, begrænset af en Sluse ved Havet,

Søen ligger saa lavt, at den maa antages et bave været en Vig.

Søen er en ægte „Muddersø"; der findes kun 2—4' Yand over

Mudderet, men dette var saa dybt, at der ikke kunde naaes Bund

med de længste Aarer og Stænger, vi fik fat i. Overalt mudrede

Vandet ved hvert Aareslag, og i den vestlige Ende stinkede Mud-
r

deret temmelig stærkt, da der ber var Udløb fra Stalde og Gasværk.

Mudderet var bvidgraat, i Overfladen sortagtigt, og Grænsen mellem

Mudderet og det meget uklare Vand var vanskelig at bestemme.

Mudderet bestod væsentlig af mikroskopiske Planter, Diatoméer,

Desmidiaceer o, lign., saa at det ved Udglødning paa Platinblik
+

kun efterlod et meget ringe Eesiduum af Ler og Kisel, Overalt

ved Søens Bredder en meget frodig Plantevæxt, Særlig ejendom-

melig var de talrige større eller mindre, dels svømmende,

dels til Bunden halvvejs fæstnede Øer, som enten maa

være løsrevne ved Storme fra Bredden eller hævede fra Mudder-

bunden. Hovedmassen af Vegetationen saavel ved Bredderne som
+

paa Øerne var Typha angustifolia, i ringere Mængde Phragmiles,

hvoraf der mange Steder saaes særdeles kraftige Exemplarer, og

navnlig havde de et overordentligt stærkt, langt og mægtigt „Rod-

system'' med indtil tommetykke, snehvide, over favnelange Ehizomer,
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som bugtede sig i skraa Eetning ned i det løse Mudder, hvoraf de

med Lethed kunde trækkes op. Af andre fremherskende Planter

raaa nævnes Catabrosa aquatica, som her optraadte i større,

kraftigere og tættere voxende Exemplarer, især paa flere af Mudder-

øerne, end jeg har seet andensteds. Talrige Tuer af Carex pani-

culata vare fremtrædende , og mange Steder kransedes Bredden

udenfor 2'yp/ia-Vegetationen af Cicuta virosa. Disse fem Planter

udgjorde Hovedmassen af Vegetationen ; men desuden fandtes enkelte

Steder Carex Pseudocyperus ^ Raiiunculus sceleratus , Sisymbrium

ofjicinale; kun paa eet Sted, ved Bredden af Afløbshækken, fandtes

Scirpus lacuster i et Par Grupper og i smaa Exemplarer (S, Ta-

bernæmontani) ; ved samme Afløbsrende endvidere: Epilohium hirsu-

tum, Lythrum, Comarum, Sonchus paluster^ Rumex Hydi^olapathum.

Ved den nordlige Bred fandtes Hæugesæk, „Gungerue" kaldet,

væsentlig bedækket med Lychnis flos aictiUy i ringere Mængde

Orchis majalis y Epipactis pal,, Eriophorum angustif. , Lastræa

Thelypteris, Pedicularis palustris, Viola pahistris, Triglochin palu-

stre, Drosej^a rotundifoUa^ Frøplanter af Populus tremula o. s. v."

Tillæg. Om Redders Væit lodret opad m. m.

Johan Erikson^) gjorde i 1894 opmærksom paa, at visse

Kødder hos Carex arenaria, hirta og ohtusafa samt Juncus balticus

voxe vinkelret ud fra Ehizomet i alle Eetninger, ogsaa lodret opad,

og ret ud til Siderne, skraat opad eller nedad; han kalder dem

Sugerødder i Modsætning til de først af Buchenau, senere af mig

iagttagne og omtalte, ved hvert lodret opstigende Skud af Carex

arenaria lodret nedadvoxende langt kraftigere Eødder, som formentlig

tjene til at fasthæfte Planten i det løse Sand og hente Vand op

*) Om icke geotropiska och negativt geotropiaka rutter hos sandvaxter

(Butan. Notiser 1894, 137).

Vidensk. Meddel, fra den naturh. Foren. 1897. 13
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(„Sikkerhedsrødder"; hos Erikson: „Fastrotter"). Dette Forhold (at

de tynde Rødder voxe opad o.s.v.) var mig meget vel bekjendt, og

findes ogsaa angivet paa min Figur af denne Art .i Vid. Medd. fra

Naturh. Foren. 1891, S. 180 (og Bot. Tidsskr. 21, S. 80). Men jeg har

ikke nærmere omtalt det^ fordi jeg ikke har anset dette for nogen stor

Mærkværdighed, mindst af alt for „utprSglad negativ Geotro-

pism". Jeg var derfor noget forbavset over at se Areschoug

i sin Afhandling „Beitrage zur Biologie der geophilen Pflanzen"

(1896) optage denne Tydning, idet han dels selv siger om de Eød-

der, der hos Eranthis hiemaUs udspringe fra Knoldens øvre Side,

at de ere negativ geotropiske, „so dass sie geråde in die Hobe
*

wachsen'% og at det forholder sig paa samme Maade med Epime-

dhim alpinum og Leontice Leontopodiuvi , dels tilføjer : „Einer

meiner fruheren Schiller, Dr. J. Erikson, hat bei Carei arenaria

sotropische Wurzeln wabrgonommen**. Det samme synes

A. at have iagttaget f. Ex. hos Annn maculattim
,
om hvilken det I

hedder (S. 32) : „Zahlreiche Wurzeln sind .auf allen Seiten aus der

neuen Knolle bervorgewachsen , und von diesen sind diejenigen,

vvelche aus der unteren Seite des KnoUenstammes entspringen, viel

dicker als die ubrigen und dienen vorzugsweise dazu, die Pflanze

in der Erde festzuhalten".

^ Det er i Virkeligbeden særdeles almindeligt, at vandrette Khi-

zomer samt Knolde og Løg have Eødder, der fra Stammens øvre

Side voxe lodret opad, og det fremtræder tydeligst hos dem af dem,

der voxe i en løs Bund, hvad enten denne er Sand eller Skovmuld

eller Dynd. Jeg henviser for det første til de ovenfor anførte Be-

mærkninger om Skudbygniugen hos en Del Sumpplanter. Saadanne

Bødder findes omtalte hos: Typha (S. 170), Sparganium (S. 177),

Scirpus lacuster (S. 175), Phragmites (S. 177).

Fremdeles har jeg iagttaget dem hos : Eiipatorium cannalinum

(Exemplarer, som vosede i et løsmuldet Hasselkrat), Epilohium

hirsutum (løs Havejord), Hydrocotyh (i Mudderbund), Mercurialis
M

perennls og Paris quadrlfolla (se Fig. 19 i „Skudbjgning" p. 78),

Asperida odorata i løs Skovjord, Ranuncuhis lingua i Mudder (se
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Fig. 9, S. 180)j Årum italicum og ÅlUum ursiniim i løs Havejord;

ogsaa hos Colchicum autumnale kan man se denij og af Sandplanter

desuden hos Ågropyrum repens i Sand, HaUanthns peploides, foruden

Psamma arenaria (se en Figur i Botan. Tidsskr., Bd. 21, 1897) og

Calamagrostis Epigeios.

Efter at disse Iagttagelser vare gjorte og nedskrevne for at

offentliggjøres, fik jeg en nj Afhandling af J. Erikson om „Sand-

floran i Ostra Skåne" (Bihang 'till K. Sv."Vet Akad. Handlingar,

22, III, 1896), af hvilken jeg seer, at E. maa have opgivet sin

tidligere Theori om negativ Geotropi. Han siger her (p. 27):

„Ett liknande forhållande (som hos C. arenaria) iakttogs samma

soraraar hos Carex hirta och Junctis baltictts. Under njss forflutna

sommar har jag emellertid funnit , at dylika at alla hall viixande

r5tter åfven forekomma hos icke-sandvaxtor, exempelvis Paj^is qua-

drifolia^ Carex tonientosa, Cladium Mariscus, Carex disticha m. fl.

or
O

Framfor allt synes detta forhållande utmarka pa lungden utdragna

rizom och långa stoloner. En viss analogi till dessa af geotropis-

men alldeles oberoende rotter erhjuda rotgrenarne af 3;dje eller

hogre ordning hos pålroten, hvilka, såsom Sachs påvisat, icke aro

geotropiska. Den enklaste forklaringen på fenoinenet synes mi

vara, att rotternas tillvaxtriktning bestammas delvis af vaxtens inre

behof, så att, om viixten lider t. ex. brist på syre, så utvecklas

uppåtvaxande respirationsrotter, om rotstocken eller pålroten af en

våxt rundt om omgifvas af nåring, så utsanda dessa rotter eller

rotgrenar i alla riktningar f5r att tillgodogora sig denna; — om

nSringssubstratet någon gang skulle befinna sig ofvanfor vSxten,

sandas grenar endast iippåt (epifyter och parasiter)."

Det forekommer mig, at det som en „viss analogi" betegnede

Forhold ganske modsvarer det her omtalte, men at dermed

ingenlunde den anden Supposition udelukkes, den nemlig, at Eød-

derne finde deres Næring ogsaa ovenover det Legeme, fra hvilket

de udspringe. Bi-Eødderne paa en vandret Kodstok, f. Ex. den

S. 170 afbildede Typhas, voxe ganske sikkert, uden at der er Spor

af Geotropi eller Aerotropi eller lignende, ud til alle Sider, vinkel-

1:1



196

+

ret paa Sloderorganet, ligesom Eodgrene af 3die Orden, af indre
L

Aarsager og fordi der er I?"æring i alle Retninger.

En liel anden Side af Spørgsmaalet har hverken Erikson

eller Areschoug fremdraget, nemlig hvorpaa den Forskjel i Rød-

derne Størrelse beror, som er fremhævet ovenfor og som vist ikke

er sjælden; de nedad voxende Rødder hos en Del af de nævnte

Arter og i Virkeligheden rimeligvis hos alle vandrette Rhizomer og

Udløbere med til alle Sider ndgaaSnde Rødder, ere længere og tyk-

kere end de opadgaaende eller til Siderne gaaende (se Fig. 4; 7, 8

ovenfor og mange Fignrer i Raunkiærs „Danske Blomsterplanter")-

Hermed følger naturligvis en Forskjel i Bygning, selv om den ikke

er stor, som hos Carex arenaria (se J. Erikson). Samme Forskjel

mellem nedadgaaende og til andre Sider voxende Rødder har jeg

forrige Vinter set hos AlUum urmiuni og andre Arter, og den vil

rimeligvis findes hos ma^ge andre underjordiske Løg og Stængel-

knolde.

Det er navnlig paa Ombøjuingsstederne af de sympodiale Rhi-

zomør, det vil sige: der, hvor det vandret voxende Skud bøjer opad

Og bliver Lysskud, at Roddannelsen er livligst, hvad Figurerne

ovenfor vise, og 'at man ogsaa netop særlig vil finde de kraftige,

nedad voxende Rødder.

Jeg maa antage, at disse Forskjelligheder mellem de nedad-

og opadvoxende Rødder skyldes ganske samme Faktor som den

Størrelses- og Vægtforskjel, som Wiesner har paavist mellem det

nedadvendte og opadvendte Blad i et Bladpar, hvis Blade staa

lodret over hinanden, — nemlig Tyngden. At saadanne Rødder

særlig tjene til at fæste .Planten, er vel ogsaa. rimeligt, men

ligesom jeg ikke kan tro, at det er et særligt ved Nyttevirkning

fixeret Forhold ~ beroende paa Darwinsk Selektion — , at f. Ex.

Askens Blade paSi en Grens Underside ere større og tungere end de

paa Grenens Overside staaende, saaledes kan jeg heller ikke tro,

at det er rigtigt at tale om nogen særlig Tilpasning overalt, hvor

nedadvoxende Kødder ere kraftigere end de andre.

Navnet „Vandrod", troer jeg, kan passende indføres til Be-

il
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tegnelse af de ovenfor hos Vand- og Sumpplanter omtalte Eødder^

der i visse Punkter minde om en Børste til at pndse Lampeglas

med; lignende Former findes ganske vist andensteds, særligt, skulde

jeg tro, hos Sandgræs, men næppe nogensteds saa typiske og regel-

mæssige som hos Sump- og Vandplanter. Jeg har seet dem hos

mange andre Sump- og Vandplanter end de nævnte, f. Ex. Iris,

Sump- og Vand-Græsser, Sump-Cyperaceer o. s. v., men det er ikke

alle Vand- eller Sumpplanter, der have saadanne; der synes at være

i det mindste een tydelig adskilt Type af Vandrødder til, nemlig en

ganske ugrenet Eod, saaledes hos Lobelia Dortmanna (se Fig. hos

Warming i Bot. Tidsskr. Bd. 21, S. 99) og mange, maaske alle

Helobieer (Figg. hos Raun ki ær, Danske Blomsterplanter).
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Zoologiske Meddelelser fra Island

Af

Caud. mas-. B. Sæinundsson*

I.

Gøgerokken, Raja fuUonica L-, ny for Island.

Under en Samtale, jeg i Foraaret havde med en Fisker fra Reykja-

vik, kom han til at fortælle mig om en „ejendommelig Eokke", som

ifølge hans Udsagn skulde nu og da fanges om Foraaret paa Line

ude i Fasebugten. Af den Beskrivelse, han gav mig af den, slut-

tede jeg, at det ikke kunde være nogen af de to Raja- Arter

(R, latis og R. radiata). som hidtil vare kendte ved Islands Kyster,

men maatte rimeligvis være en af de andre Arter, som findes ved

Evropas Kyster. Han lovede at bringe mig en, saasnart han kunde

faa fat i den, og det lod ikke længe vente paa sig, ti allerode et

Par Dage senere fangede han en paa Line paa c. 30 Favnes Dybde,

en 5—6 Kvartmil V. for Reykjavik. Den viste sig da at være

Ii<yci fullonka L. eller, som de islandske Fiskere kalde den,

nåskata, d. v. s. Dødningerokke. Dette uhyggelige Navn synes

at skyldes den Omstændighed, at den er halv gennemsigtig paa

Snuden og langs Brystfinnernes forreste Rand, naar den er levende;

desuden skal den ifølge Fiskernes Udsagn som oftest være meget

mager (hvilket dog langt fra var Tilfældet med dette Exemplar).

Disse to Ting i Forening synes at have givet Anledning baade til

Navnet og til den Uvilje, hvormed Fiskerne betragte den, ti de

pleje at kaste den bort, saasnart de have fanget den.

h
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Dette Eksemplar var en fuldvoksen Hun med Æg af forskellig

Størrelse i Ovariet, Maven indeholdt kun Tobiser. Af Parasiter

fandt jeg ingen paa den. Totallængdeu (Dyret niaalt i frisk Til-

stand) var 1020™^.

Angaaende Hudens Tandbevæbning vil jeg tun fremhæve, at

Undersiden var besat med Tænder paa Snuden, mellem og omkring

Gællespalterne op paa begge Sider af Munden, indtil Næseborene,

langs Brystfinnernes Forrand, .samt paa Halen, undtagen ved dens

Grund. Hele Eygsiden var besat med Tænder, undtagen paa Bug-

finnerne. Af større Tænder (Pigge) var der: 3 i hver af de 2

Længderækker paa Snuden, 7 -|- 7 og 6 + 6 i de buede Rækker

paa „Øjenbrynene" (begge Rækker vare afbrudte i Midten); i Ræk-

ken fortil paa Ryggen 8, og 51 i den ene og 53 i den anden af

Halens to Rækker.

Om Mundens Tandbevæbning er der ikke noget at bemærke.

Senere har jeg faaet et andet Eksemplar fra samme Sted. Det

har (efter at have ligget et Par Maaneder i Saltlage) en Total-

længde af 1076"'°.

Ifølge Fiskernes Angivelser er, som allerede før bemærket, Snuden

paa begge Sider af Snudebrusken, samt Brystfinnernes forreste Eand

halv gennemsigtige paa de levende Individer. Da jeg fik det første

Exemplar at se, var Brystfinnernes gennemsigtige Del bleven rødviolet,

medens Snuden endnu var gennemsigtig; senere antog ogsaa denne

den omtalte Farve. Ellers var bele Undersiden mælkehvid og uden

Pletter, Oversiden guUig-graa, med nogle smaa runde, mørkere

Pletter spredte uden Orden over Skuldre og Brystfinner.

Om Gøgerokken forekommer langs Kysten rundt om hele Island,

kan jeg endnu ikke sige. Men paa en Eejse, jeg i Sommer foretog

langs Sydkysten af Øen, fik jeg at vide, at den er, efter de Be-

skrivelser at dømme, som Fiskerne gav mig af den, bleven fanget

flere Steder i Ørebakkebagten, et Par Gange mellem Kap Eeykja-

næs og Skagen og flere Steder i den sydlige Del af Faxebugten,

og paa alle disse Steder har den faaet det samme Xavn, nåskata.

Længere øst paa, omkring Poiiland, kendte Fiskerne derimod ikke
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til den, men der bruges jo heller ikke Line. Ejendommeligt er det, ^

at den ved Island gaar ind paa meget lavere Vand, end ved Ev-

ropas Kyster.. Eimeligvis gaar den om Vinteren ud paa dybere

Vand.

At denne Eokkes Forekomst ved Island hidtil har været en

Æ

*) En Liste over islandske Fiske i Aarsberetn. fra Islands Naturbist.

Foren. (Skyrsla um hi5 islenzka natturufræ&is §elag, 1890— 91,

Reykjavik 1891.)

Hemmelighed for Naturforskerne, synes jeg er lidt underligt, især I

da de islandske Fiskere have kendt den i længere Tid og givet den

et Navn, ja nogle af dem i det mindste have haft den rigtige Op-

fattelse af den som en særskilt Art Af de Forfattere, som have

skrevet om islandske Fiske, er Grøndal den eneste, der nævner

„nåskata'^ Han har hørt det hos Keykjavik-Fiskerne, men antaget

det for et af Skadens (R. hatis) islandske Trivialnavne, og i sine

„Pisces Islandiæ" ^) anfører han det som saadant. Derimod træffer

man Navnet „Raja fullonica^^ hos 1 a v i u s , Mohr, Faber og

Grøndal, men allerede Krøyer og senere Lilljeborg have

fremhævet, at Fabers ,jRaJa fuHonica^'' er identisk med Baja

radiata Don. Det samme er ogsaa Tilfældet med Mohrs R. Ful-

lonica, og den Rokke, som Ola vin s omtaler under samme Navn

(Økonom. Eeyse i gennem Island I. S. 80), bliver vistnok ogsaa

R. radiata.

For Tiden kender man altsaa 3 Eokkearter ved Island, nemlig:

1. Raja hatis L. isL skata, stifliskata.

Synon. i?, (major og vidgaris) dorso non aculeato. E. Olaf-

sen, Reise igennem Island, L 359, og Gaimard, Voyage en

Islande, IL 283. — R, mlgarisy Olavius op. cit. S. 79.

iJ. vulgaris maxima^ Mohr, Forsøg til en islandsk Natur-

historie, S. 54* — R. hatis, Faber, Fische Islands, S. 33.

2. Raja radiata Don. isL tindabikkja, lotaska, gaddaskata.

Synon. R. aculeata, E. Olafsen, op. cit. I. S. 359; Gai-

mard op. cit. IL S. 283. R. davata, E. Olafsen op. cit II.
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s. 987; Molir op. cit. S. 57. Ebel, W. Geogr. Xaturkuude,

1850, S. 372. — R. FuUonka, Faber, op. cit. S. 38; Mohr,

op. cit. S. 56-; Olavius 1. cit.; Grøndal, op. cit. S. 44.

3. Raja fuUonka L. isl. nåskata.

Den Eokke, som staar afbildet i Atlaset til Gaimards Voyagø

en Islande, og der kaldes RaJa Gaimardi, lader til at være R.batis,

skønt Ligheden ikke er særdeles stor. Den er (i Atlaset) angivet

som islandsk, dog finder jeg den ikke omtalt i Kejsebeskrivelsen

selv. Forholdet mellem Snudens Længde og Bredde passer godt

paa R. hatis. De faa spredte Tænder paa Halens Sider minde om

det Forhold, som Lilljeborg omtaler hos en Han af denne Art^).

Til Slut maa jeg gjøre den Bemærkning, at Capt. P. Schultz'

Udtalelse i Tillæg til Fiskerirapporten for 1894, S. 4: „Kokker

(Eajs) findes ikke paa Island" ikke er korrekt, ti den Gang kendte

man jo Tærben (tbe starry Kay) og nu altsaa ogsaa Gøgerokken

(the chagrin Eav).

IL
r

Om Hvalrossens-) Forekomst ved Island

-i ældre og nyere Tider.

I December Maaned 1894 hørte jeg den lidt overraskende

Nyhed, at der for en halv Snes Dage siden var blevet dræbt en

Hvalros i min Fødeegn, Grindavik, der ligger paa Sydkysten af

Keykjaneshalvøen. Desværre kunde jeg ikke faa den at se, ti da

Efterretningen om denne Begivenhed naaede til Eeykjavik, var

Hvalrossen allerede bleven parteret, og Skelettet odelagt, paa Kraniet

iiær, som senere blev erhvervet for den naturhistoriske Samling i

') Sveriges och Norges Fiskar, IH. S. 590.

^) Islandsk: Kost ung ur, ældre Benævn. Rosmhvalr.
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Eeykjavik. Senere fik jeg ogsaa Halvdelen af den tørrede Hud at

se. Dyret skal have været c. 7 Alen langt, altsaa et fuldvoksent

Individ, hvad ogsaa Stødtænderne og Kraniet vise, ti^) alle Søm-

mene ere forsvundne og dets Længde er 38^°^, dets Bredde bagtil

29*=", fortil (ved Stødtænderne) 20*^°^. Stødtænderne ere 43*="^ lange,

maalte fra Overkæben, og deres største Omfang 18*''". Den højre

staar omtrent lige ned,, mens den venstre divergerer en Del. Åf

mindre Tænder er der 5 i hver Side af Overkæben og 4 og 2

(3dje faldet ud) i Underkæben.

Da den blev nedlagt paa en lidt æventyrlig Maade^ der

unægtelig gør dens Banemand al Ære, synes jeg det ikke er af

Vejen at gengive Historien her i Detaljer, især da jeg ved, at den

er et Faktum: Manden, en af Egnens Beboere, kom gaaende langs

Stranden i Nærheden aS sin Bolig, da han blev Dyret var, hvor

det laa oppe paa en Klippe i Stranden; da han ingen Vaaben havde

hos sig, skyndte han sig hjem og tog en Hagelbøsse og on stor

Kuiv. Heldigvis var Hvalrossen paa samme Sted, da Manden kom

tilbage, og den blev nu trakteret med 9 — ni — Skud, uden dog

at gøre noget Forsøg paa at flygte eller vise Tegn til at ville dø.

Endelig blev Manden ked af den frugtesløse Skyden og angreb det

vældige Dyr med Kniven, saaledes at ban bag fra 'skar Halsen over

paa det, saa godt han kunde. Det hjalp!

For nu om mulig at faa at vide, om dette Hvalrosbesøg ved

Island var en enestaaende Begivenhed i senere Tider, indrykkede

jeg i en islandsk Avis en Opfordring til Folk, der vidste noget om

slige Besøg, om at give mig en Meddelelse om disse. Siden er der

gaaet c. halvandet Aar, og jeg har faaet Meddelelse om to sikre

og et tvivlsomt Tilfælde.

Den første Meddelelse kom i Form af en Avisartikel «) fra

Pastor Th. Bjarnason til Eeynivellir. Hans Beretning lyder frit

oversat saaledes:

') Jfr. Xilsson, Skaudiaavisk Fauna, I. S. 320
') Fjallkonan, XII, 21.
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„Da jeg har været Vidiie til, at der blev nedlagt en Hvalros,

skønt det er længe siden, saa vil jeg dog tillade mig at give en
«

Beretning om, hvorledes det gik til.

Det var i Aaret 1846, og jeg var den Gang 7 Aar gammel.

Jeg blev tidlig paa en smuk Julidag sendt ned til Søen paa Gaarden

Mejjarland paa KeykjastrSnd ved Skagafjorden for at vende nogle

Fisk, der vare bredte ud til Tørring. Tunet paa Gaarden skraaner

ned til Søen, og der fører en temmelig stejl Sti ned til Landiugs-

' stedet. Syd for dette ligger der nogle Klipper, ikke høje. Da jeg

var færdig med at vende Fisken, satte jeg mig ned og saa til-

fældigvis hen til Klipperne; jeg mærkede da, at der laa noget,

som var mig helt fremmed. Jeg gik derhen og nærmede mig dette

Noget paa omtrent 3 Favne. Da saa jeg, at det var et levende

Væsen, som saa paa mig med store Øjne. Jeg blev saa forskrækket,

at jeg næppe kunde komme op ad Skrænten og var nær ved at daane.

Jeg saa mig om imellem for at faa at vide, om Dyret ikke var i

Hælene paa mig, og Frygten bedagede sig noget, da jeg saa, at

det ikke rørte sig. Saa skyndte jeg mig hjem og fortalte dette til

min Fader, der var en udmærket Sælhuudeskytte. Han tog sin

Bøsse, ladede den med en Kugle og gik ned til Søen, hvor han

kunde nærme sig Dyret paa 4 Favne og skød det i Hovedet, men

det saa kun op og styrtede samtidig i Søen. Han mente, at

Skuddet ikke havde haft nogensomhelst videre Virkning paa Dyret

og antog det for at være' en Hvalros, ti to store Tænder ragede

ned fra Overkæben.

En Ugestid senere kom Faarevogteren tidlig hjem en Morgen

og fortalte, at han havde set et Dyr, som han ikke kendte, liggende

paa et Skær kort fra Land, udenfor Landingsstedet, Min Fader og

jeg gik ned til Søen med en tredje Mand. Han saa da, at dette

Dyr var af samme Slags som det, han før havde skudt paa. Han

skød det i Halsen, der hvor Aarerne ligge. Skuddet havde den

Virkning paa Sælen, at den styrtede ned fra Skæret, ned i en For-

dybning i dets ene Ende. En Baad blev nu sat ud og vi gik i

den alle tre og roede ud til Skæret, bevæbnede med en Knippel og
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Underkæben, ligesom Hjørnetænder. Jeg skød paa den med en

Jernpig, og denne traf den imellem Skuldrene. Da den følte sig

anskudt, rejste den sig op og sank ned igen, men kunde dog komme

ned fra Isflagen, hvor den efterlod en Blodpøl, der svarede til en Pot.

Da den var kommet ned i Vandet, saa jeg den dykke et Par

Gange, men saa forsvandt den fuldstændig. Efter mit Skøn var

I

i

et Par Knive. Fader gik op paa Skæret, men Sælen gjorde Front

imod ham. Den blev nu bearbejdet med Kniplen, og jeg husker
I

endnu tydelig, hvor frygtelig Sælen brølede. Da den endelig be-

gyndte at give sig, greb Fader den i den ene Stødtand og skar
w

Halsen over paa den.

Da man hørte om denne Begivenhed, samledes Folk sammen
\

for at se Dyret, og alle syntes, at det var en Heltegærning, at én
\

Mand kunde besejre det. Særlig husker jeg, at Pastor Benedikt

Bjørnsson til Fagranes kom der og sagde, at dette Dyr uden Tvivl

var en Hvalros. Den var 7V2AI. lang og saa tyk, at den, liggende

paa Eyggen, naaede min Fader, der var en Mand af god Middel-

højde, til Hoften. Spæklaget var kun tyndt, men vejede dog 3

Centner. Af Tænderne lavede min Fader Skakbrikker. Den første

Kugle fandtes inde ved Hovedskallen, hvilken den altsaa ikke har

kunnet trænge igennem. Det sidste Skud var gaaet tværs igennem

Halsen, og jeg husker ogsaa, at jeg saa en Blodstraale staa ud af

hver Side af Halsen, og det er sandsynligt, at Blodtab har været

Hovedaarsagen til dens Død".

Om det andet Tilfælde fik jeg en skriftlig Meddelelse fra en

Mand ved Navn SigurQur Thorsteinsson i Buflum i Fåskrii^sfjorden

paa Østlandet. Den lyder saaledes:

„I Marts Maaned i Åaret 1874 (omtrent) saa jeg en Hvalros

paa en Isflage, hvor den laa paa den højre Side, som et Menneske

i sin Seng, med Hovedet hvilende paa Isflagen, og bedækkede deri

Side af Hovedet, der vendte opad, med sin venstre Haand. Den

saa op imellem og tog da Haanden bort fra Kinden og lagde den

langs med Siden* Jeg kunde tydelig se Tænderne -. de vare an-

tagelig V2— Va Alen lange, snehvide og ragede lodret ned mod
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den 10— 12 Alen lang. Den var temmelig smal bagtil, men uhyre

bredskuldret. — Denne Vinter var der slet ingen Drivis: den Is-

flage, Hvalrossen laa paa, var Ferskvandsis".

At der i disse to Beretninger er Tale om virkelige Hvalrosser,

synes jeg er hævet over al Tvivl. Kun lader det til, at Størrelsen
. ¥

er lidt overdreven i den sidste Beretning.

Den tredje Beretning har jeg faaet mundtlig af Hr. Redaktør

E. Benediktsson. Ifølge denne skal en af Karlene paa hans Faders

Gaard (Hje0insh5f3i ved Skjålfandabugten) for omtrent 30 Aar siden

have set en meget stor Sæl, der laa en hel Dag paa en Banke i

Skjålfandaflodens Munding. Her mangler ganske vist en nærmere

Beskrivelse af den, undtagen at den var saa høj, at den naaede

Karlen til Skulderen. — Det er meget muligt, at den her omtalte

Sæl kun har været et stort Eksemplar af en af de mere almindelige

islandske Sæler, men Tolk mente dog (vistnok efter Karlens Be-

skrivelse af den at dømme), at det var en Hvalros.

Hr. Landfoged A. Thorsteinson har meddelt mig, at der paa

Snæfellsnes skulde for 40— 50 Aar siden være blevet dræbt en
r

Sæl, som Folk antog for at være en Hvalros,

Naar der ses bort fra disse 4 (eller maaske 5) Tilfælde fra

de sidste 5 Aartier, kender jeg ingen Efterretninger om, at Hval-

rossen skulde have gæstet Island i dette Aarbuudrede, skønt det

dog ikke er usandsynligt, at det er sket, maaske flere Gange,

men — Beviserne mangle.

Af de Naturforskere, der i forrige Aarhundrede skrev om Is-

lands Fauna, omtaler (saa vidt jeg ved) kun E. Olafsen Hvalrossen.

I sin Rejsebeskrivelse S. 355, hvor han behandler Snæfellsnæssyssel,

siger han: „Rostunger eller Rosiner ses, skjønt ikkun sjælden,

Sønden for Jøkkelen (o: Snæfellsjøklen), hvor de stejle Strandklipper

ei-e". Efter at have omtalt de Sæler, der findes paa Vestfjordene,

føjer han til, S. 531: „Foruden disse 2 bemældte Arter (o: land-

selur og litselur), som paa alle Aarets Tider holde sig til Island,

komme og andre Sælhunde didhen .... Saadanne ere Kostuugen.

Den ses Vester paa, dog ikkun sjælden; (men at den har været



206

meere almindelig til forn, dog maaske for og ved den Tiid, da

Landet først blev beboet, viise de Eostungs-Tænder og hele Hoveder,

som træffes og opgraves af Strandleeret)". — Side 704 hedder det:

„RostuDger har man fimdet^ skjønt ikkun sjælden paa denne Kant"

d: Nordlandet, — Endelig siger han i Beskrivelsen af Østlandet,

S. 837: „Derimod af Kostunger har man her seet fleere end paa

andre Steder, især kom der en usædvanlig Mængde af dem i Aaret

1708".'

I det store Yærk Esp oli ns Aarbøger^ som behandle Tidsrummet

fra 12G3 til 1831, bar jeg kun fundet to vSteder, hvor Hvalrossen

omtales. Det ene er et Supplement til E. Olafsens Beretning: „1708
m

kom der (o: paa Østlandet) flere Steder Hvalrosser op paa Skærene,

og man siger, at der var 28, hvor de var flest; det var øst paa i

Borgarfjorden. Ingen af dem blev dog fanget" ^). Det andet Til-

fælde falder i Aaret 1694, og det omtales saaledes: „Det blev be-

tragtet som en Nyhed, at en Hvalros blev dræbt paa Mi9nes^^ (paa

Eeykjaneshalvøen) -). — I SkarOså-Annalerne^), som behandle Tids-

rummet 1400—1645, finder jeg ingen sikre Angivelser om Hval-

rossen. Der omtales flere Steder, at der er bleven fanget en stor

Mængde Sæler, naar Drivisen er kommen ind til Kysterne, men

Hvalrossen nævnes ikke. .Kuu et Sted (Tom. Il, S. 256) er det

maaske Hvalrosser, Talen er om; der staar nemlig: „1641 saa

man underlige og sære Hvalfiske i Borgarfjorden og i HvalQorden,

(de) vare helt hvide af Farve, som en stor Graasæl af Yækst. Den

i Hvalfjorden opholdt sig der hele Sommeren fra Begyndelsen af

Mai Haaned indtil Jul. De kom saa nær til Land, at man tydelig

kunde se dem fra dette". Havde det været rigtige Hvaler, f. Eks.

en Hvidfisk, en Narhval eller maaske en gammel Andehval -Han,

hvad Farven nærmest kunde tyde paa, saa kunde man næppe have

fundet paa at sammenligne disses Yækst med en Graasæls. Jeg

synes, det ligger lige saa nær at tænke paa gamle Hvalrosser. At

^) Espoliu : Islands Arbækur. YHI. Deild, 80. Kap,

») Op. cit vni. Deild, 28. Kap.

3) Annalar Bjorns å SkarSsu, Tom. I og IL Hrappsey, 1774.
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* Hvalrossen i gamle Dage saavel af de Lærde som af Menigmand
F

blev regnet blandt Hvalerne, er jo ganske naturligt; det gøre Folk

paa Island endnu den Dag i Dag.

Naar man gaar længere tilbage i Tiden, saa blive Oplysningerne

om Hvalrossen meget sparsomme i Litteraturen. Jeg kender kun et

Tilfælde, hvor en Hvalrosfangst omtales, nemlig i Biskop Eafu

Sveinbjarnarsous Saga^). „Det hændte sig i DyraQord paa Vaar-

thinge, den Gang Rafn var der, at en Hvalros kom op paa Land,

og begav man sig til at saare den, men Hvalen løb til Søs og

sank, ti den havde faaet Saar, der gik igennem Bugvæggen".

Det omtales ikke, hvad Aar' det skete, men Biskoppen døde

1213.

Flere Meddelelser om Hvalrossens Optræden ved Island kender

jeg ikke; det er vel muligt at der findes flere, f. Eks. i de skrevne

(utrykte) Annaler, men jeg har ikke haft Lejlighed til at gennem-

• gaa disse endnu, men der kan neppe ventes mange Oplysninger af

dem, siden disse ere saa sparsomme i Espohns Aarbøger, der be-

handle et saa langt Tidsrum, og som omtale flere Gange sjældne

Fiske, der ere drevne i Land.

Kun ét Stednavn paa Island har Navn af Hvalrossen, nemlig

Eosmhvalanes (paa Eeykjaneshalvøen), og det er meget gammelt og

tyder sandsynligvis paa, at der er blevet set eller fanget en eller

F

flere Hvalrosser en Gang i Landnamstiden.

Man har fra gamle Dage Lovbestemmelser vedrørende Hval-

rossen, der tjde paa, at dette Dyr den Gang ikke har været over-

maade sjældent ved Island. Disse Lovbestemmelser findes i „Grå-

gås" og bestemme dels, hvem ilanddrevne Hvalrosser skulle tilfalde

(„Landeigandi å at hafa . , . rostunga . . . oc fiska ef på rekr" ^)—
Jordbesidderen skal have . . . Hvalrosser ... og Fisk, hvis de drive

i Land), dels at man skal fange dem, og hvor stor Del af Bjttet

skal tilfalde Fangeren („Rosmhval eigv mer at veipa oc a halfan

*) Biskupasogur I. S. 641.

*) Grågas (Stabarholsbok), Finsens Våg., S. 514.
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og

bok lims isl. Fornleifafjel 1883, S. 6 omtales et Hvalroskranie,

der fandtes i Djrefjorden; „det havde to lange Tænder fortil,

alle de andre Tænder vare uskadte". Senere fandt man Under-
kæben. Knoglerne saa slet ikke gamle ud. - I Samlingen i Reykja-
vik findes et Brudstykke (Snudepartiet) af et Kranie uden Tænder,
der er fundet i Mudderet paa Bunden af den -lille Indsø, tæt syd

for Byen. Dette Brudstykke har omtrent den samme Farve som
de Knogler, der findes i danske Tørvemoser. Denne Indsø har

rimeligvis før været en Havbugt. - I Samlingen findes desuden
to gamle Stødtænder, den ene 42- lang, funden i Strandsandet
paa Sydsiden af Faxebugten, den anden 36-; hvor den stammer
fra, vod jeg ikke. 1874 fandt man et Hvalroskranie i en Indsø
paa Skagen (paa Reykjaneshalvøen). Det blev slaaet i Stykker, og
Tænderne opbevares i den archæologiske Samling i Reykjavik«).

^) Grågås I. Kh. 1852. S. 31.
') Onigas I. Kh. 1852. S. 34.

') Konungsakuggsjii. Chria. 1848. S 41
*) FerSasaga fra Test§or5um. Aadvari 1887. S 165
'I Vikverji. 1874. 10.

I

så er ueipir" i) — Hvalros skal man fange, og det halve af den

tilfalder Fangeren), dels endelig, naar man har Lov tilat spise

Hvalroskød („Eosmhval oc sel skal eta å {)eim tiaum ateins er kiot

ætt er" 2) — Hvalros og Sæl skal spises paa den Tid kun, naar

Kød maa spises). At man i gamle Dage med Navnene Rostungr

og Rosmhvalr har ment Hvalrossen, fremgaar tydelig af den Be-

skrivelse, der gives af den i „Kongespejlet" 3).

Der er ogsaa en Del Beviser for, at Hvalrossen har været ved

Islands Kyster i forhistorisk Tid. Disse Beviser ere de Skeletdele

og Tænder, der ere fundne hist og her i Sand og Ler ved Kysterne

(de ere dog tildels af nyere Dato). E. Olafsen omtaler (se ovenfor),

at der er fundet Tænder og hele Hoveder, uden at opgive Finde-

stederne, og ifølge T h o r o d d s e n *) findes de paa Vestfjordene langt

inde i Landet (her findes nemlig gamle Strandlinjer med Driv-
j

tømmer og Hval- og Hvalrosknogler 100—200 Fod over Havfladen).

I Årbok hins fsl. Fnrnlpifnfiol
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Hr. Landfoged A. Thorsteinsou har velvilligst meddelt mig, at man

for 40 Aar siden fandt nogle Hvalrostænder paa Fr69å-Kev (Snæ-

fellsnes). Endvidere bar jeg hørt, at man har fundet Tænder paa

2 andre Steder ved den svdlige Del af samme Bugt.

Af disse spredte Oplysninger synes jeg" man maa drage den

Slutning
j at Hvalrossen ganske vist nu og da har vist sig ved

Islands Kyster, men kun som en tilfældig Gæst; jeg siger tilfældig,

fordi Besøgene synes at have været meget uregelmæssige og heller

ikke at have fundet Sted paa nogen bestemt Aarstid. Undertiden

er den kommen i større Flokke, som i Aaret 1708, men som oftest

enkeltvis. — En Ting er paafaldeude, og det er, hvor lidet sky

den har været, og hvor let man har kunnet fange den med meget

(

primitive Vaaben. Mon det tyder paa, at den har begyndt at tabe

Kræfter paa Grund af Mangel paa Føde i de fremmede Egne?

At Hvalrossen har været hyppigere ved Island i ældre (histo-

. riske) Tider, synes mig neppe Grund til at antage, skønt Lov-

bestemmelserne i „Grågås" kunde tyde paa det Modsatte. Hvad der

særlig støtter denne min Mening, er nemlig den Omstændighed, at

Forfatteren af „Kongespejlet", et Skrift, hvis Tilblivelse skriver sig fra

c. Aar 1250, slet ikke nævner Hvalrossen blandt de Dyr, han beskriver

som hørende hjemme i Havet omkring Island, og hvis Hvalrossen

den Gang havde været hyppig der, saa vilde den rimeligvis ogsaa

være bleven omtalt, — Som bekendt lavede man i gamle Dage her

i Norden Skibstove af Hvalrossens Hud, og Stødtænderne anvendtes

til forskellige Ting. Men efter at Grønland var bleven opdaget, hentede

man mange Skibsladninger af disse Varer derfra^). En Del af de

Tænder, der findes paa Islands Kyster, stammer fra Grønland. Man

har saaledes fundet en Mængde Tænder paa M/rar ved Fasebugten,

^en disse skulle hidrøre fra en Grønlandsfarer, der ifølge Annalerne

forliste der 1266. Til disse Omstændigheder maa der tages Hensyn,

naar man fra de gamle Knogler vil drage en Slutning med Hensyn

til Hvalrossens Hyppighed ved Island i ældre Tider.

O Jfr. Kougespejlet, 1. c,

14
Tidenak, Meddel, fra den naturh- Foren. 1894.
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Forholdet vil vistnok blive det samme med Hvalrossen som med

Isbjørnen: begge maa betragtes som tilfældige Gæster, der i Følge-

skab med Drivisen besøge Island, uden at kunne siges at høre

hjemme der, og dette har vistnok været saaledes i historiske Tider,

Hvorvidt det har været anderledes i forhistoriske Tider, tør jeg

ikke udtale nogen Mening om.

1

I

\
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Smaa Bidrag til Artsbestemmelserne indenfor

Slægterne Littorina og Hydrobia.

Af

Apotheker Teilntan'Fr iis.

JNaar jeg i det Følgende vil forsøge at gøre Rede for nogle Under-

søgelser, jeg har foretaget over nordiske Arter af Slægterne Littorina

og Hydrohia, maa jeg først bemærke, at jeg fremtræder som Di-

lettant og kun har sat mig som Opgave at give nogle Vink, der

muligen kunde benyttes ved Artsbestemmelserne af nogle tilsyne-

ladende stærkt varierende Former.

Materialet er væsentlig indsamlet fra forskellige Lokaliteter i

Limfjorden, samt nogle enkelte andre Lokaliteter, som Eefsnæs,

Holbæk, Svendborg, Esbjerg og Bornholm.^

Af nordiske Littoriner har jeg haft Lejlighed til at undersøge

følgende

;

Littorina littorea Lin.
r

parva Mørch.

rudis Maton.

tenehrosa Mtg.

grønlandica Bolt. (Norge).

obtusata Lin,

palUata Say (Norge),

Disse optræde ifølge Bygning af Eadula, Skallens Form,

Skulptur o.s. v. i tre let adskillelige Typer, littorea-, rudis- og

otøisato-Typen. Foreløbig vil jeg holde mig til førstnævnte..

14*
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Foruden den typiske Littorina littorea findes som ovennævnt

en mindre Form, der, som jeg formoder, er den af Dr. Mørch i

lians Synopsis moll. mar, Dan. som Tarietet anførte Littorina

parva.

Om selve Skallen er foruden dens ringere Størrelse lidet at

bemærke; Åperturen nærmer sig i Form noget til samme hos mdis

uden dog derfor at miste den spidse Vinkel, der findes lios littorea

i det øverste Hjørne af Skalmundingen. Skulpturen synes at være

af en noget finere Textur og Suturen noget mindre dyb.

Med Hensyn til Eadulas Dentition

Fig. L
findes nogen Forskel ved Medianpladens

Tænder* Begge have paa Medianpladen en

midterste stor Tand og paa hver Side af

(V.

1.

denne en eller to mindre Tænder^ Littorina

littorea én mod to hos parva.

Ved nogle Opmaalinger af Eadulas

Længde kom jeg til det mærkelige Eesultat^

at denne hos parva er af en ret iøjne-

faldende Længde, mindst ^/a længere end

samme hos littorea eller saa omtrent. Dette

Forhold synes saa meget mere at være værd

at lægge Mærke til, som jeg har taget

Medianpladen af Eadula.
^^^^^ p^^^^^, ^^^ ^^^^^ Lokalitet, og der

a. af L. littoreay

b. af L. parva. derfor neppe kunde blive Tale om Lokal-

varieteter,

Der er saa vidt muligt ved Sammenligningerne benyttet Indi-

vider af samme Størrelse og af begge Køn.

Selvfølgelig er der ogsaa benyttet udvoxede Individer og med

samme Eesultat, idet der da er taget det fornødne Hensyn til

Størrelsesforholdene.

Se omstaaende Tavle.

Jeg vil dernæst gaa til Slægten Hydrohia] denne træfies og

meget ofte levende i god Forstaaelse paa samme Lokalitet i tre

mere eller mindre let kendelige Former, den ene med flade eller

I
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Littorina littorea*

Skallens

Lænerde.

mm

6V:

6'/

7

8

i

8"
;2

10

11

12

12

12'/:

14V.

15

.15'/;

17

18

20

24

27

29

Eadulas

Længde.

Skallens

Længde.

mm

8

10

8V:

9

12

10

15

13

131/11

14

16'/

15

17

20

21

37

36

39

43

45

mm

5V:

5V.

6

6V;

7V:

8V:

9

10

lOV:

12^,

14

14

14V:

15

15

16

17

17

18

19

Littorina parva.

Eadulas

Længde.

mm

11

15

14

15

19

20

22

23

34

30

35V:

34V:

32

38

34

38

^89

44

44

Skallens

Længde.

uun

9

9V:

11

11",2

12

12

12'/3

13',..2

16

17

17

II17',

18V

19 1'
2

Eadulas

Længde.

mm

18

16'/.

25

30

25

24

22

31

31

36

39

45

48

47

meget lidt konvexe Vindinger, og i Forhold til de to andre af en

ret anselig Størrelse; denne anser jeg for at være den typiske

Hydrohia ulvæ Peun.

De to andre udmærke sig ved stærkt konvexe Vindinger og

dybe Suturer; den ene af disse vil jeg, for at kunne adskille dem,

kalde Hydrolia minuta Totten, den anden Hydrohia ventrosa Baster,

uden dog dermed at ville prætendere, at Artsbestemmelserne ere i

Overensstemmelse med Tottens og Basters Originalexemplarer.

Tilsyneladende danne Spiralvindingernes ringe Konvexitet til-

strækkelig Skelnemærke mellem JTyd ulvæ og de to andre,
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Jijr. 2,

I

€C

h

c.

a. Skal af Hydrobia minuta samt Eadulas Medianplade,

b. af H. lilvee, c, af B. ventrosa.

men da forskellige nyere Forfattere angive at have fundet Overgangs-

former og af denne Grund forenet dem alle til én Art, skal jeg

forsøge at fremføre nogle andre Karakterer.

Vindingerne hos Hydrobia ulvæ aftage meget hurtig i Omfang

og ende i en spids Apes, hos ventrosa mere gradvis, ligeledes hos

minuta^ men hos denne ender Spira i en noget afstumpet Apex.

Den tomme Skals Farve er hos ulvæ som Eegel gul hornfarvet,

lidet glindsende og uigennemsigtig, hos de to andre næsten farveløs,

gennemsigtig og glindsende,

[Undertiden findes et gulagtigt Overtræk, Skallen uvedkom-
tf

mende.]

Ved Radula er det særlig Medianpladens Dentition, der har

tiltrukket sig min Opmærksomhed.
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Ligesom hos Littorinerne findes ved Siden af Median-

pladens store Tand flere mindre Tænder, paa hver Side to, tre, fire,

undertiden fem. Foruden disse nedenunder den egentlige Tandrække

en å to Bitænder paa hver Side,

Forholdene ordne sig da paa følgende Maade:

Hydrohia ulvæ har 2, højst 3 mindre Tænder paa hver Side

af den midterste Tand samt én Bitand paa hver Side.
I

Hydrohia minuta tre -[" ^^ Bitænder,

Hydrohia ventrosa fire a fem -\- én Bitand.

Med Hensyn til Tændernes indhyrdes Længdeforhold er at Le-

mærke, at der hos ulvæ og minuta er en hrat Overgang mellem
f

den store midterste Tand og de ved Siden af denne siddende

Tænder, hvorimod Overgangen hos. ventrosa er gradvis, saa at

Tandrækken faar et kamformiert Udseende.

Hyd.
*

maa nærmest anses for at være en Brakvandsform,

dog taaler ulvæ en større Saltholdiglied end de to andre; paa den

anden Side kan man finde ventrosa i Vand, der i hvert Fald i de

fleste Maaneder af Aaret maa anses for fuldstændig ferskt.
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Ornitliologiske Iagttagelser fra det nordlige
^

Atlanterhav.

Af

O. Helms.

Paa fire Rejser mellem Danmark og Grønland, i April 1890, Juni

1891, April og Oktoller 1893, har jeg haft Lejlighed til at gjøre

en Del Iagttagelser over Fugle, Forskjellige , dor have gjort

samme Eejse, have meddelt mig, hvad de have set af Fugle under-

vejs, og sammenstillede fremlægges nu alle Iagttagelserne som et

Bidrag til Kundskahen om Fuglelivet paa et enkelt Strøg af At-

lanterhavets nordlige Del. Den Strækning, der omhandles, er da

væsentligst Atlanterhavet mellem 59° og ei** n. B., 1^ og 50° v.

L.; hvor Forholdene have gjort det rimeligt, er medtaget, hvad

der er set af Fugle i Davisstrædets sydøstlige Del til c. 62° n. B.

(saa langt som mine egne Kejser have strakt sig) samt i Nordsøen,

Skagerrak og Kattegat. — Åt Iagttagelserne ere forholdsvis faa,

skyldes — foruden den Omstændighed, at ikke ret mange med til-

strækkeligt Kjendskab til Fugle foretage Eejser til Grønland — vel

i første Kække Fuglelivets Sparsomhed paa Atlanterhavet, men der-

næst de ofte indtrædende Vanskeligheder ved at foretage Iagt-

tagelser undervejs, saasom Skibets Fart, dets Slingren, Umulig-

heden af at opholde sig paa Dækket i haardt Vejr, Søens Uro og

den Kejsendes Søsyge, Paa den sidste Kejse, jeg gjorde fra Grøn-
ri

land i Oktober 1893, var det saaledes paa den kun 14 Dage

lange Tur uafbrudt Storm, hvorved alt Ophold paa det stadig over-
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tå

skyllede Dæk blev højst ubehageligt ^ og Iagttagelser saavel med

blotte Øjne som endnu mere med Kikkert saa at sige umulige.

I Modsætning hertil vare Forholdene paa mine Kejser i Juni 1891

og April 1893 ret gunstige. Vejret var ofte klart, Vinden ikke

stærk og Søen ret rolig. Daglig tilbragte jeg da mange Timer

paa Dækket med min Kikkert for at se paa Fuglene.

Noget tidligere særligt Arbejde om det her behandlede Emne

findes saa vidt mig bekjendt ikke; derimod findes spredt i Rejse-

beskrivelser og andetsteds adskillige Meddelelser om Fugle sete i

den samme Del af Atlanterhavet; fyldigst Underretning faar man

i Holbøll' s Afhandling „Ornithologiske Bidrag til den gronlandske

Fauna" (Naturhist. Tidsskr. IV Bd. 4. H. Kbbvn. 1843). I den

gives en Række interessante Oplysninger om Fugle, som H. bavde

trufi'et i Atlanterhavet og Davisstrædet paa sine Rejser mellem

Danmark og Grønland, men i Almindelighed kun med meget ube-

stemt Stedsangivelse ; ^disse Meddelelser har jeg jevnlig benyttet til

Sammenligning med de af mig sammenstillede Iagttagelser.

De Mænd, som velvilligst have overladt mig deres Optegnel-

ser, og hvem jeg herved bringer min Tak, ere: Arkitekt Hage-

rup, Kolding, cand. phil. E. Bay, Kjøbenhavu, Premierløjtnant

D. Bruun, Viborg, Distriktslæge Ar c tand er, Storehedinge, Læge

Krabbe, Godthaab (Grønland), og Adjunkt Traustedt, Herlufs-

holm. Fra zoologisk Museums Journal har Viceinspektor H.Winge

meddelt mig enkelte Tilfælde af Fugles Forekomst paa den her

omhandlede Del af Atlanterhavet; saavel herfor som for adskillige

Vink ved Udarbejdelsen af min Afhandling er jeg ham Tak skyldig.

De Fugle, man træffer paa Atlanterhavet, kunne naturlig deles

i to Grupper: Landfugle og Svømmefugle, idet der saa til

Landfuple henregnes alle andre Ordener end Svømmefugle.

Landfuglenes Ophold paa Havet maa, hvad enten det er

frivilligt eller ufrivilligt, nødvendigvis være af kort Varighed bl. a.

af deu Grund, at vel neppe nogen Landfugl paa faa Undtagelser
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nær kan skaffe sig Føde paa det aatue Hav, da saadan enten ikke

findes eller ikke kan fortæres paa Grund af manglende Hvileplads.

Over det nordlige Atlanterhav gaar hvert Foraar og Efteraar en

Stiøm af Fugle, om Foraaret dels fra Europas Fastland og de bri-

tiske Øer til Færøerne og Island sandsynligvis for en Del herfra

til Grønland, dels fra ISTordamerika over Davisstrædet til Grønland,

om Efteraaret den omvendte Yej. Men over selve det aahne At-

lanterhav, paa den Vej Skibene gaa til Grønland (paa c. 60° n. B.)?

finder neppe noget regelmæssigt Træk Sted; det henved 300 Hil

brede Hav søges sikkert ikke godvillig af nogen Trækfugl; egentligt

Træk ses da ejheller nogensinde her; hvad man træffer af Træk-

fugle, er enkelte eller faa Fugle sammen, der paa Grund af ugun-

stige Vejrforhold, Storm og Taage, ere bragte ud af Kurs og nu

udmattede eller vildfarne søge den Hvile, som Skibet kan yde dem.

Undertiden udhvile Fuglene sig kun kort Tid paa Skibet, undertiden

tilbringe de halve Dage der, og ofte ere de saa udmattede, at de

lade sig gribe med Hænderne. Det er da særlig i Nærheden af

Land, man ser disse Fugle — for Størstedelen Spurvefugle, enkelte

Eovfugle og Vadefugle — foruden i Nordsøen, i Atlanterhavets

«vstlige Del. Paa det aabne Atlanterhav ses kun ganske faa Arter

frem for alle Snespurv {Plectrophanes mvalis) og Digesmutte {Saxi-

cola oenanthé)\ denne, der er en af de hyppigste Smaafugle i

Grønland, er rimeligvis den eneste Spurvefugl, der kommer til

Grønland — i hvert Tilfælde Vestgrønland — fra Europa. I Davis-

strædet bliver Tilstrømningen stærkere; herover komme Fuglene fra

Amerika til Grønlaud, og her møder man rimeligvis tillige de Fugle,

der over Island ere komne til Grøulands Østkyst og derefter flyve

sydpaa langs denne for saa at bøje omkring Kap Farvel og gaa

nordpaa langs Vestkysten. Her skal da til Tider træffes store Skarer

af Trækfugle; saaledes angiver Holbøll at have set i Mængde

Snespurve og Sidserønniker (Acanthis linaria) Odins- og Thors-

haner {Fhalaropus hyperhoretis og Ph, fulicarms) samt Præstekraver

{Ægialitk hiaticula) foruden forskjellige andre Arter som Laplands-

verling (Plectrophanes lapponkus) og Antlius ludovidamis.
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Foruden de Laiidfugle, om hvilke man kan formode, at de,

forstyrrede i deres Træk til eller fra Ynglestederne, ere drevne ud

af deres Kurs, træffes af og til mere tilfældige Gjæster, dels sær-

lig gode Flyvere som Svaler {Hirnndo\ dels Arter, der overhovedet

have Tilbøjelighed til at strejfe overordentlig vidt omkring, uden at

det egentlig staar i Forbindelse med Yngleforhold f. Ex. den Lille

Keguspove {Numenius 2}Jiæopus), Vandrefalken {Falco peregruws) og

Sumpliornuglen {Otus brachjotus), hvilke Holbøll alle gjentagne

Gange har set paa sine Eejser over Atlanterhavet. Af disse yngler

Vandrefalken i Grønland, medens den Lille Kegnspove og Sump-

hornuglen ofte ere trufne der.

Svømmefuglene udgjøre den langt overvejende Del af de

Fugle, der træffes paa Kejserne; de have Overvægten, hvad augaar

Tallet saavel af Arter som af Individer; men medens som omtalt

Landfuglene ofte sætte sig paa Skibet, ja fanges der, og deres Art

derved let kan bestemmes, er dette i langt ringere Grad Tilfældet

for Svømmefuglenes Vedkommende; de allei-fleste af dem ses flyvende

forbi Skibet eller liggende paa Vandet, medens Skibet bevæger sig

forbi dem, saa at en nøjagtig Artsbestemmelse ofte bliver vanskelig.

Uagtet en stor Del af Grønlands Svømmefugle ere Trækfugle,

ses intet Træk af dem lige saa lidt som af Laudfuglene paa Rejsen

over Oceanet og tildels af de samme Grunde; desuden er for en

Del Arters Vedkommende Trækket om Foraaret endt paa den Tid,

Skibene komme op i jS'ærheden af Grønland.

Med Hensyn til Svømmefuglenes Forekomst paa Havet kan
r

man skjelne ' mellem Oceanfugie og Kystfugle; ved Oceanfugle skal

da forstaas ikke blot saadanne Fugle, som udenfor Yngletiden

stadig have deres Ophold og søge deres Næring paa det aabne

Hav fjernt fra Kysterne, f. Ex. den store Skrqfe {Piiffimis major),

men ogsaa Fugle som f. Ex. Briinuichs Tejste {Uria arra) , der

jevnlig træffes paa det aabne Hav i betydelig Afstand fra Land

og tilsyneladende befinde sig vel der, selv om Hovedmængden af

dem ogsaa udenfor Yngletiden opholder sig i Kysternes Nærhed.

Ved Kystfugle forstaas derimod de Arter, hvis Liv saavel i som
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udenfor Yngletiden er bundet til Landets mere eller mindre umid-

delbare Nærhed f. Ex. Ederfuglen {Somateria molUssima). Over-

gange bliver der selvfølgelig, men i de allerfleste Tilfælde er det

ikke vanskeligt at afgjøre, om en Fugl skal 'regnes til den ene

eller den anden Gruppe. Hvad der bestemmer, om en Fugl bliver

Oceanfugl eller Kystfugl, er utvivlsomt i første Eække dens Føde;

roen herom ved man saa ringe -Besked, at Sammenhængen kun

sjeldent kan paapeges. De Djbder, der træffes i Atlanterhavet

undtagen i Landets mest umiddelbare Nærhed, ere overalt for store

til, at nogen Fugl kan tænkes at leve her, som skal søge sin Føde

paa Bunden af Havet; man ser da ogsaa, at Dj]iænåei'i\e (FuUgida),

som væsentligst ere henviste til at søge deres Føde paa den om-

talte Maade, slet ikke træffes paa Oceanet, uagtet adskillige Arter

i Mængde ruge overalt i de nordlige Lande, at paa den anden

Side Stormfuglene {ProceUariidæ), der menes for en Del at leve af

Smaagopler, høre til Oceanets almindeligste Fugle, Men herudover

har man ikke mange Vink til Forstaaelse af, hvorfor den ene Art

eller Gruppe træffes paa Oceanet fremfor den anden. Flyveevnen

spiller øjensynlig en mindre EoUe; daarlige Flyvere som Alkefugle

(Alcidæ) ses hyppig paa Oceanet, medens en saa fortrinlig Flyver

som Sulen (Sula hassana) er en udpræget Kystfugl,
4

Blandt Svømmefuglene ere alle de Arter der ses af Ande-

familien {Anatidæ) og Pelé kanfamilien {Steganopodes) ud-

prægede Kystfugle. Ænder træffes saa at sige kun umiddelbart

ved Kysten, ej en Gang ude paa de mindre Have, som Nordsøen;
4

de Arter, man nærmest kunde vente at finde, f. Ex. Ederfugl og

Havlit {Hareida glacialis), ere ifølge deres Levevis i en ganske

udpræget Grad Kystfugle. Den almindelige Ederfagl saas i For-

aaret 1893 flokkevis i Udløbet af Øresund, og dernæst ikke, føi'

vi nærmede os Skærgaarden ved Grønlands Kyst; Havliten holder

sig endnu nærmere ved Land end Ederfuglen. Svaner (Cygnus)

angiver Holbøll derimod at have set enkelte Gange i Atlanter-

havet henimod Grønlands Kyst.

I Maagefamilien (Laridæ), af hvilken saa talrige Arter

p
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yngle overalt ved de nordlige Have, fiudes baade Oceanfugle og

udprægede Kystfugle, de sidste i langt overvejende Tal. Paa

Oceanet ses i Virkeligheden kun hyppig en eneste Art, Tateraken

{Sissa tridactyla), raedens de allerfleste andre Arter, saavel af

Maageslægten (Larus) som af Terne- og Eovmaageslægteu (Stenia

og Lestris) i højere eller ringere Grad ere bundne til Kystens

Nærhed. I Kattegat, Skageitak og Nordsøen ses talrige llaager

af de almindeligere Arter. Svartbag, Sildemaage, Graamaage, Sølv-

maage, Stormmaage {Larus marimis^ L. fuscus^ L. glaucnSj L. ar-

gentatus^ L. camis) og Taterak; dog ^es i Nordsøen de fleste Arter

som Individer i Nærheden af den norske Kyst eller af Øerne Nord

for Skotland. Kommer man ud i Atlanterhavet, træffes stadig

Taterak og i den østlige Del til omtrent 15° v. L. endnu af og

til Graamaage, Terne (Stetma macrura) og Rovmaage {Lestris para-

sitica). Jo længere man kommer ud paa Oceanet, desto spar-

sommere blive Maagerne; fra 15—35° v. L. træffes væsentligst

kun Taterak, en enkelt Gang Svartbag og stor Rovmaage {Lestris

catarrhaetes)] længere over mod Grønlands Kyst ses atter Terne

og Rovmaage, først helt inde ved Land begynde Graamaage og

Svartbag at vise sig. Blandt de Fugle, der træffes paa Rejserne,

kunne ingen med bedre Ret kaldes Oceanfugle end Storm-

fuglene (Procellariidæ) , thi for de flestes Vedkommende gjælder

det, at de ikke blot ikke ere bundne til Landets Nærhed, men

at de endog udenfor Yngletiden sky Landet og de mindre Have.

I vore hjemlige Farvande ses derfor ingen; i Nordsøen træffes

om Efteraaret en Del Mallemuker (Fulmarus glaciaUs), men først

ude paa det aabne Atlanterhav begynder Stormfuglenes egentlige

Felt ; her træffes da næsten altid Mallemuker, til visse Tider

hyppig Skrofer {Puffinns) og Stormsvaler {Procellaria), Malle-

mukernes Hyppighed tiltager op i Davisstrædet , og dettes sydlige

Del synes efter HolbølTs Angivelse om Sommeren at være Ynd-

lingsopholdssted for den store Skrofe {Puffinns major) og Leach's

Stormsvale {Procellaria leucorrhoa). Næstefter Stormfuglene ere

Alkene (Alcidæ) maaske den Familie, hvoraf der hyppigst træffes
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nogle paa Oceanet; men de vise sig dog i langt højere Grad end

stormfuglene knyttede til Landet. Naar Holbøll om Søkongen

{Arctica alle) og Brunnichs Tejste siger ^ at de ere sande Ocean-

fugle, der træffes overalt i Atlanterhavet, da stemmer det ikke

ganske med mine Erfaringer; efter hvad jeg har set, vise alle

Alkene en udpræget Tilbøjelighed til at have Kysten i ikke altfor

stor Afstand, Men for de enkelte Arters Vedkommende er her en

overordentlig stor Forskjel; saaledes ses Tordalken (Alca torda)

næstea ikke paa Rejserne, og den almindelige Tejste (Cepphus

gnjllé) kun helt inde ved Kysterne, ved Øerne Nord for Skotlaud

og inde i deu grønlandske Skærgaard. I Skagerrak og Nordsøen

træffes talrige langnæbede Tejster {Uria troile) og en enkelt Sø-

pagegøje {Fratercula arctica). I Atlanterhavets østlige Del findes

de samme Arter sammen med enkelte Søkonger til c. IS"^ v. L.;

herfra til henimod Grønlands Kyst træffes af Alke kun faa Brun-

nichs Tejster; op i Davisstrædet tiltage de stærkt i Tal og findes

til Tider navnlig om Foraaret i store Masser. Alkene nndgaa

muligvis lettere Opmærksomheden end f. Ex. Maager og Storm-

fugle; de ligge nemlig oftest rolig paa Vandet uden at bekymre

sig om det forbisejlende Skib; de flyve ikke op, naar det nærmer

sig, dykke snarere og følge ej Skibet. Tilmed stikke de ret dybt

i Vandet, og deres mørktfarvede Rygside gjør .det vanskeligt at

skjelne dem.

Afsætter man paa et Kort Stederne for alle de paa Rejserne sete

Fugle, vil man finde følgende Fordeling i store Træk: I Skagerrak og

den østlige Del af Nordsøen træffes ret talrige Fugle, saavel. Arter

som Individer. Over Nordsøen aftager Tallet betydelig for atter

at stige stærkt henimod Øerne Nord for Skotland; herfra mod Vest

til c. 15° V. L. findes den største Mængde Fugle, i hvert Tilfælde

de fleste Arter; fra dette Punkt vestpaa aftager Tallet stadig; de

færreste Fugle overhovedet træffes mellem den 20de os; 35te vest-

lige Længdegrad; henimod Kap Farvel stiger Tallet atter jevnt for

pludselig at voxe stærkt og holde sig højt i Davisstrædets svd-

lige Del.

«
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Hvad angaar Mængden af Fugle paa Atlanterhavet til de for-

skjellige Aarstider, da træffes flest saavel Arter som Individer i

t
Foraarsmaanederne April-Maj, tildels Juni, færre i Efteraarsmaane-

derne Oktober-Novem'ber og færrest i Sommermaanederne Juli-

August. Fra de egentlige Vintermaaneder December-Marts savnes

næsten fuldstændig Oplysninger.

4

Da Rejserne oftest ere foretagne paa omtrent den 60de Bredde-

^ grad, anføres ved de enkelte Iagttagelser Bredden kun, naar den

afviger 1° eller mere herfra; ellers angives kun Længden. Længde

og Bredde opgives kun i hele Grader, da i Almindelighed de med-

delte Stedsbestemmelser ikke give Underretning om, hvor en Fugl
r

virkelig er set, men kun om Skibets beregnede Sted den paagjæl-

dende Dags Middag.

Hvor intet Navn anføres ved den enkelte Iagttagelse, er. den

gjort af mig selv.

For lettere Oversigts Skyld er under hver Arts N"avn anført

de af dens Yngleregioner, som omgive eller ligge i den her om-

handlede Del af Atlanterhavet.

Turdus merula L.

Solsort.

Skandinavien, britiske Øer.

Hagerup saa 4. November 1888 paa c. 62° n. B. omtrent

10 Mil fra Færøerne en Han, der fløj mod Syd. Sandsynligvis har

den været paa Vejen fra Færøerne, hvor den jevnlig ses.

Turdus Pallasii Cab.

Nordamerika.

En blev fanget 9. Juni 1867 af daværende Løjtnant Nor-
'

mann paa 59° d. B. og 49° v. L. og indsendt til zoologisk

Museum. (Meddelt af H. Winge.)
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Sylvia atricapilla L.

Munkefugl.

Sydlige Skandinavien, britiske Øer.

Bay saa en 4. Oktober 1892 paa 8° v. L. sammen med flere

andre Smaafugle.. — Kimeligvis har ogsaa den været paa Rejsen

fra Færøerne, bvor den i de senere Aar er truffen nogle Gange.

Saxicola oenanthe L.

Graa Digesmutte.

Skandinavien, britiske Øer, Færoer, Island, Grønland, Amerikas

Nordøstkyst.

Blandt de Fugle, man med størst Sandsynlighed kunde vente
i

at træffe paa Rejsen , maatte vel Digesmutten være, da den i

Mængde foretager den lange Vandring over Atlanterhavet mellem

Europa og Grønland. Imidlertid falder dens Vej som berørt tid-

ligere neppe sammen med Skibenes; ogsaa synes der at høre et

vist Held til for at faa Digesmutten at se paa Rejserne; medens

Holbøll kort og godt angiver at have truffet og fanget den hyp-

pig paa alle sine sex Rejser, vistnok i alle Dele af Atlanterhavet,

har jeg selv aldrig set den paa nogen af mine Rejser, der ganske

vist heller ikke ere faldne i Fuglens Træktid, som for Grønlands

Vedkommende er om Foraaret i Maj, om Efteraaret i September

og lidt ind i Oktober. Bruun har i Foraaret 189-i truffet den

paa 7, 23, 3 g og 38° v. L., henholdsvis 12, 15, 17 og 18 Maj,

og i den Tid fanget baade Han og Hun, Traustedt har paa

Rejsen fra Grønland i 1892 jevnlig set Digesmutter ombord i

Atlanterhavet fra 3. til 21. Oktober. I Davisstrædet har Arc-

tander set en c. 15 Mil fra Land 14. April 1875.

Hirundo rustica L.

Forstuesvale.

Skandinavien, britiske Øer.

Bay saa en paa 63° n. B. og 4° v. L. 16. Juni 1891; den

kredsede omkring Skibet og forsvandt derpaa i østlig Retning-

L

(
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Hirundo riparia L

Digesvale,

Skandinavien, britiske Øer, Nordamerika.

Læge S. Hansen fangede en 31. August 1888 paa 59° n. B*

og 31° V. L. og indsendte den til zoologisk Museum. (Meddelt af

H. Winge.)

Zonotrichia leucophrys Forster.

_ Østlige Nordamerika, Grønland?

Krabbe har i sin Samling Skindet af en, som blev fanget i

Juni 1894 i Nærheden af Kap Farvel af Inspektør Fencker.

Plectrophanes nivalis L.

Snespurv.

Skandinavien, Færøer, Island, Grønland, nordlige Amerika.

Blandt Spurvefuglene ses ingen paa Eejserae saa hyppig som

Snespurven; dens Ynglepladser findes jo ogsaa overalt ved de nord-

lige Haves Kyster, saavel i den gamle som i den nye Verden, og

den er, i hvert Tilfælde for en væsentlig Del, Trækfugl. I Nord-

søen er den truffen om Efteraaret af Hager up, Bay og mig selv.

Paa hele Vejen over Atlanterhavet er den set nogenlunde jevut

fordelt paa Strækningen mellem 'Shetlandsøerne og Kap Fan-el.

Paa 5^ V. L. er den truffen af Bay 6, Oktober 1892; Bruun

har set den paa W v. L. 10. Oktober 1894, paa 17° v. L. U.Maj

.1894, paa 21 og 26'' v. L. og 59° n. B. henholdsvis 9. og 8.

Oktober 1894. Paa 27° v. L. har jeg selv set den 14. April

1893. En Han i Sommerdragt kom da ombord hos os; den fløj

kvidrende til og fra Skibet og satte sig jevnlig paa det; kun i

henved en halv Time fulgte den Skibet og gjorde ikke Indtryk af

at være udmattet eller forkommen. I Davisstrædet er den jevnlig

truffen (Arctander, Traustedt, Helms), antagelig paa Træk-

kat til eller fra Amerika, hvorfra Grønland efter Holbøirs ilening

faar sine Snespurve.

Vidensk. Meddel, fra den naturh Foren. 1897. 15
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Falco peregrinus Tunst.

Vandrefalk.

Skandinavien, britiske Øer, Grønland, Nordamerika.

10. April 1893 saas en Yandrefalk paa 12° v. L. ; den op-

holdt sig paa Skibet i et Par Timer. Omtrent paa samme Sted

saa Bruun en Falk, som han antager for en Vandrefalk, 13. Maj

1894,

Ægialitis hiaticula L.

Præstekrave,

Skandinavien, britiske Øer, Færøer, Island, Grønland.

Bay saa to kredse om Skibet paa 13° v. L. 2. Oktober 1892

Numenius phæopus L.
*

Lille Eegnspove.

Skandinavien, britiske Øer, Færøer, Island.
M

Bruun saa 15. Maj 1894 paa 23° v. L. en Regnspove et

Par Gange i Løbet af Dagen. Den felgende Dag blev en fanget

paa Dækket paa 28° v. L. Utvivlsomt høre disse Eegnspover lige-

som andre, der ere trufne paa Atlanterhavet bl. a. af Holbøll, til

Arten .V. phæopus, der er almindelig Ynglefugl paa Island og en

sjelden Gjæst i Grønland, hvorhen den maa komme fra

Europa, da Arten ikke forekommer i Amerika.

enlunde

Lestris parasitica L.

Spidslialet Rovmaage.

Skandinavien, Skotland, Færoer, Mand, Gronland, Nordamerika.

En blev set 17. April 1893 paa 58° n. B. og 43° v. L.

Arctander saa den jevnlig i Begyndelsen af April 1875 i At-
lanterhavets østlige Del. Forskjellige Iagttagere have jevnlig paa
Rejserne set Rovmaager i Atlanterhavet, uden at Arten kunde be-
stemmes

;
de fleste have utvivlsomt tilhørt denne Art



227

Lestris catarrhactes L.

Stor Eovmaage.

ShetlanJsoer, Færoer, Island.

I Midten af April 1890 holdt eu sig i et Par Dage ved

Skibet paa c. 15—20° v. L. 18. Juni 1891 saas en paa 11° v.

L. en enkelt Gang efter Skibet; da den viste sig, forsvandt hurtig

alle Taterakerne. 11. April 1893 saas en paa 17° v. L.

Lams canus L.

stormmaage.

Danmark, Skandinavien, Skotland.

4

Paa min Oprejse i Foraaret 1893 saas den fra Kjøbenhavn

gjennem Øresund, Kattegat og Skagerrak, til vi i Nordsøen tabte

Norges Kyst af Syne paa 58° n. B. 6° ø. L.; her blev den afløst

af Tateraken, saaledes at de to Arter kun paa en kort Strækning

saas samtidig. Om Efteraaret synes den endnu mere at sky de

aabne Have; paa min Hjemrejse i Oktober 1893 saas den først i

Øresund.

Lams glaucus Brunn,

Graamaage.

Island, Grønland, Nordøstamerika.

23. April 1893 saas en paa 49° v. L. ; 27. Oktober 1893

saas to unge Fugle paa 7° v. L. Bruun saa 5. Oktober 1894:

nogle paa 36° v. L. og 57° n. B.

Larus marinus L.

Svartbag.

Skandinavien, britiste Øer, Færøer, Island, Grønland, Nordøstamerika.

4

I Midten af April 1890 saas paa c. 20 ° v. L. en ung Fugl.

11. April 1893 saas en ung Fugl paa 16° v. L.; den fulgte i

nogen Tid Skibet, slog Følge med Taterakerne, fløj med dem og
P

laa paa Vandet sammen med dem. 13. April 1893 saas en ung

Fugl paa 24° v. L. I Davisstrædet saas en gammel Fugl 24.

April 1893 paa 62° n. B. omtrent 8 Mil fra Grønlands Kjst.

15*

\
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Rissa tridactyla L.

Taterak, tretaaet Maage.

Norge, britiske Øer, Færoer, Island, Grønland. Nordøstamerika.

Ingen, der har sejlet over Atlanterhavet til Grønland, har

kunnet undgaa at lægge Mærke til denne smukke lille Maaq'e, der

træffes fra Kattegat, til man sætter Foden i Land paa Grønlands

Kjst. Blandt alle Fugle, der træffes paa Eejserne, ses ingen
w

maaske Mallemuken undtagen tilnærmelses\-is saa hyppig og stadig;

men naturligvis er der Forskjel paa Fuglenes Tal saavel efter

Stedet som efter Aarstiden.

I Øresund er Tateraken ikke set paa Rejserne, men sikkert

kommer den af og til derned, da den ofte er skudt i Farvandene

omkring Kjøbenhavn; kommer man først ud i Kattegat, er den

paa visse Aarstider, navnlig om Efteraaret, alt andet end sjelden.

Saaledes har Hagerup 11. November 1888 og jeg selv 30. Ok-

tober 1893 truffet den i stort Antal i Kattegat ned forbi Anholt;

Mørket forhindrede mig desværre i at se, hvor langt den fulgte os

mod Syd. Om Foraaret, paa den Tid Skibene gaa til Grønland

(Slutningen af Marts), er "den atter forsvunden fra Kattegat og be-

gynder nu først at vise sig, naar man er kommen gjennem Skager-

rak ud i Nordsøen. Ud for Skagen saas 3. April 1893 en ung

Fugl, men ellers ingen i Skagerrak; om Efteraaret er den derimod

hyppig her. I Nordsøen findes den altid, sparsomst om Sommeren
vistnok i størst Tal om Efteraaret dog ogsaa ret hyppig om For-

aaret. 5. April 1893 viste den sig, saa snart vi fra Skagerrak

vare komne ud i Nordsøen paa 58° n. B. og 6° ø. L. I Atlanter-

havet er den vel ubetinget den Fugl, der hyppigst ses, og af de

fleste Iagttagere angives det kun, at den træffes over hele Atlanter-

havet mollem Shetlandsøerne og Grønland. I størst Mængde synes

den at findes her om Foraaret, i mindre om Efteraaret og i mindst

om Sommeren. I Juui 1891 saas den saaledes slet ikke i ad-

skillige Dage omtrent fra 25" til 11° v. L., medens den ellers

ikke har været savnet nogen Dag paa mine øvrige Eejser. Nogen-

stor Rolle synes Landets Nærhed ikke at spille for den : dog træffes
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i
der maaske nok flere i Nærheden af Grønland og Europa end

midt i Atlanterhavet. Op i Davisstrædet fortsætter dens Optræden

sig, og den er her lige saa hyppig som i Atlanterhavet; dog ses

den mindre almindelig i Nærheden af og inde i Storisen. Kommer

man helt ind til Kysten, ses deu atter i Mængde. Da jeg tidlig

om Morgenen 24, April 1890 sejlede ind ad ArsukQordens Mun-

ding, trak talrige Flokke ind ad Fjorden.

Blandt de Tateraker, der træffes paa Kejserne, er et forholds-

vis stort Antal unge ikke udfarvede J'ugle. I Grønland ser man i

Sommertiden kun faa yngre Fugle; det er da rimeligt, at Største-

delen af disse søge deres Føde spredte i Davisstrædet og Atlanter-

havet og først, naar de ere yngledygtige, søge til Land; men den

største Del, af hvad der ses i Atlanterhavet og iøvrigt paa hele

fiejsen, er dog gamle Fugle. Om Efteraaret forlade disse Grøn-

lands og Islands Kyster og opholde sig vel væsentligst i det nord-

lige Atlanterhav Vinteren over; men Foraar og Sommer ses ogsaa

her talrige udfarvede Fugle.

Egentligt Træk af Tateraker ser man ikke meget til. I

Midten af April 1893. saas fra 16° til 32° v. L. af og til Flokke

paa indtil halvhundrede Fugle flyve forbi Skibet henimod Aften og

holde deres Kurs uden at bekymre sig synderlig om Skibet; mulig-

vis vare de paa Vejen til Island, men maaske har det ogsaa kun

været Fugle, der havde sluttet sig sammen for i Fællesskab at

finde en Hvileplads for Natten.
4

Sammen med Jlallemuben er Tateraken Skibenes Ledsager paa

Grønlandsfarten. Hvor langt den enkelte Fugl følger Skibet er

umuligt at sige; sandsynligst er det kun for en Dagsrejse; thi om

Aftenen forsvinde alle Fuglene, og først næste Morgen komme

atter nogle til. Hele Dagen igjennem kan man da se Skibet om-

givet af et større eller mindre Antal, oftest henimod en Snes, dog

ofte langt flere, der snart spejdende holde sig svævende over Kjøl-^

vandet for strax at slaa ned, saa snart et Stykke Flæsk eller Kjød

kastes overbord (hvorimod de ikke bryde sig om Brød), snart ligge

i nogen Tid paa Vandet svømmende efter Skibet, for saa atter at
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tage til Vingerne og i større eller mindre Bugter flyve omkring

Skibet. Af og til flyve de højt tilvejrs over Mastetoppene, hvilket

efter Sømændenes Mening skal varsle Storm.

Men Hensju til Tidspunktet for Overgangen fra Vinter- til

Sommerdragt liar jeg haft Lejlighed til at gjøre enkelte Iagttagel-

ser paa Kejserne. 5. April 1893 saas i Nordsøen 1 i Sommer-

dragt 3 i Vinterdragt, 7. April i Atlanterhavet nogle i Sommer-

andre i Vinterdragt, ligeledes 11. og 13. April. 16.—22. April

saas en Del, der alle syntes at være i Sommerdragt, og da vi

landede i Grønland 24. April, vare ino^en der i Vinterdragt.

Sterna macrura Naum.

Kystterne.'

Skandinavien, britiske Øer, Færøer, Island, Grønland, Nordøstamerika.

I Davisstrædet og den vestlige Del af Atlanterhavet saas af
r

og til enkelte i Dagene fra 6. til 10. Juni 1891. 17. Juni saas

nogle paa 14° v. L., 18. Juni saas paa 11° v. L. jevnlig Terner

hele Dagen gjerne i Flokke paa 5—6; de fulgte ikke Skibet.

Bruun saa en paa 11° v. L. 11. Oktober 1894.

Puffinus major Faber.

Stor Skrofe.

Ynglested ukjendt.

I Modsætning til de fleste andre Fugle synes den hyppigst at

ses midt om Sommeren. Selv har jeg kun iagttaget den paa en

af mine Kejser i Juni 1891. I Davisstrædet og derefter i Atlan-

terhavet til 14° v. L. saas i Dagene fra 6. til 17. Juni jevnlig

enkelte Fugle og smaa Flokke paa 5—6 oftest flvvende forbi

Skibet, strygende lavt over Vandspejlet. Endnu 18. Juni saas
{

enkelte paa 11° v. L., længere mod Øst saas ingen. Undertiden
fulgte de i kort Tid Skibet. Hager up saa den i Slutningen af

Oktober mellem 36° og 20° v. L , hyppigst omtrent pau 30" v.

L.; der var aldrig flere end 4—5 samtidig.

i

I

s
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Puffinus anglorum Eay.

Almindelig Skrofe.

Britiske Øer, Færøcr, Island.

Uagtet den yngler i ret stort Tal paa Øerne, der ligge nær-

mest Grønlandsruten, træffes den dog sjeldent paa Rejserne. Hol-

bøll angiver saaledes paa sine sex Kejser kun at have set den i

Oktober 1834, da den fandtes i Mængde i Atlanterhavet. Selv

har jeg set nogle faa 8. og 9. April 1893 paa 61"* n. B. og

mellem 8° og 11° v, L.

Procellaria pelagica L.

Lille Stormsvale.

Britiske Øer, Færoer, Island,

17. Juni 1891 saas 3— 4 paa 14° v. L..; de fulgte i nogen
+

Tid Skibet. 18. Juui saas en enkelt paa 11° v. L. Bay saa

den i Begyndelsen af Oktober 1892 almindelig i Atlanterhavets

cstlis'e Del. Saavel denne Art som Leacb's Stormsvale ere sikkert

langt almindeligere paa Oceanet, end der fremgaar af ovenstaaeude,

men ofte opgives der af Iagttagerne kun at være set „Storm-

svaler" uden nærmere Betegnelse af Arten.

Fulmarus glacialis L.

Mallemuk.

Skotland, Irland, F.Trøer, Island, Grønlaud, Nordøstamerika.

Næst efter Tateraken er Mallemuken den Fugl, der hyppigst

træffes paa Grønlandsrejsen, og maaske den af alle Fugle, der mest

trofast viser sig ved Skibet. Undertiden kan en Dag gaa paa

Atlanterhavet, uden at den ses, men det er sjeldent; de fleste Op-

tegnelser lyde kort og godt, at den følger Skibet, fra det kommer

i Atlanterliavet, til det naar Grønlands Kyster, og blandt Søfolkene

er det en velkjendt Sag, at den træffes, saa snart man fra Nordsøen
V

kommer ud i Atlanterhavet.

1 Katteeat er den ikke truffen paa Kejserne. I Skagerrak

ses den kun om Efteraaret, tilmed vistnok ret sjeldent Bay saa
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den her enkeltvis til Skagen 10. Oktober 1892. I Nordsøen træffes

den ligeledes kun om Efteraaret. Da jeg i Slutningen af Oktober

1893 sejlede over Nordsøen, blev jeg nieget forbaxiset over at se,

at den her fandtes i omtrent samme Tal sora i Atlanterhavet,

medens jeg paa Foraars- og Sommerrejse slet ikke havde set den

i Nordsøen. Hagerup saa en enkelt 7. November 1888 udfor

Jæderen (Norge) c. 15 Mil fra Land. I Atlanterhavet findes
I

Mallemuken til alle Aarstider, færrest om Sommeren, flest om For-

aaret, medens den ogsaa om Efteraaret er ret hyppig; der ses

nogle næsten hver Dag, men Tallet kan være meget forsfejelligt

I Juni 1891 saas i Almindelighed kun nogle faa daglig, liøjst

henimod en balv Snes ad Gangen; i Oktober 1893 saas som Regel

henved 20 paa en Gang efter Skibet Paa Foraarsrejserne der-

imod ses ofte 30—40 ad Gangen, ja til Tider langt flere. Op i

Davisstrædet tiltager Antallet: saaledes saa Hagerup 21. April

1886 Mallemuker i hundredevis c. 20 Mil fra Grønlands Kyst paa

c. 61*^ n. B. Saa snart man nærmer sig Storisen, forsvinde Malle-

mukerne; disse Ismasser, der ellers ere Yndlingsopholdssted for

adskillige andre Fuglearter, synes at skyes af dem. Helt inde ved
w

Kysten ses de aldrig i Sydgrønland, begynde først at vise sig en

Mil ude tilsøs.

Blandt Mallemukerne findes vistnok to Farvevarieteter, lyse og

mørke; de lyse ere næsten ensfarvet graahvide, dog lidt mørkere

paa Eyg og Vinger, de mørke ere sammesteds mørkt blaagraa; de

to Varieteter synes ikke at gaa jevnt over i hinanden, men blandt
i

de mørke er der dog Nuancer i Farvens Styrke, De mørke synes
r

at tilhøre en mere vestlig Form, idet deres Antal tiltager, jo læn-

gere man kommer mod Vest (Hagerup, Helm s); i Atlanter-

havet og i den østlige Del af Davisstrædet ere de mørke dog

altid langt underlegne i Tal, saa at der neppe findes 1 mørk paa

10 lyse, medens det modsatte efter Kumlien^) skal være Til-

fældet i Davisstrædets vestlige Del, langs Labradorkysten.

») Bulletin of the United States National Museum Nr. 15. Washing-
ton 1879r
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Malleraukerne følge Skibet fra det tidlige Daggry til langt

hen i Skumringen, næsten altid i en Flok bag Skibet; af og til

slaa de et Sving tilsøs for snart at vende tilbage. Undertiden

hviler hele Flokken sig paa Vandet eller svømmer efter Skibet,

men oftest holde de sig paa Vingerne, strygende lavt over Hav-

fladen med næsten umærkelige Vingeslag. Begjærlig slaa de ned

efter alt Slags Affald og skjelne med eii vidunderlig Sikkerhed det

tilkastede i Skibets urolige Kjølvand, Søfolkene fange dem under-

tiden paa en Fiskekrog med et Stykke Flæsk til Madding, men de

lære hurtig at vogte sig for dette Lokkemiddel.

Sula bassana L.

Havsule.

Britiske . Øer, Færøer, Island, Nordøstamerika.

Hyppigst er den truffen i Nærheden af Øerne Nord for Skot-
r

land i Nordsøen og Atlauterhavet, men aldrig meget langt fra
4

Land. I Begyndelsen af April 1890 saas her talrige udfarvede

Fugle ofte liggende paa Vandet i neppe 30 Alens Afstand fra det

forbisejlende Skib. Længst borte fra Land bar jeg set den 18.

Juni 1891 paa 9° v. L.; den næste Dag saas den enkeltvis ret

almindelig hele Dagen paa 6° v. L.; det var mest gamle Fugle

her saas, en enkelt yngre; 20. Juni 1891 saas 2, da vi sejlede

mellem Shetlands- og Orkneyøerne. 7. April 1893 saas en Del,

dog ialt neppe 10, imellem 3 og 5° v. L. Medens de ikke ere

sete over hele Nordsøen undtagen nær Skotlands Kyst, ere de

trufne i Skagerrak, hvor Bay saa en i Juni 1891 og jeg tre 30.

Oktober 1893 omtrent 2 Mil Nordvest for Skagen.

Phalacrocorax sp?

Skarv,

19. Juni 1891 kom en Skarv flyvende omkring Skibet paa

6° V. L.
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Fratercula arctica L.

Søpapegøje.

Skandinavien, britiske Øer, Færøer, Island, Grønland, Kordøstamerika.

18. Juni 1891 saas nogle hele Dagen lundtora Skibet enkelt-

eller parvis paa 11° v. L.; den følgende Dag saas mærkelig nok

ingen, hvorimod atter den 20. Juni en Mængde saas i Nærheden

af den lille Fair Isle mellem Shetlands- og Orkneyøerne baade

Øst og Vest for den; de fandtes her enkeltvis, parvis og i Flokke;

21. Juni saas en enkelt i Nordsøen. 11. April 1893 saas enkelte

paa 17° V. L., 12. April 1 paa IQ'' v. L.

Alca torda L.

Tordalk.

Skandinavien, britiske Øer, Færøer. Island, Grønland, Nordøstamerika.

Krabbe saa 21. og 22. August 1889 omtrent paa Kap Farvels

Længde 2 Gange 2 sammen.

Uria arra Pall.

Briinuicbs Tejste.

Island, Grønland, Nordøstamerita.

Bestemt at afgjøre om en Fugl er Uria arra Pall. eller Uria

troile L., naar man ser den ligge paa Vandet eller ilyve forbi,

er vel umuligt, om end det forekommer mig, at Forskjellen i Næb-
længde er kjendelig paa Afstand. Utvivlsomt er det vel, at næsten

alle Fugle af denne Slægt, der findes i Farvandene omkring Grøn-

land, høre til den første Art, og den langt overvejende Del af dem,

der findes i Nordsøen og Atlanterhavets østlige Del i Nærheden af

Færøerne og Shetlandsøerne, til den sidste. Men over en stor Del

af Atlanterhavet træffes Fuglene i mindre Tal; det viser sig imid-

lertid, at paa en Strækning fra omtrent den 15de til den 25de

vestlige Længdegrad ere kun ganske enkelte trufne. Man kan da

maaske med nogen Ret sætte denne Strækning som Skjel mellern
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de to Arters Forekomst; det vil blive gjort i det følgende, om end

jeg ikke er blind for det vovede heri, da tilmed begge Arter yngle

paa Island.

I Davisstrædet saa Hager up 21, April 1886 større og

mindre Flokke paa 61° n. B. omtrent 20 Mil fra Kysten og paa

Vejen ind imod den. Sammesteds saas 23. og 24. April 1890

overalt i Storisen større og mindre Flokke; de bekymrede sig ikke

om Skibet og laa ofte i kun faa Alens Afstand fra Skibssiden.

6.—7. Juni saas omtrent sammesteds og derfra sydefter i Davis-

strædet, en Del, dog ikke i Flokke. 19.—20. Oktober 1888 saa

Hager up paa samme Strækning enkelte eller sraaa Flokke. 17.

Oktober 1893 saas adskillige omtrent paa samme Sted, dog kun

enkeltvis eller to sammen. I Atlanterbavet var den ret almindeli

i Dagene fra 8.— 13. Juni 1891 enkelt- og parvis fra Davis-

strædet og til c. 2.5° V. L.

cr

Uria troile L.

Langnæbet Tejste.

Skandinavien, britiske Øer, Færoer, Island.

I Skagerrak og Nordsøen er den truffen ganske almindelig

Foraar og Efteraar (Hag er up. Helm s), om Sommeren kun en

enkelt Gang i Nordsøen. Foraar og Efteraar synes den derimod at

være almindeligere her end i det aabne Atlanterhav. Paa Atlanter-

havets østlige Del omtrent til 14^ v. L. er den almindelig til alle

*

Aarstider. 7. April 1893 saas paa 5° v. L. større og mindre

Flokke paa iudtil 50 Fugle; de to følgende Dage saas nogle paa

Strækningen herfra til 11° v. L. Alle de, der saas her, vare i

Sommerdragt, medens derimod alle de, der nogle Dage iforvejen

vare sete i Nordsøen, vare i Vinterdragt. Hager up saa samme-

steds i Begyndelsen af April 1886 en Del smaa Flokke. I Juni

1891 saas i Dagene fra 17. til 20. paa Strækningen fra 14° v. L.

til Shetlandsøerne ret talrige. 27. Oktober 1893 saas paa 7"

en Del mindre Flokke. Hag er up saa enkelte i Begyndelsen af

November 1888 paa Strækningen fra 14—8'

V. L.

V. L.



Arctica alle L.

Søkonge.

Islanil, Grønland.

Medens Holbøll angiver, at den er en sand Oceanfugl, der

træffes overalt i Atlanterhavet, har jeg selv kun truffet den paa

min Rejse i April 1893. 11. April saas 3 paa 17° v. L., der-

efter saas ingen før 17. April, da nogle saas paa 43= v. L. og

58° n. B., og 23. April, da atter nogle sj?as paa 49" v. L. Alle

de, der saas, vare i Soramerdrao-t.

V
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i

I
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Fuglene ved de danske Fyr i 1896.

14de Aarsberetning om danske Fugle.

Ved

Herluf Winge. .

Med et Kort.

1 1896 indsendtes fra &5 af de danske Fyr til Zoologisk Museum

1048 Fugle af 65 Arter faldne om Natten i Træktiden. I det hele

var der faldet langt over 3250 Fugle. Fra et af Fyrene paa

Færøerne indsendtes desuden 3 Fiu^Ie af 2 Arter: 11 Fude vare

faldne.

De Fyr, hvorfra Fugle indsendtes, vare: Blaatands Huk,

J. Beldring, Fyrmester (Sendinger fra 8 Nætter); Vyl Fyrskib,

N. Kromann, Fører (fra 19 Nætter); Horns Rev Fyrskib,

S. Severinsen, Fører (28); Bovbjerg^ E. Easmussen, Fyr-

mester (1); Thyborøn Fyrskib, J. Nielsen, Tilsynsførende (1);

Lodbjerg^ J. Albrichtsen, Fyrmester (11); Hirtshals^ E. H^in

-

i'ichsen, Fyrmester (3); Skagen^ M.G.Poulsen, Fyrmester

(5); Læsø Trindel Fyrskib. J.J.Jensen, Fører (17); Læsø

Rende FyYskih^ M. Eønne, Fører (31); ^oftfcer^rwndews Fyrskib,

C. Knudsen, Fører (22); Anholts Knob Fyrskib, J.C.Jeppe-

sen, Fører (15); Anholt, F. Kellermann, Fyrmester (6);

Spotsbjerg^ N. C. Rasmussen, Tilsynsførende (1); Schult!5S

Grund Fyrskib, 3L Dyreborg, Fører (12); Fornæs, A, Kruse,

Fyrmester (2); Hjelm, H. J. Henningsen, Fyrmester (15);

Sejrø^ P.F.Køhler, Fyrmester (2); Vestborg, H.A.Espersen,
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Fyrmester (5); Lappegrundens Fyrskib, J. Jørgensen, Fører

(1) ; Kronborg^ Oberstlieut. P. H. G j ø r u p , Tilsynsførende (1)

;

Droflfdens Fyrskib, L. Lauritzen, Fører (9); StevnSj B.Eosen,

Fyrmester (3); Romsøj F. Andersen, Assistent (3); Helholnij

D. H o 1 s t j Tilsynsførende (1) ; Omo^ S. U. Hansen, Fyrmester

(3); Hov^ H. V. 0. Westermann, Assistent (1); Tranekjær,

H. J. Albertsen, Assistent (1); Albuen^ gjeuuem Proprietær

C. Bent hin, Enehøje (2); Æbeløj S.Thorsen, Fyrmester (2);

SkjoldnæSy A.Lorentzen, Fyrmester (15); Hammershus, H. G.

Bel

d

ring, Fyrmester (4); Dueodde Hovedfyr, W. Lnnd, Fyr-

mester (3); Gjedser, Chr. Lindgaard, Fyrmester (5); Gjedser
m

Rev Fyrskib, H. Gommesen, Fører (17); Naalsø, Færøerne,
F

E.V. P.C. Schønfeldt, Fyrmester (1).

De Fngle, der indkom, vai'e:

1. Anas penelops 2.

2. Anas crecca 1.

3. Anas hoscas 2.

4. Fuligula marila 3.

5. Clangula glaucion 1.

6. Oedemia nigra 1.

7. Pagonessa gladalis 5.

8. Afergus serrator 1,

9. Podicipes griseigena 1.

10. Procellaria pelagica 2. (10 faldt.) Færøerne.

11. Procellaria lencorrhoa cf. P. cryptoleiiciira 2.

12. Rallus aqvaticus 1.

13. Vanellm cristatus 1.

14. Charadnus sqvatarola 1.

15. Charadrms pluviaVis 3.

16. Eudromias morhiellus 1.

17. Hæinatopus ostreologus 1.

18. Actitis hypoleuca 1.

19. Tringa alpina 3.

20. Tringa canutus 1.

4
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^

l^
^

r

21. Lhanocryptes gaUhmla 17. (19 faldt.)

22. Scolopax rusticula 7. (8 faldt.)

23. Falco timiuncuhis 1.

24. Nyctale funerea 1.

25. Cypselus apus 1.

26. Cuculus canorus 3.

27. lynx torqviUa 2,

28. Ålauda arvensis 197. (Langt over 350 faldne.)

29* Sturnus vidgaris 75. (Mindst omtrent 100 faldne.)

30. Troglodytes parvulus 2.

31. Paru^ coeruleus 1.

82. Sylvia cinerea 10.

83. Sylvia atrtcapilla 6.
r

*

34. Sylvia hortensis 28.

35. Hypolais icteinna 3.

36. Acrocephalus aru?idinaceus 1.

37. Locustella ncevia 1.

38. PhyUopseustes trochilus 19.

39- PhyUopseustes rufus 10.

40. PhyUopseustes superciliosus 1.

41. Regulus cristatus 19.

42. Anthus prate7isis 7.

43- Anthus ohseuriis 3.

44. Anthus arboreus 1.

45. Motacilla flava 1.

46. Turdus iliacus 35. (Mindst 106 faldne.)

47. Turdiis musicus 184. (Vist omtrent 2000 faldne.)

48. Ttirdiis pilaris 4. (26 faldt.)

49. Turdus torqvatus 11. (53 faldt.)

50. Turdtis merula 24. (35 faldt)

51. Samcola oenarithe 26. (Deraf 1 fra Færøerne.)

(27 faldt.)

52. Praticola rubetra 3.
r

53. Ruticilla phoenicura 35.
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54. Erlthacus rubecula 212. (Mindst 2SG faldne.)

55. Cycmecula suecica 1.

56. Luscinia pliiloiiida 1.

57- Muscicapa atrlcapilla 14.

58. Miiscicapa grisola 2.

59. Fringilla coelehs 1.

60. Fringilla montifrhigilla 10.

61. Cannahina liriota 1.

62. Cannahina linaria 1.

63. Emberiza schoeniclus 11.

64. Emberiza hortulana 1.

65. Emberiza citrinella 3.

66. Emberiza nivalis 20.

F

Af de indsendte Arter vare fire, Falco tmmmculus, Nydale

funerea, Phyllopseustes supercillosus og Lusdnia philoviela, ikke

faldne ved Fyrene i Løbet af de ti foregaaende Aar Tallet paa

de Arter, der ere faldne i Løbet af de sidste elleve Aar, er dermed

naaet op til 134.

Det tidligste Foraars-Træk gik meget jevnt , uden større Hin-

dringer og derfor uden udprægede Vandredage, uden pludselig

Indvandring af store 3Iængder paa en Gang.

Ved Kjøbeuhavn*) vare allerede flere Stære f Sturnus vulgaris)

komne 2den Februar; sidst i Februar og først i Marts kom flere;

men ikke førend mod Slutningen af Marts bleve de helt almindelige.

1ste Marts var der at mærke lidt Eøre blandt Lærkerne (Alauda
arvensis), og adskillige Alliker (Corvus monedula) trak i Flokke

mod 0. og N. 0. 3dje Marts iagttoges igjen enkelte Lærker træk-

kende, ligeledes 22de Marts.

*) De efterfølgende Meddelelser om Fugle ved Kjobenhavn, til Sammen-
ligning med Oplysningerne fra Fyrene, ere efter mine egne lagt-
tasrelser. ^
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8de Marts trak flere Mnsevaager (Buteo vulgaris) mod N.

I sidste Uge af Marts begyndte Kødkjælken (Er'dhacus rube-

cula) igjen at blive talrig (enkelte havde været her om Vinteren).

Paa Vandrested var den stadig indtil 29de April, og igjen viste den

sig 5te, 7de, 8de, Ilte, 12te, 13de, 19de, 25de og 26de Maj,

2den April hørtes Sangdroslen {Turdus musims) første Gang;

i den følgende Tid blev den jevnlig set paa Vandrested, saaledes

en større Flok 26de April, sidste Gang 18de Maj,

ydje April blev Hvid Vipstjert (Motacilla alba) set første

Gang,
V

5te April ligeledes Engpiber (Ånthns pratensis).

Den sidste Del af Kødkjælkens Træk var øjensynlig ikke lidt

forsinket, Sangdroslens ligelede^. Endnu større Forstyrrelse var der

i de Arters Træk, der pleje at komme hertil sidst i April og først

i Maj. Nogle af dem viste sig vel omtrent til sædvanlig Tid, men

kun ganske enkeltvis; i det fulde Tal kom de senere end ellers.

Andre af dem viste sig slet ikke førend længe efter den alminde-

lige Tid, og Vandringen vedblev længe. Og alt det skete til Trods

for, at Vejret i Danmark var meget mildtj og Piantevæxten usæd-

vanlig langt fremme. Grunden til Forstyrrelsen kan vel neppe

have været nogen anden end en langvarig stærk Tørke i April og

Maj i Spanien og Frankrig; de Egne, der vare hjemsøgte af Tørken,

have vist forekommet Fuglene saa frastødende, at de saa længe

som muligt have opsat Eejsen igjennera dem. I Sammentræffet af

Tørken i Spanien og Frankrig og det forstyrrede Fugletræk i Dan-
\ _

mark ligger der vist et Fingerpeg om den Vej, ad hvilken Fuglene

komme hertil fra Syd-Europa.

26de April blev Skovpiberen (Ånthus arloreus) set første Gang.

27de April rundo

den nærmest følgende Tid var den at se ret stadig, men kun

enkeltvis eller ganske faa sammen; midt i Maj kom flere; men

^kt ikke førend ved Maanedens Slutning var den fuldtallig.

28de April iagttoges Kvæker (Frhigilla montifringillaj sidste

Gang paa Gjennemvandring.

Viden&k. Meddel, fra den naturli. Foren. iS97, 16
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29de April blev Broget Fluesnapper (Muscicapa atricapillaj set

første Gang; kun faa viste sig i den nærmest følgende Tid; fra

den 12te Maj var den mere talrig og indtil 22de ret stadig paa

Vandrested; igjen 28de Maj og odje og 4de Juni var den paa

Gjennemrejse.

30te April var Vendehals (lynx torqvilla) paa Vandrested.

1ste Maj iagttoges Løvsanger, Gul Vipstjert og Bynkefugl

(Phyllopseustes trochilus, MotacUla jlava^ Praticola rubetra) for

første Gang. Af Løvsangere bleve kun enkelte sete før 7de Maj,

da adskillige kom, og derefter vare de jevnlig paa Vandrested indtil

21de Maj. Bynkefuglen blev først almindelig fra Ilte Maj.

2dea Maj kom Gransanger og Rødstjert (Phf/Uopseitstes rufusy

Ruticilla phoenkiiraj. Gransangeren var igjen paa Vandrested 7de

og 10de Maj. Rødstjerten blev set ligeledes odje, 7de og 9de

enkeltvis og derefter næsten stadig paa Vandrested indtil 21de og

igjen 28de Maj.

9de Maj hørtes Munken (Sylvia atricapillaj første Gang; paa

Vandrested var den igjeu 13de og 21de.

lOde Maj kom Gjerdesanger og Grøn Løvsanger fSylvia curruca,

Phyllopseustes siUlatrix) , Ilte Maj indfandt Gjerdesangeren sig ved

sit sædvanlige Ynglested ved mit Hjem, 14de Maj var den Grønne

Løvsanger paa Vandrested.

Ilte Maj bleve første Mursvale og Digesvale {Cypselus apus,

Hirundo ripariaj sete. Mursvalen viste sig igjen enkeltvis eller

nogle faa sammen 15de, 16de, 18de og derefter daglig; men først

22de kom den i større Mængde, og endnu 1ste Juni syntes Tallet

forøget.

13de Maj sang den første Rørsanger (Åcrocephalus anmdinaceus)

paa en Yngleplads, hvor den aarlig yngler i Mængde; samme Sted

var åer 3 syngende den 18de (ingen i de Mellemliggende Dage),

2 den 19de og 20de, 4 den 21de, 6 den 22de, mindst 9 den 23de,

mange den 26de.

14de Maj blev første Mudderkiire (Actitis hypoletica} set.

16de 3Iaj bleve to Bysvaler (Hirundo urhlca) sete; ret stadig
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viste den sig i de følgende Dage, men næsten kun enkeltvis; fra

23de var den lidt mere almindelig; endnu 1ste Juni kom flere.

17de Maj var her Gjøg, Tornsanger, Havesanger, Sivsanger,

Graa Fluesnapper (Cuculus canonts^ Sylvia cinerea, S. hortensisj

Acrocephcdus phraginitis, Muscicapa grisola) og en enkelt Hortulan

(Eniberiza hortulana) paa Gjennemvandring. Af Tornsangeren kom

mange den 23de; paa Yandrested var den endnu 1ste Juni. Have-

sangeren iagttoges igjen den 21de og derefter stadig; ny Indstrøm-

ning var at mærke den 23de. Ved sit Ynglested ved mit Hjem

kom den Graa Fluesnapper den 21de.

18de Maj trak enkelte Hvepsevaager fPejmis apivomsj mod

N.: 1 Kl. 2,39; 1 KL 3; ligeledes 2 den 25de Kl. 7,25 Em.

21de Maj hørtes Engsnarren fCrex pratensis) første Gang.

23de Maj kom Gulhug og Nattergal (Hijpolais ictenna, Luscinia

philomela). Til sit Ynglested ved mit Hjem kom Gulbugen først

den 27de. 30te Maj var Nattergalen endnu paa Vandrested. En

lignende Forsinkelse af Nattergalens Træk iagttoges* ved Odense,

efter Meddelelse fra Brygger Th. Schiøtz.

1ste Juni kom Tornskade (Lanius collyrio),

25de Juli mærkedes det første Efteraars-Træk : en Spove

('Numenius spj fløj mod V. S.V. højt over Kjøhenhavn KL 6^33

Em. i stille, stærkt skyet Vejr. Igjen den 26de Juli hørtes Spoven

trækkende Kl. 6,25 Fra. i stille Vejr med let overtrukken Himmel.

27de Juli hørtes Mudderkliren trækkende KL 10,45 Aften i

klart Maaneskin; ligeledes den 28de KL 10,30 og 11,10 Aften i

stille Vejr med Regn, 3dje August KL 10,20 Em. med Vinden V-

og overtrukken Himmel, 5te KL 6,30 Fm. i let skyet Vejr og 9de

August KL 6,33 Fm. i let skyet Vejr.

I

6te August iagttoges Gulbugeu sidste Gang.

stærkt— i^ - . -

fløj Terner (enten Sterna macrura eller S. hirundo), vist adskillige

sammen, skrigende, i vestlig Ketning.

13de August var Løvsangeren igjen paa Vandrested, ligeledes

16
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21de og derefter næsten stadig indtil 3dje September; paany 6te
r

Og 7de September, senere ingen, mærkværdigt nok.

24de August viste Broget Fluesnapper sig paa Vandrested og
F

var derefter jevnlig at se indtil 3dje September.

26de August kom ligeledes Kødstjert, som derefter var at se

næsten daglig indtil 26de September; en enkelt viste sig igjen

10de Oktober.

27de August var Munken paa Vandrested; mod Sædvane blev

den ikke set senere end 4de September.

28de August blev Rørsangeren iagttagen for sidste Gang ved

Ynglested.

1ste September kom den første Eødkjælk paa Vandrested: igjen

viste den sig den 12te og derefter næsten stadig bele Efteraaret

igjennem; flere bleve her for Vinteren. I større Mængde var den

at se sidst i September, og midt i Oktober var den saa talrig,

som jeg ikke mindes tidligere at have set den noget Efteraar; paa

IV2 Times Gang i og ved Kjøbenhavn den 18de Oktober hørte eller

saa jeg den saaledes mindst 30 Steder.

4de September blev den sidste Mursvale set; fra den 21de

August havde de fleste været borte.

5te September var sidste Dag for Graa Fluesnapper;

6te September ligeledes for Digesvale og Gul Vipstjert. Endnu

30te August havde Digesvalen været at se i Mængde.

8de September blev sidste Gjerdesanger set,

9de September sidste Havesanger.

17de September om Morgenen var en enkelt Engpiber paa

Vandring over Kjøbenhavn; vandrende mod S,V. blev den igjen set

26de, 27de, 29de og 30te September, 1ste, 9de, 18de og 21de

Oktober.

19de September var Gransangeren paa Vandrested,

20de September kom Fuglekongen (Regulus cristatus) paa

Vandrested, igjen 29de og 30te September, 2den og 10de Oktober

og derefter jevnlig hele Oktober igjennem. Som sædvanlig over-

vintrede en Del.

t

1
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26de September trak enkelte Lærker og flere Skovpibere om

Morgenen mod S. V. ; Hvid A'ipstjert blev set sidste Gany; Sang-

droslen viste sig paa Vandrested. Af Lærke-Træk blev der set

usædvanlig lidt, sidste Gange 23de Oktober og 8de November. Sang-

droslen var ret jevnlig paa Vandrested indtil 21de Oktober; Ilte

Oktober hørtes den over Kjøbenhavn Kl. 8,35 Aften i stille, diset Vejr.

27de September bleve de sidste Bysvaler sete; Gjerdesmutten

(Troglodytes parvulus) indfandt sig paa Vandrested; og adskillige

Bogfinker (Fringilla coelehs) trak om Morgenen mod S. V. Efter

første Uge af September var Bysvalen stærkt aftagen i Tal. Gjerde-

smutten var at se stadig i den følgende Tid, og flere overvintrede

som ellers. Trækkende Bogfinker bleve igjen sete 29de og 30te

September.

10de Oktober var Kvæker paa Vandrested, ligeledes 23de.

18de Oktober blev Forstuesvalen set sidste Gang, 4 sammen;

Vindroslen (Turdus illacus) var^ paa Vandrested. De fleste For-

stuesvaler vare forsvundne sidst i September og først i Oktober.

Vindroslen blev igjen set 25de Oktober; 30te Oktober børtes den

flyvende over Kjøbenhavn Kt 8,25 Aften i stille stjerneklart Vejr,

ligeledes 3dje November Kl. 7,50 Aften i skyet, mørkt Vejn

27de Oktober bleve de sidste Stære sete. Efter Midten af

Oktober var deres Tal stærkt aftaget.

8de November trak adskillige Krager (Connis cornix) over

Sundet mod V. Indstrømningen i Danmark havde været at mærke

tidlig i Oktober.

Fortegnelse over de Fngle, der ere indsendte fra Fyrene

som faldne om Natten.

r Hver Nat dateret som den følgende Dag.)

1- Anas penelops. Pibeand.

Oktober: 15de Lodbjerg 1, Anholt 1.
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2. Anas crecca. Krikand.

Oktober: 8de Lodbjerg 1.

3. Anas boscas. Stokand.

Oktober: 13de Blaavands Huk 1 $, 15de Anholt 1.

^ /

4. Fulignla marila. Bjergand

Januar: 7de Vestborg 2.

Marts: 10de Omd 1 $.

5* Clangula glaucion. Hvinand.

Oktober: 15de Anholt 1.

r

6- Oedemia nigra. Sortand.

November: 2den Drogden 1 $

7. Pagonessa glacialis. Havlit.

Eebruar: 12te Gjedser Bev 2 {$, 21

Marts: 10de Kobbergrunden 1 <J. 15de Læsø Rende 1 $

December: 9de Gjedser Eev 1 $.

8. Mergus serrator. Toppet Skallesluger

April: 3dje Drogden 1 5-

9. Podicipes griseigena, Graastrubet Lappedykker.

December: Ilte Skagen 1 juv.

10. Procellaria pelagica. Stormsvale.

September: 1ste Naalsø 2 (10 faldt)*).

11. Procellaria leucorrhoa cf. P, cryptoleucur

Stor Stormsvale.

September: 19de Drogden I $.

Oktober: Ilte Kobbergrunden 1.

*) Tallet paa de faldne Fugle er vedføjet efter Fyrmestrenes Oplysn^^fe'^^

naar det er et andet end Tallet paa do indsendte. Skovsneppe, Lærke

og Stær opføres ogsaa efter Fyrmestrenes Opgivelser, selv om intet

er iudsendt, dog kun i:
( ).

tv
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I
Begge afvige fra det typiske for Arten ved at have forholdsvis

meget Sort paa de iøvrigt hvide øvre lange Ealedækfjer og meget

Hvidt ved Grunden af de iøvrigt sorte Halefjer. Hos Fuglen fra

Drogden er den 1ste, længste ^ øvre Haledækfjer (pna hver Side)

helt sort; den 2den er hvid med næsten hele Yderfanen sort; den

3dje er hvid med en stor sort Plet i Yderfanen. Hos Fuglen fra

Kobbergrunden er 1ste Dækfjer ligeledes helt sort; den 2den er

hvid med graa Marmorering i Yderfanen og med en stor sort Plet

i Spidsen af Yderfanen ogsaa gribende lidt ind i Inderfaneu; den

3dje er hvid. Hos begge ere alle Hale^erene, med Undtagelse af

de to midterste (der ere helt sorte), rent hvide ved Grunden i

henved en Fjerdedel af deres Længde, baade paa Skaft, Inder- og

Yderfane. Iøvrigt stemme begge ganske med den typiske P. leu-

corrhoa, som ogsaa følgende Maal antyde: »

Var. Typ.

Yar. Kobber- Kalvebod-

Drogden grunden Strand

»»/, 96. n/,(, 96.
a5/„ 48.

Næbets Længde laugs Næbrjggen 15 '"'" 15 ""»• 15 ^'"•

Vingelængde, fra Haandled ... 150 - 157 - 154 -

Løb 24 - 24 - 24 '/2 -

Mellemtaa 24 - 24V/3 - 24^3 -

Indertaa .'

. . • -^'^^ - 21 - 2OV2 -

Mellemste Hale^er 67 - 68 - 64 -

86 - 88 - 85Yderste Hale^ er

Halekløftens Dybde ....... 15 - 17V2 - 15V'2 -

Sort Spids paa de længste øvre Haledækfjer og hvid Grund

paa Halefjerene (undtagen de to midterste) i omtrent en Fjerdedel

af deres Længde opføres som Kjendemærker for ,,P. cryptoleucura

Rigdw." overfor P. leucorrhoa, om hvem det siges, at de længste

øvre Haledækfjer ere hvide eller hvide med en smal sort Yderrand,

og at Halefjerene ere mørke til Grunden, kun inderst med hvidt

Skaft. Ellers skal P. cryptohuciira neppe afvige fra P. leucorrhoa
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;

*

if

L

i andet end, at Halea er lidt mindre dybt kløftet. (Ridg-way
j

opgiver Halekløftens Dybde hos P. cryptoleucura fra 0,20 til 0,30

in., bos PAeucorrhoa fra 0,75 eller 0,80 til 0,90; efter de fore-

liggende Skind at dømme synes Halekløftens Dybde hos P. ku-

corrhoa oftest at være omtrent 15 Mm., omtrent 0,60 in.

Forskjellen i Halens Form er, mærkeligt nok, det, hvorpaa

de fleste Beskrivere synes at lægge mindst Vægt.) Men For-

skjellen mellem P. cryptoleucura og P, leucorrhoa er i Virkelig-

heden mindre klar. Ved Gjennemgang af Museets 16 Skind af

P. leucorrhoa, de allerfleste fra Danmark og Grønland , viste det

sig, at der var talrige Overgange til P cryptoleucura foruden dera,

der fandtes hos de to Store Stormsvaler, der faldt ved Fyrene

iaar. 1ste øvre Haledækfjer er oftest sort eller graa, kun sjeldnere
F

hvid i større eller mindre Udstrækning; 2den er sjelden helt hvid

oftest med sort Tderrand eller sort Spids, der plejer at være UH^?

men meget vexler i Udstrækning og Form (paa et Skind fra

Fredericia, 25de November 1885, er den meget anselig og ligelig

udbredt over Inder- og Yderfane); 3dje er enten hvid eller hvid

med lille sort 'Spids eller med graa Marmoreringen Hos de aller-

fleste ere Halefjerene hvide ved G-runden, mere eller mindre rent,

i henved en Fjerdedel af deres Længde, baade paa Inder- og Yder-

fane; kun bos enkelte ere de graalige til Grundea, dog med hvid-

ligt Skaft. — En typisk P. cryptoleucura har ikke foreligget; men

selv om den ved umiddelbar SammenligniDg med den typiske

P. leucorrhoa skulde vise sig mere forskjellig , end man skulde tro

efter Beskrivelser (RidgAvay, Proceed. U. S. Nat. Mus. vol. IV,

1881, p. 337—338; Id., Water Birds of N. Arner., vol. II, 1884,

p.406; Stejneger, Proceed. U. S. Nat. Mus., vol. X, 1887, p.78;

Ogilvie Grant, The Ibis, 7 ser., vol. II, 1896, p. 53—54,

ogsaa i Zoologist, 3 ser., vol. JCIX, 1895, p. 413; Saunders,
Catal. Birds Brit. Mus., vol. XXV, 1896, p. 347—350), kan det

dog ikke nægtes, at Forskjellen i en ikke ringe Grad udviskes ved

Overgangsformer, saa at P. cryptoleucura neppe med Rette kan

regnes for en egen Art.

i
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P, cryptoleuciira er først omtalt fra det sydlige Stille Hav

;

senere er den funden ynglende i det sydligere Atlanterhav paa

Salvages Øerne Syd for Madeira (O gi 1 vie Grant, 1. c), og en enkelt

Gang, i December 1895, skal den have vist sig ved Englauds Kyst

(Saunders, The Ibis, 7 ser., vol. II, 1896, p. 401; Boyd
ri

Alexander, Zoologist, 3 ser., vol. XX, 1896, p. 167—168).

Skulde mon ikke ogsaa en ganske god „F, cryptoleucura^ kunne

fremkomme paa de nordatlantiske Ynglepladser for P. leucorrhoa ?
41

12. Ralbis aqvaticus, Vandrixe.

Oktober: 10de Skjoldnæs 1.

13. Vanellus crisfatus. Vibe.

Marts: 16de Horns Eev 1.

14. Charadrius sqvaiarola. Strandhjejle,

September: 10de Horns Rev 1 juv.

15. Charadrius plumalis. Hjejle.

Oktober: 4de Lodbjerg 1. 8de Lodbjerg 1. Ilte For-

næs 1.

16. Eudromias tnorinellus. Pomeransfugl.

September: 16de Hirtshals 1.

17. Hæmatopus ostreologus. Strandskade.

Oktober: Ilte Fornæs 1.

18. Actitis hypoleuca. Mudderklire.

Juli: 31te Skagen 1.

19. Tringa alpina. Ryle,

Februar: 19de Vyl 1.

Marts: 9de Horns Rev 1.

Oktober: 13de Hammershus 1.

20- Tringa canutus^ Islandsk Ryle.

September: 20de Lodbjerg 1 juv.

21. Limnocryptes gallinula. Enkelt Bekkasin.

Oktober: 8de Hirtshals 1, Skagen 1, Anholt 1, Gjedser
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Eev 2. 9de Lodbjerg 1. Ilte Læsø Eende 2, Kobbergrunden 2,

Anholt 1 (2 faldt). 13de Sejrø 1, 17de Vyl 1, Anholt 1 (2

faldt), Scliultz's Grund 1.
r

November; 1ste Schultz's Grund 1.

December: 9de Hjelm 1.

T

22. Scolopax rusticula. Skovsneppe.

April: 21de Læsø Rende 1.

Oktober: (Ilte Hanstholm 1.) 15de Anholt 1.
-^

November: 1ste Anholt 1, Yestborg 1. 2den Skagen 1,

Skjoldnæs 1. 3dje Albuen 1.

23. Falco tinnunculus. Taarnfalk.

December: 25de Blaavands Huk 1 <^ ad

24- Nyctate funerea* Perleugle.

November: 3dje Hammershus 1,

25. Cypselus apiis. Mursvale.

September: 3dje Blaavands Huk 1

26, Cuculus canorus. Gjøg.

September: 3dje Gjedser Eev 1. 4de Lodbjerg 1. Ude

Skjoldnæs 1.

27. lynx torqmlla. Vendehals.

August: 14de Gjedser Kev 2

28. Alauda arvensis. Lærke.

Januar: 18de Yyl 4 (7 faldt), Horus Rev 3 (13 faldt).

19de Vyl 6 (mindst 12 faldt), Læsø Kende 1. 21de Vyl 3, Horns

Eev 2.

Februar: 2den Læsø Rende 1. 7de Gjedser Eev 1. 8de

Vyl 2, Schultz's Grund 1, Gjedser Rev 1. 9de Vyl 4, Læsø

Trindel 1, Schultz's Grund 4, Skjoldnæs 1, Gjedser Rev 1. 10de

Læsø Rende 1, Kobhergrundeu 1, Schultz's Grud 2. Ilte Læsø

t

i
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Kende 1, 12te Læso Kende 2, Drogden 1. 13de Læsø Kende 1.

18de Læsø Kende 1, Kobbergrunden 2, Anholts Knob 1. 19de

Vjl 3, Horns Kev 2, Læsø Rende 1, Hjelm 1, Gjedser Rev 2,

20de Horns Rev 1, Helholm 1. 21d^ Læsø Rende 1.

Marts: 4de Gjedser 1. 10de Hjelm 1, Skjoldnæs 1.

Ilte Vjl 1, Horns Eev 1, Læsø Trindel 1, Læsø Kende 3, Stevns

1. 16de Horns Eev 1. 1 7 de Kobbergrunden 2, Vestborg 1. 18de

Skagen 2, Læsø Trindel 2 (8 faldt), Læsø Rende 4, Kobbergrunden

5 (10 faldt), Anholts Knob 3, Schultz's Grund 14, Hjelm 1. 20de

Læsø Trindel 1, Læsø Eende 8, Kobbergrunden 6 (26 faldt), An-

holts Knob 2. 21de Læsø Eende 1. 22de Kobbergrunden 2. 23de

Anholts Knob 1.
*

April: 10de Kobbergrunden 1. 17de Kobbergrunden 1.

Oktober: 8de Læsø Trindel 1 (2 faldt). 10de Drogden 1,

Gjedser Kev 3. Ilte Yyl 1, Lodbjerg 1, Kobbergrunden 2, Schultz's

Grund 2, Sejrø 3, Vestborg 1, Stevns 2, (Omø 1), Gjedser Eev 4.

13de Blaavands . Huk 5, Vyl 6 (60 faldt), Horns Rev 8 (41 faldt),

Hjelm 3, Sejrø 1 (6 faldt), Hammershus 1. 14de Gjedser Rev 1.

15de Horns Kev 2, Anholts Knob 1, Skjoldnæs 2 (3 faldt). 17de

Schultz's Grund 3.

November: 1ste Blaavands Huk 2, Horns "Eev 1, Anholts

Knob 1 (5 faldt), Schultz's Grund 1, Vestborg 2. 2den Blaavands

Huk 1, Anholt 1, Dueodde Hovedfjr 1. 3dje Omø 2.

December: 27de Skjoldnæs 1.

29. Sturnus culgaris. Stær.

Februar: 12te Romsø 1, Skjoldnæs 2, Gjedser 2. 20de

Horns Rev 1.

Marts: 4de Anholts Knob 1. Ilte Vyl 5, Horns Rev 9,

Gjedser 1. 13de Drogden 1. 16de Vyl 4, Horns Rev 5. 17de

Lodbjerg 2, Schultz's Grund 1, Vestborg 4, Skjoldnæs 1. 18de

Vyl 2, Skagen 3, Læsø Trindel 1 (2 faldt), Kobbergrunden 2,

(Skjoldnæs 3). 19de Vyl 1, Hjelm 1. 20de Læsø Trindel 1.

22de Læsø Rende 1, Kobbergrunden 1. (25de Omø 2.)
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(April: 6te Nordre Røse 2.)

Oktober: Ilte Vjl 1, (Fornæs 1), Drogden 1, Hov 1,

Gjedser Rev 4. 15de (Lodbjerg 1), Anholt 1 (5 faldt), Omø 1.

17de Skjoldnæs 1.

November: Iste Blaavands Huk 2, Anholt 1 (3 faldt),

Hjelm 2, Stevns 1. 2den" Blaavands Huk 4, Skagen 1. 3(^je

Dueodde Hovedfjr 1 (3 faldt).

30. Troglodytes parculus. Gjerdesmutte.

Marts: 22de Læsø Trindel 1.

Oktober: 8de Hirtshals 1.

31. Parus coeruleus. Blaamejse.

Oktober:- 19de Læsø Rende L
i

32. Sylvia cinerea. Tornsanger.

August: 14de Gjedser Rev 2.

September: 4de Blaavands Huk 1. 6te Vjl 2. 16de

Hirtshals 4.

Oktober: Ilte Lodbjerg 1 (usædvanlig sent).
ri

33. Syhia atricapilla. Munk.

Septem])er: 4de Lodbjerg 1 $. I8de Læsø Rende 1 ?•

Oktober: 8de Skagen 1 ,?, Gjedser Rev 2 {$, 2). Ilte

Hjelm 1 ^.

34. Syhia hortensis. Havesanger.

August: 14de Gjedser Rev 8.

September: 3dje Gjedser Rev 5. 4de Blaavands Huk 1,

Horns Rev 1, Lodbjerg 5. 5te Blaavands Huk 1. 6te Vyl 1,

Horns Rev 1. 12te Tyl 1. I6de Hirtshals 1. 18de Hirtshals 3.

35. Hypolais icierina. Gulbug.

August: 14de Gjedser Rev 1.

September: 4d.e Lodbjerg 2.

36. Acrocephalus arundinaceus. Rørsanger.
August: 14de Gjedser Rev 1.
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37. Locustella nætia. Græsboppesanger.

Oktober: Ilte Kobbergruuden 1. (Se Aarsber. for 1893;

Vidensk. Medd. for 1894, p. 26.)

88. Phyllopseustes trochilus, Løvsanger.

Maj: 6te Gjedser Rev 1.

September: 2den Hammershus 1. 3dje Skjoldnæs 1,

Gjedser Kev 3. 4de Lodbjerg 3. 16de Hirtshals 8, Læsø Trindel

1. 18de Hirtshals 1.

39. Phyllopseustes rufus. Gransanger.

April: 13de Kobbergnmdeu 1. 14de Kobbergrunden 1.

September: 16de Hirtshals 1.

Oktober: 8de Læsø Trindel 1. 17de Horns Rev 1, Th}-

borøn 1, Scliultz's Gruud 2, Skjoldnæs 1.

Noveml)er: 1ste Stevns 1.

40. Phyllopseustes superciliosus (Gmel.)- Hvidbrynet Løv-

sanger.

Oktober: Ilte Hjelm 1, vist ?. Den stemmer i Form og

Farve ganske med tre foreliggende Skind af P. superciliosus fra

China; kun er den lidt mindre/ dog ikke mindre end ofte ellers,

Vingens Længde 53 Mm. mod 56, 56 Va og 57 bos de andre.

Det er Artens tjpiske Form, ikke den sydligere Race eller

nærstaaende Art P. mandellii Brooks; 2den Svingijer er paa

Længde med 7de; Isse, Nakke og hele Kyggen ere næsten

ens i Farve, mørkt grønlige; Undersidens Fjer ere hvide

med svovlgule Spidser. P. mandellii skal oftest være større, med

Vingelængde fra 56 til 60 Mm., oftest 58, en Længde, som P.

superciliosus sjelden naar; 2den Svingler skal være paa Længde

med 9de omtrent; Halsens Bagside er graalig; Undersiden er graa-

lig bvid. (Om Forskjellen mellem de to Fonner især: Pie ske,

Wissensch. Eesultate der von N. M. Przewalski nach Central-Asien

unternommenen Keisen, Zool. Theil, Bd. II, Vogel, Liefer. 2, 1S90,

p. 102—105, pi. II, fig. 5. Ogsaa: Oates, Fauna of British

India, Birds, voL I, 1889, p. 411, og Oustalct, CataL des



254

(1896.)

Oiseaux prov. du voy, de M. Bonvalot et du Prince Henri d'Orleans;

Nouv. Arch. du Museum d'Hist. Nat. Paris^ 3 sér., tom. V, 1893,

p. 178— 180.)

Arten er ikke før set i Danmark. Dens Hjem svnes at strække sig

over det meste af Sibirien. Nogle faa Gange er den set i Tyskland og

England, aldrig i Sverig eller Norge. Paa Helgoland derimod synes

den at vise sig hvert Efteraar. Det er jo ikke usandsynligt, at

den, tildels, kommer til Helgoland over Danmark, og i over 25

Aar have min afdøde Broder og jeg selv søgt efter den her;

mange hundrede Løvsangere have vi efterhaanden mønstret i Kikkert,

især paa deres Gjennemvandring Foraar og Efteraar; P. superciliosus

vilde jo være let at kjende, selv i Frastand, paa den brede lyse

Stribe over Øjet og paa de to lyse Baand over Vingen; men aldrig

have vi set andre end vore tre almindelige Aiter. (Om Artens

Forekomst i Asien og Europa, bl. a. : Seebohm, Catal. Birds

Brit Mus., vol. V, 1881, p. 68—70; Taczanowski, Faune

om. de la Sibérie orient, ; Mém. Acad. Irap. Se. St. Pétersbourg,

VII ser., tom. XXXIX, 1891, p. 264—266; Gatke, Die Vogelwarte

Helgoland, 1891, p. 296—304.)

Efteraaret 1896 synes at have været udmærket ved asiatiske

Løvsangeres Indvandring i Vest-Europa; to andre asiatiske Arter,

P, viridanus og P. proregulus
, have for første Gang vist sig i

England (Haigh, Zoologist, 3 ser., vol. XX, 1896, p. 436—437, og

The Ibis, 7 ser., vol. III. 1897, p, 115; Southwell, Zoologist,

l.c.,p.466—467;Gurney,Zoologist,4ser,,voLI,1897,p.l35— 137).

41. Regulus cristatus. Fuglekonge.

Oktober: 8de Hirtshals 7 (3 5, 4 $), Gjedser Rev 1 ^•

17de Horns Rev 2 5, Thyborøn 2 {$ , Jj , Lodbjerg 2 9, Læsø

Rende 2 $, Kobbergrunden 1 ^, Drogden 1 $.

November: 1ste Stevns 1 $.
r

42. Ånthus pratensis. 'Engpiber.

Oktober: 10de Horns Rev 1. Ute Vyl 4, Horns Rev 1.

13de Hammershus 1.
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43. Anthus obscurus. Skjærpiber.

Marts: Ilte Horns Rev 1.

Oktober: 8de Lodbjerg 1. Ilte Vyl 1

44. Anthus arhoreus. Skovpiber.

September: 18de Hirtshals 1.

45. Motacilla flava. Gul Vipstjert.

September: 10de Horns Kev 1 ad., typ.

46. Turdus iliacns. Vindrossel.

Oktober: 8de G-jedser Rev L Ilte Hjelm 1, Vestborg 1.

13de Horus Rev 1. 15de Horns Eev 1, Bovbjerg 1 (12 faldt).

16de Læsø Trindel 1 (2 faldt). 17de Kobbergrunden 1,

November: 1ste Anholts Knob 1, Anholt 1 (60 faldt),

Schultz's Grund 6, Hjelm 15, Stevns 1. 2den Blaavands Huk 1,

Skagen 1, Skjoldnæs 1.

47. Turdus musicus. Sangdrossel.

April: 10de Læsø Rende 1, Kobbergrunden 2. 13do

Gjedser Rev 1. 18de Hjelm 1. 19de Sciiultz's Grund 1.

Maj: 5te Anholts Knob 1. 6te Gjedser Eev 2.

September: 18de Hirtshals 1.

Oktober: 8de Hirtshals 2, Skagen 1, Læsø Trindel 1,

Kobbergrunden 2, Anholt 1 (17 faldt), Gjedser Kev 10. 10de

Anholts Knob 1, Schultz's Grund 3. Drogden 1, Gjedser Eev 3.

Ilte Lodbjerg 2, Lsesø Trindel 1 (16 faldt), Læsø Eende 12,

Kobbergrunden 4 (34 faldt), Anholts Knob 4, Anholt 1 (62 faldt),

Schultz's Grund 4 (40 faldt), Hjelm 35, Sejrø 1, Vestborg 7,

Tranekjær 1, Æbelø 4, Skjoldnæs 2, Gjedser Eev 2. 12te Spots-

bjerg 2. 13de Yyl 2 (5 faldt), Horns Eev 5, Kobbergrunden 1,

Schultz's Grund 2. 14de Læsø Trindel 1, Auholts Knob 1,

Gjedser Eev 1. 15de Blaavands Huk 6, Vyl 3, Horns Eev 4,

Lodbjerg 1, Læsø Rende 1, Kobbergrunden 2, Anholt 1 (45 faldt),

Hjelm 2, Omø 2 (3 faldt), Æbelø 1, Skjoldnæs 1. 16de Horns

Rev 1, Kobbergrunden 1, Hjelm 1. 17de Vjl 3, Thyborøn 1,
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Lodbjerg 1 (5 faldt), Kobbergnmdeu 1, Anholt 1 (73 faldt),

Schuliz's Grund 5, Skjoldnæs 2 (3 faldt). 18de Hjelm 1. 23de

Eomsø 1.

November: 1ste Schultz's Grund 4, Hjelm 5, Drogden 1,

Stevns 1.

48. Turdus pilaris. Sjagger.

Oktober: 18de Kobbergrunden 1.

November: 1ste Fornæs 1. 2den Anholt 1 (23 faldt).

December: 8de Dueodde Hovedfjr 1.

49. Turdus iorqtatus. Ringdrossel.

Oktober: 8de Skagen 1, Anholt 1 $ (35 faldt), Hjelm 3.

Ilte Lodbjerg 1, Kobbergrunden 1, Hjelm 2, Sejrø 1 (9 faldt).

November: Odje Omø 1.

50. Turdus merula. Solsort.

Marts: 16de Vyl 3 (1 ^ vet., 2 ?), Horns Eev 2 S jun.

17de Lodbjerg 1 S jun. 18de Læsø Trindel 1 J. 20de Læsø

Eende 1 $.

April : 5te Anholts Knob 1 <? jun. 10de Kobbergrunden 1 ?.

Oktober: 13de Vyl 1 $ jun. 14de Kobbergrundeu 1 ?.

November: 1ste Horns Kev 1 $, Læsø Trindel 2 (^ vet.,

?), Anholt 1 S vet. (12 faldt), Schultz's Grund 1 $ iun., Hjelm

? ?, Anholt 1 2

51. Saxicola oenanthe. Stenpikker.

Maj: 14de Skjoldnæs 2 {$, $). 30te Horns Rev 1 S-

August: 18de Læsø Eende 1.

September: 1ste Naalsø 1. 2den Vyl 5. 3dje Gjedser

Rev 3. 4de Horns Rev 3, Lodbjerg 1. 6te Horns Rev I. 18de

Læsø Trindel 1 (2 faldt), Læsø Eende 1. 20de Læsø Rende L

Oktober: Ilte Horns Eev 1, Kobbergrunden 1, Schultz's

Grund 1, Hjelm 2.

52. Praticola rubetra. Bynkefugl.

Maj: 14de Skjoldnæs 1 $.

September: 2dea Vyl 1. 18de Læsø Trindel 1.

r

^

I

X
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53. Ruticilla phoenicura. Eødstjeit.

Maj : 12te Romsø- 1 $.

August: 14de Gjedser Eev 1 ^.

September: 2den Vyl 1 % Hammershus« 1 $. 3dje Gjedser

Rev 2 (S, ?). 4de Blaavands Huk 1 ^, Lodbjerg 12, (6 1$, 6 $).

6te Horns Rev 1 $. 10de Vyl 1 $, 16de Hirtshals 2 ?, Læsø

Trindel 1 $, Læsø Rende 1 $. 18de Hirtshals 1 % Læsø Trindel

1 $, Læsø Rende 6 (1 ^ 5 $).

Oktober: 8de Gjedser Rev 1 J. 16de Lodbjerg 1 9.

54. Erithacus rubecula. Eødkjælk,

Marts: 19de Kronborg 1. 22de Læsø Rende 1, Kobber-

grunden 2,

April : 8de .Kobbergrunden 1. 10de Læsø Rende 3,
#

Kobbergrunden 2. Ilte Læsø Trindel 1, Gjedser 2^ Gjedser Rev

8. 13de Kobbergrunden 5. 14de Læsø Rende 2, 15de Læsø

Rende 1. 19de Schultz's Grund 1.

Maj: 7de Gjedser 1.

September: 8de Læsø Rende 1. 18de Hirtshals 1, Læsø

Trindel 1. 22de Horns Eev 1.

Oktober: 8de Lodbjerg 2, Hirtshals 12, Læsø Trindel 1

(2 faldt), Læsø Rende 4, Gjedser Rev 13. 10de Skjoldnæs 1,

Gjedser Eev 2. Ilte Læsø Rende 6, Kobbergrunden 4, Anholts

Knob 1, Schultz's Grund 5 (15 faldt), Fornæs 1, Hjelm 6, Sejrø

4, Vestborg 1, Lappegrunden 2, Stevns 3, Tranekjær 1. 12te

Læsø Trindel 1, Spotsbjerg 1, Schultz's Grund 1, Gjedser Rev 1.

13de Horns Rev 8, Schultz's Grund 2, Hjelm 6, Sejrø 1 (2 faldt).

14de Horns Rev 1, Gjedser Rev 1. 15de Blaavands Huk 1, Læsø

Rende 1. 16de Lodbjerg 1, Læsø Trindel 1, Kobbergrunden 1.

17de Vyl 2, Horns Eev 15, Thyborøn 4, Lodbjerg 1 (16 faldt),

Læsø Trindel 1 (12 faldt), Læsø Rende 9, Kobbergrunden 2 (16

faldt), Anholts Knob 3, Anholt 1 (23 faldt), Schultz's Grund 17,

Hjelm 4. 18de Lodbjerg 3. 21de Horns Rev 1.

November: 1ste Schultz's Grund 2, Vestborg 1, Stevns 5,

sk. Meddel, fra den naturh. Foren. 189T. 17
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2den Blaavands Huk 1, Kobbergrunden 1, Dueodde Hovedfyr 2

odje Hammershus 1. 6te Læsø Rende 1. 13de Albuen 3.

55/ Cyaneculq suecica. Blaakjælk.

Oktober: Ilte Kobbergrunden 1 $

56. Luscinia philomela. Nattergal.

September: 3dje Gjedser Eev 1.

57. Muscicapa atricapilla. Broget Fluesnapper.

Maj: 18de Skjoldnæs 1 $, 22de Læsø Trindel 1.

September: 3dje Skjoldnæs 1, Gjedser Eev 2. 4de Lod-

bjerg 6. 18de Hirtshals 2, Læsø Rende 1 jun. med Levninger af

Ungedragt.

58. Muscicapa grisola, Graa Fluesnapper.

September: 3dje Gjedser Eev 2.

59. Fringilla coelebs. Bogfinke.

Marts: 22de Horns Eev 1 $^

60. Fringilla montifringilla. Kvæker.

S, Skagen 3 9. Ilte Lodbjerg

$. 15de Lodbjerg 2 ($, J). I7de Lodbjerg 1 $

61. Cannabina linota. Irisk.

December: 31te Anholts Knob 1

62. Cannabina linaria. Graasisken.

Januar: 7de Hjelm 1.

63. Emberiza schoeniclus. Eørspurv,

April: 14de Gjedser Eev 1 $.

Oktober: 8de Hirtshals 3. 10de Gjedser Rev 1. H^e

Stevns 1. 13de Hjelm 1. 15de Lodbjerg 1. 17de Læsø Trindel

1, Læsø Rende 1, Anholts Knob 1.

j
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G4. Emberha hortulana, Hortulan

September: 3dje Gjedser Rev 1,

ri

65. Emberha citrinella. Gulspurv.

Oktober: 8de Hirtshals 1. 17de Lodbjerg 1

November: 1ste Schultz's Grund 1.

66. Emberha nitalis, Suespuvv,

Februar: 8de Kobbergrunden 1$. 9de Schultz's Grund 1 J.

Marts: 10de Vyl 2 $, Horns Eev 5 (2 ^, 3 $). 16de

Anholts Knob 1 $. 18de -Læsø Eende 1 $. 19de Hammers-

hus 1 $.

November: 1ste Anholt 1 $. 2den Skagen 1 5, Kobber-

giuuden 3 (2 (J, 1 $). 3dje Hammershus 1 (?. 7de Læsø Trindel

1 S. 9de Læsø Rende 1 ?.

Oversigt over de Nætter, da Fugle ere komne til Fyrene.

(Hver Nat dateret som den følgende Dag.)

7de Januar.

Horns Rev; V., overtrukket; en Stær fløj om Fyret det meste

af Natten, forsvandt mod Dag. Bovbjerg; V.N.V., Merssejlskuling,

Taage; en lille Bekkasin fandtes om Morgenen død ved Taamets

Fod (ikke indsendt); ikke andre Fugle sete. Hjelm; V.N.V., laber

Bramsejlskuling, Eegntykning; 1 Graasisken faldt. Vestborg ;
V.

til N.V.; 2 Bjergænder faldt.

Fuligula marila'^). Vestborg 2.

Cannahina linaria. Hjelm 1.

O Med systematisk Navn opføres de Fugle, der ere indsendte tn Museet

Naar kun Prøver ere sendte, er Tallet paa de faldne vedføjet efter

Fyrmestrenes Oplysninger (se Anm. p. 246).

17*
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18de Januar,

Vyl; V. S.V,, Brarasejlskuling, overtrukket^ Dis; en Mæugde

Lærker sværmede om Fyret; 7 faldt. Horns Rev, V., overtrukket;

60—70 Lærker om Fyret sidst paa Natten; 3 faldt paa Dækket,

10 i Vandet; de andre fløj mod 0. ved Morgen.

Alauda arvensis. Vyl 4; 7 faldt. Horns Eev 3; 13 faldt.

19de Januar.

Vyl; S.V., Merssejlskuling, overtrukket; en Mængde Lærker

om Fyret; 12 faldt paa Dækket, andre i Vandet. Boms Rev;

S.V., skyet; enkelte Lærker ora Fyret, ingen faldne. Læsø Rende;

V., Bramsejlskuling, overtrukket; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Vyl 6; mindst 12 faldt. Læsø Eende 1.

21de Januar.

Vyl; S., Bramsejlskuling, Taage; en Del Lærker ora Fyret;

3 faldt. Horns Rev; S.S.V., Taage; omtrent 10 Lærker ved

Fyret; 2 faldt. Skjoldnæs; N.N.Ø.; nogle Stære viste sig ved

Fyret Kl. 5 Em. den 20de.

Alauda arvensis. Vyl 3. Horns Eev 2

26de Januar.

Vyl; 0., laber Kuling, overtrukket, diset; enkelte Drosler om

Fyret ved Morgen, ingen faldne.

2den Februar.

Vyl; V., Bramsejlskuling, overtrukket; enkelte Lærker om

Læsø Rende; V., laber Bramsejlskuling, over-faldne

trukket; en Del Lærker om Fyret; 1 faldt.

Alauda arvetisis. Læsø Eende 1.

5te Februar.

Vyl; V. S.V., Bramsejlskuling, overtrukket, diset; en Del

Lærker om Fyret. Læsø Rende; V., Merssejlskuling, overtrukket;

mellem Kl. 7 og 9 Aften den 4de fløj nogle Lærker om Fyret.

y

j

1

X -
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6to Februar

Lodbjerg; en Lærke ved Fyret.

7de Februar.

Gjedser Rev; V., Bramsejlskuling, Taage; nogle faa Lærker

ved Fyret; 1 faldt,

Alauda arvensis 1.

8de Februar,

Vyl; V, S.V., Merssejlskuliug, overtrukket; enkelte Lærker og

Stære kredsede om Fyret; 2 Lærker faldt paa Dækket Kobber-

grunden; V., Merssejlskuliug, diset; flere Snespurve om Fyret; 1

faldt. Schultz^'s Grund; V., Bramsejlskuling, overtrukket, diset;

enkelte Smaafugle om Fyret hele Natten; 1 Lærke faldt. Skjold-

næs; V.; nogle Stære flagrede mod Ruderne. Gjedser Rcr>; V,,

Bramsejlskuling, overtrukket; 1 Lærke faldt; ikke andre sete.

Alauda arvensis. Vjl 2. Schultz's Grund 1. Gjedser Kev 1.

Emberiza nivalis. Kobberirrunden 1.

9de Februar.

Vyl; S.V., Bramsejlskuling, overtrukket, diset; en Flok Lærker

og en Stær kredsede om Fyret; 4 Lærker faldt paa Dækket, andre

i Vandet. Bovbjerg; S.V., Merssejlskuling, overtrukket, Tykning;

4 Stære overnattede ved Fyret. Lodbjerg; en Stær ved Fyret,

den første iaar. Læsø Trindel; V.S.V., Merssejlskuling, overtrukket;

1 Lærke faldt. Læsø Rende; V.S.V., Slerssejlskuling, overtrukket

og Regn; nogle Lærker vare -ved Fyret; Kl. 2 Nat fløj 3 Sortænder

imod; en faldt i Vandet, de to andre paa Dækket, hvor de opholdt

sig til Dag; da de ingen synlig Skade havde taget, bleve de hjulpne

overbord og fløj bort Schultz's Grund; S.V., torebet Merssejls-

kuling. overtrukket, diset; nogle faa Smaafugle om Fyret; 5 faldt.

Skjoldnæs; S.V.; 1 Lærke faldt. Gjedser Rev; V.S.Y., Mers-

sejlskuling, overtrukket; enkelte Fugle ved Fyret; 1 Lærke faldt.

Alauda arvaisis. Vyl 4. Læsø Trindel 1. Schultz's Grund

4. Skjolduæs 1. Gjedser Kev 1.

Emberiza nivalis. Schultz's Grund 1.
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10de Februar

Læsø Rende] V. S.V., torebet Merssejlskulinjj , skyet; nogle

Smaafugle ved Fyret; 1 Lærke faldt. Kobbergrunden; V.,

enrebet Merssejlskuling, skyet; 1 Lærke faldt. Schultz's Grund]

V. S. V., torebet Merssejlskuling, overtrukket; flere Smaafugle svær-

mede om Fyret hele Natten; 2 Lærker faldt paa Dækket, andre i Tandet.

Alauda arvensis. Læsø Rende 1. Kobbergrunden 1. Schultz's

Grund 2.

Ilte Februar.

Vyl] Y.j Bramsejlskuling, overtrukket, diset; en Stær fløj en

kort Tid om Fyret. Hanstholm] V., Merssejlskuling; en Del

Stære, Viber og andre Fugle om Fyret hele Natten. Læsø Rende]

V.N.V., Merssejlskuling, skyet; flere Lærker om Aftenen den 10de;

1 faldt Kl. 10.
ri

Alauda arvensis, Læsø Eende 1.

12te Februar.

Læsø Rende] V., rebet Merssejskuliug, overtrukket; Lærker
*

og stære vare ved Fyret af og til hele Natten; 2 Lærker faldt

mellem KL 3 og 4. Sletterhage; V., torebet Merssejlskuling, diset;

en Stær opholdt sig ved Ruderne før Daggry. Drogden; V., eu-

rehet Merssejlskuling, overtrukket, diset; 1 Lærke faldt. Romsø]
*

V., Merssejlskuling, diset; 1 Stær faldt Kl. 5 Fm. Skjoldnæs;

V.S.V., torebet Merssejlskuling; en Del Stære ved Ruderne; 2

faldt. Gjedser; vestlig Vind, Støvregn; meget diset; 2 Stære

dræbtes ved at flyve mod Spidsen af Lynaflederen paa Taarnet.

Gjedser Rev; V.S.V., Merssejlskuling, diset; 2 Havlitter faldt.

Pagonessa gladalis. Gjedser Rev 2.

Alauda arvensis. Læsø Rende 2. Drogden 1.

Sturnus vulgaris. Romsø 1. Skjoldnæs 2. Gjedser 2..

13de Februar.

Læsø Rende; N.N.Ø., torebet Merssejlskuling, skyet; nogle

Lærker af og til ved Fyret; 1 faldt.

Alauda arvensis 1.

!
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14de Februar

Hanstholm] 0., Bramsejlskuling; eu Del Smaafugle om Fyret.

17 de Februar.

Romsø] taaget Vejr; 2 Stære opholdt sig paa Fyret om

Natten.

18de Februar-

Hanstholm; S.V., laber Bramsejlskuling; nogle Smaafugle og

Ænder om Fyret. Læsø Rende; V., laber Bramsejlskulingj skyet;

1 Lærke faldt. Kobbergrunden ; V. , laber Kuling , skyet ; 2

Lærker faldt. Anholts Knob; S.V., laber Kuling, Taage og Dis; 1

Lærke faldt død paa Dækket og 1 i Vandet; 2 andre, der faldt

paa Dækket, tiøj op igjen efter at være tørrede ved Skorstenen.

Drogden; stille, Taage; om Natten og paa Morgenstunden mange

Lærker ved Skibet.

Alauda arvensis', Læsø Eende 1. Kobbergrunden 2, Anholts

Knob 1.

19de Februar.

Vyl; S. 0., Bramsejlskuling, overtrukket; en Del Lærker om-

kring Fyret; 8 Lærker og 1 Kyle faldt. Horns Rev; S.S.Ø.,

overtrtikket; omtrent 10 Lærker om Fyret mod Morgen; 2 faldt.

Læsø Rende; V.S.V., laber Kuling, overtrukket; flere Lærker om

Fyret; 1 faldt KL 3 Fm. Hjelm; S.Ø., laber Kuling, overtrukket,

diset; 1 Lærke faldt Gjedser Rev; S.Ø., Sne og Kegn; enkelte

Fugle ved Fyret; 2 Lærker faldt.

Tringa alpina. Vyl 1.

Alauda arvensis. Vyl 3. Horns Kev 2. Læsø Eende 1.

Hjelm I. Gjedser Kev 2.

20de Februar.

Horns Rev; S. 0., skyet; 1 Lærke og 1 Stær faldt; 7 Lærker

og 2 Stære fløj om Fyret i Dagningen. Helholm; S.Ø., Under-

sejlskuling, klar Luft; 1 Lærke faldt.
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Alauda arvensis. Horns Rev 1. Helholm 1

Sturnus vulgaris. Horns Rev 1.

21de Februar,

faldt.

Læsø Rende
\ S.S.Ø., trerebet Merssejlskuling, skyet; 1 Lærke

Alauda arvensis 1,

2den ilarts.

Vyl\ V.S.V., Bramsejlskuling, skyet; enkelte Viber og en

Del Lærker om Fyret, ingen faldne.

3dje Marts.

Vyl-, S.S.V., rebet Merssejlskuling, overtrukket, Regn; et Par

Stære ved Fyret,

4de Marts.

Anholts Knob; S., rebet Merssejlskuling, overtrukket, Kegn;

en Stær faldt død paa Dækket, ^en anden sværmede længe om

Fjret. Lappegrunden; S., Bramsejlskuling, overtrukket; flere

Lærker om Fyret. Gjedser; S.S.V., af og til lidt Eegn, raen

ellers sigtbart; 1 Lærke faldt.

Alauda arvensis. Gjedser 1.

Sturnus vulgaris. Anholts Knob 1.

5te Marts,

Vyl-, S.S.V., Bramsejlskuling, Regnbyger; en Flok Stære

kredsede om Fyret.

8de Marts.

Hanstholm', 0., laber Bramsejlskuling; en Del Ænder og

Smaafugle om Fyret.

9de Marts.

Vyl\ S.Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; enkelte Fugle oni

Fyret, deriblandt Hjejler, ingen faldne. Horns Rev; S.Ø., over-

trukket, Sne; enkelte Viber, Regnspover og Eyler en kort Tid om

I
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Fyret; 1 Ryle faldt. Hanstholm; S. 0., laber Bramsejlskuling

;

nogle Ænder, Gjæs, Viber, Hjejler og Stære om Fyret, ingen

faldne.

Tringa alpina. Horns Eev 1.

10de Marts.

Yyl\ N.V., laber Kuling, skyet; en Del Fugle omkring Fyret;

2 Snespurve faldt paa Dækket. Horns Rev ; 0. , overtrukket,

Kegn; enkelte Lærker og omtrent 10 Snespurve ved Fyret; 5

Snespurve faldt. Kobbergrunden; S.Ø., laber Kuling, overtrukket;

1 Havlit faldt. Hjelm; N.Ø., laber Kuling, byget; 1 Lærke faldt.

Omø; en Bjergand fløj mod Fyret og faldt. Skjoldnæs; S. 0.,

laber Kuling; 1 Lærke faldt.

FuUgula inarila. Omø 1.

Pagonessa glacialis. Kobbergrunden 1.

Alauda arvensis. Hjelm 1. Skjoldnæs 1.

Emberiza nivalis. Vjl 2. Horns Rev 5.

f Ilte Marts.

, Vyl; S.V., Merssejlskuliug, overtrukket, Regn; en Del Fugle

om Fyret, Viber, Lærker og Stære; 1 Lærke, 5 Stære faldt.

Horns Rev; S.V., overtrukket, Kegn; omtrent 50 Stære og 15

Lærker om Fyret; 1 Lærke, 9 Stære og 1 Skjærpiber faldt; de

I andre Fugle fløj mod 0. ved Dag. Bovbjerg; S.V., Merssejlskuliug,

overtrukket, Tykning ; en stor Mængde Stære ved Fyret hele Natten.

Lodbjerg; S.V. til S.; mange Stære ved Fyret, ingen faldne.

Hanstholm; S.V., laber Bramsejlskuling; en Mængde Gjæs, Ænder,

Viber, Hjejler, Strandskader, Ryler og Solsorter sværmede om Fyret

hele Natten. Læsø Trindel; S.V., laber Bramsejlskuling, over-

trukket; 1 Lærke faldt. Læsø Rende; S.V., laber Bramsejlskuling,

overtrukket; flere Lærker om Fyret; 3 faldt. Stems; S.V., over-

trukket; 1 Lærke faldt. Gjedser; V.S.V., overtrukket, men sigt-

bart; flere Stære fløj mod Fyret; 1 faldt.

Alauda arve7is!s. Vyl 1. Horns Rev 1. Læsø Trindel 1.

Læsø Rende 3. Stevns 1.



266
(1893.)

Sturnns valgavis, Vyl 5. Horns Rev 9. Gjedser 1

Anthns obscurtis. Horns Rev 1,

13de Marts.

Drogden; nordlig torebet Merssejlskuling-, Snebyger; KL 1

Fm. fløj en Stær mod Fyret og faldt.

Sturnus vulgaris 1.

15de Marts.

Læsø Rende-, stille, skyet; en Havlit fløj mod Rigningen

Kl. 10 Aften, den 14de, og faldt.

Pagonessa glacialis 1.

16de Marts.

Vyl; s., Merssejlskuling
, overtrukket, Sne; mange Fugle om

Fjret, Viber, Stæie og Solsorter; 4 Stære og 3 Solsorter faldt.

Horns Rev; S., overtrukket, Regn; omtrent 50 Fugle om Fyret,

Viber, Lærker, Stære, Solsorter og „Ravne" (? Raager); 9 Fugle

faldt. Anholts Knob: S.Ø., enrebet Merssejlskuling, overtrukket;

1 Snespurv faldt Kl. 3 Fm.

Vanellus cristatus. Horns Rev i.

Alauda arvensis. Horns Rev 1.

Sturnus vulgaris. Vyl 4. Horns Rev 5.

Turdus merula. Vyl 3. Horns Rev 2.

Emheriza nivalis. Anliolts Knob 1.

17de Marts.

Lodbjerg; S. S. V. til V. S. V.,- Merssejlskuling til trerebet

Merssejlskuling, dels stærk Dis, dels Sne og Regnbyger; 2 Stære

og 1 Solsort faldt. Kobbergrunden; S.V., Bramsejlskuling, over-

trukket, Regn; 2 Lærker faldt. Schultz's Grund; V.S.V., torebet

Merssejlskuling, overtrukket, Regn; enkelte Lærker og Stære om
Fyret hele Natten; 1 stær fandtes død. Vestborg; V. til S.,

Bramsejlskuling; fiere Lærker og Stære ved Fyrets Ruder; 1 Lærke,

4 Stære faldt. Skjoldnæs; V.S.V.; 1 Stær faldt.

I
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Alauda m^vensis. Kobbergrunden 2. Yestborg 1.

Sturnus vulgaris. Lodbjerg 2. Schultz's Grund 1. Vestborg

4. Skjoldnæs 1.

Tiirdns merula, Lodbjerg 1.

18de Marts.

Vyl\ S. S. V- , Bramsejlskuling, overtrukket , diset ; en Del

Lærker og Stære ved Fjret; en Vibe hørtes; 2 Stære føldt. Horns

Rev, S. V., Taage; omtrent 20 Stære om Fyret, ingen faldne.

Skagen; S. V., frisk Kuling, overtrukket, Dis; flere Lærker, Stære
h

Og Drosler om Fyret; 2 Lærker, 3 Stære faldt. Læsø Trindel;

S.S.V. , Bramsejlskuling , overtrukket, Eegn; 11 Fugle faldt; en

Vibe hørtes. Læsø Rende; S. S.V. , laber Bramsejlskuling, Dis,

tildels Kegn; en Mængde Smaafugle sværmede om Fyret fra Kl. 3

til 4V2 Fm. , mest Lærker og Stære; 5 Fugle faldt. Kobber-

grunden; S., Bramsejlskuling, Kegn; en Mængde Smaafugle om

Fyret efter Midnat; 12 faldt paa Dækket, andre i Søen. Anholts

Knob; S.S.V., Bramsejlskuling, overtrukket, Eegn; flere Smaafugle

om Fyret; 3 Lærker faldt. Hesselø; S.S.V., frisk Kuling, Regn-

dis; en Skovdue faldt Kl. IV2 Fm.; den havde knækket en af

Fyrets Ruder. Schultz's Grund; S.S.V., Merssejlskuling, over-

trukket, Regn; flere Fugle om Fyret hele Natten; 14 Lærker faldt

paa Dækket. Hjelm; S., trerebet Merssejlskuling, Kegntykning:

1 Lærke faldt. Æbelø ; S. V. . Taage ; 2 Solsorter ved Fyret.

Skjoldnæs; S.V.; 3 Stære faldt.

Alauda arvensis. Skagen 2. Læsø Trindel 2; 8 faldt.

Læsø Rende 4. Kobbergrundeu 5; 10 faldt. Anholts Knob 3.

Schultz's Grund 14. Hjelm 1.

Sturnus vulgaris. Vyl 2. Skagen 3. Læsø Trindel 1 ; 2

faldt. Kobbergrunden 2. (Skjoldnæs 3.)

Turdus rnerula. Læsø Trindel 1.

Emberiza nivalis. Læsø Kende 1.

19de Marts.

Vyl; N.N.Ø., Bramsejlskuling, overtrukket, Kegn; en Flok
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Stære om Fyret; 1 faldt. Horns Ret; KN.Ø., overtrukket, Eegii;

60 til 70 Fugle, mest Stære, om Fjret, ingen faldne. Skagen;
V., flov Kuling, overtrukket, Dis; flere Stære ved Euderne. Læsø
Rende; stille, Regn; nogle Lærker flagrede ved Enderne om Af-

tenen, den 18de; Kl 2 »/s Nat hørtes en Vibe flyvende 0. Hjelm;

0. N. 0.
,
laber Bramsejlskuling , Taage ; 1 Stær faldt. Kronborg

;

S., laber Kuling, Tykning; 1 Rødkjælk faldt Kl. U Aften, den

18de. Hammershus; under en Regnbyge faldt en Snespurv; en

anden Snespurv og 2 Stære vare samtidig ved Ruderne.

Sturnus vulgaris. Vyl 1. Hjelm 1.

Erithacus rubecula. Kronborg 1.

Emberiza nivalis. Hammershus 1.

2O (le Marts.

Skagen; V.N.V., jevn Kuling, letskyet, Dis; enkelte Lærker
ved Fyret. Læsø Trindel; V., laber Bramsejlskuling, overtrukket,

Taage; 1 Lærke og 1 Stær faldt; Viben hørtes. Læsø Rende;
V.KV., laber Kuling, overtrukket; en Mængde Lærker, Stære og
Drosler sværmede om Fyret fra Kl. 12 til 4 Nat; Kl. IV2 Fm.
hørtes nogle Viber flyvende 0. og en Hjejle V. ; 8 Lærker og 1

Solsort faldt paa Dækket, flere Lærker overbord. Kobbergrunden

;

V., laber Kuling, overtrukket, Taage; en Mængde Fugle fløj om
Fyret efter Midnat; 26 Lærker faldt. Anholts Knob; N.V., laber

Bramsejlskuling
,

overtrukket
, Taage ; en Del Smaafugle om Fyret

hele Natten; 2 Lærker faldt paa Dækket. Schultz's _.
V.S.V., laber Kuling, overtrukket, Taage; mange Smaafugle
Fyret hele Natten

; ingen faldt paa Dækket.
Alauda arvensis. Læsø Trindel 1. Læsø Rende 8. Kobber-

grunden 6 ; 26 faldt. Anholts Knob 2.

Sturnus vulgaris. Læsø Trindel 1.

Turdus merida. Læsø Rende 1.

Grund

21de Marts.

Skagen; S.V., jevn Kuling, skyet, Dis; flere Rødkjælke ved
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Fyret. Læsø Rende; S., Biamsejlskuling, overtrukket; 1 Lærke

faldt.

Alauda arvensis. Læsø Rende 1.

22de Marts.

Horns Rev, S , Taage; enkelte Stære og Finker ved Fyret;

1 Bogfinke faldt. Skagen; V., flov Kuling, overtrukket, Taage;

flere Eødkjælke ved Fyret. Læsø Trindel; S., laber Kuling,

Taage; mange Sraaafugle om Fyret; 1 Gjerdesmutte faldt; en Bog-

finke gik paa Dækket. Læsø Rende; S.S.V., laber Kuling, Taage;

en Vibe børtes Kl. 3 Fm! flyvende 0. ; samtidig kom en Del Smaa-

fugle, hvoriblandt Lærker, Stære og Eødkjælke, til Fyret; 1 Stær

og 1 Kødkjælk faldt paa Dækket, andre overbord; 2 Lærker, der

faldt, ble ve ilive og fløj bort ved Dag mod V. Kobbergrunden;

S., laber Kuling, diset, Taage; mange forskjellige Fugle ved Fyret;
4

5 faldt. Hesseh; S., flov Kuling, diset; omtrent 20 Eødlsjælke

og enkelte Fuglekonger fløj Natten igjennem om Fyret; ingen faldt.

Drogden; S., flov Kuling, Taage; Kl. 3 Fm. en Vibe ved Fyret.

Alauda arvensis. Kobbergrunden 2.

Sturnus vulgaris. Læsø Eende 1. Kobbergrundeu 1.

Troglodytes parvulus. Læsø Trindel 1.

Erithacus rtibecula. Læsø Eende 1. Kobbergiunden 2.

Fringilla coelebs. Horns Eev 1.

28de Marts.

Skagen; V. og N.V., jevn Kuling, Dis og Taage; enkelte

Stære og 'Drosler, flere Lærker, Gjerdesmutter og Eødkjælke ved

Fyret. Anholts Knob; S.S.T., laber Kuling, Taage og Dis; flere

Smaafugle ved Fyret; 1 Lærke faldt; 4 Stære sad i Eigningen,

men fløj bort, da Taagehornet sattes i Virksomhed.

Alauda arveiisis. Anholts Kuob 1,

25de Marts.

Onlø^ S.S.V., flov Kuling, Tykning; 1 And og 2 Stære

faldne.

(Sturnus vulgaris 2.)

/
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odje April.

Drogden; :N'.KØ., laber Kuliug, skjet; en Toppet Skallesluger

Høj mod Fyret og faldt.

Mergus serrator 1.

4de April.

Vyl; V.N.V., laber Bramsejlskuling , skyet, Taage; enkelte

Smaafugle ved Fyret, ingen faldne. Skagen; S.V., jevn Kuling,

overtrukket, diset; enkelte Bogfinker ved Ruderne.

5te April.

Anholts Knob; S.V., laber Bramsej Iskuling, overtrukket; 1

Solsort faldt KllVa Fra.

Turdus merula 1.

6te April.

Vyl; V.N.V., laber Bramsejlskuling, Taage og Regn; en De
Fugle om Fyret, deriblandt Viber, ingen, faldne. Læsø Rende;
S.S.V., laber Bramsejlskuling, Regntykning; ved Midnat nogle

Smaafugle ved Fyret. Nordre Røse; S.S.Ø., Taage; 2 Stære fløj

mod Fyret og fandtes døde om Morgenen.

fStumus vulgai-'is. Nordre Røse 2.)

8de April,

Skagen; N., jevn Kuling, skyet; mange Stære ved Fyret
Kobbergrunden; KV., laber Bramsejlskuling. skyet; 1 Rødkjælk
faldt.

Erithacus rubecula. Kobbergrunden 1
/'

10de Aprii:

Læsø Rende; V., laber Bramsejlskuling, overtrukket. Dis; en
Del Smaafugle ved Fyret

; 1 Sangdrossel , 3 Rødkjælke faldt.

Kobbergrunden; V.S.V., laber Bramsejlskuling, overtrukket; 6
Fugle faldt paa Dækket, mange i Vandet.

Alauda arvensis. Kobbergrunden 1.

Turdus musicus. Læsø Rende 1. Kobbergrunden 2.

\
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Turdus merula. Kobbergrunden 1.

Erithacus rulecula, Læsø Rende 3. Kobbergrunden 2.

Ilte April.

Læsø Trindel; V., laber Bramsejlskuling, klart; 1 Eødkjælk

faldt, Lappegrunden; V,, laber Bramsej Iskuling, overtrukket; flere

Smaafugle om Fjret; en And faldt, overbord. Gjedser; N. N. V.,

overtrukket j diset; en Mængde Smaafugle om Fyret; 2 Rødkjælke

faldt. Gjedser Bev; T., laber Kuling, overtrukket; mange Fugle

ved Fyret; en stor Del faldt i Vandet, 8 Rødkjælke paa Dækket.

Erithacus ruhecula. Læsø Trindel 1. Gjedser 2, Gjedser

Rev 8.

13de April.

Kobbergrunden; V. S.V., Bramsejlskuling, skyet; 1 Gransanger

og 5 Rødkjælke faldt. Gjedser Rev; V., laber Bramsejlskuling,

skyet; kun enkelte Fugle ved Fyret; 1 Sangdrossel faldt.

Phyllopseitstes rufus. Kobbergrunden 1.

Tiirdus musicus, Gjedser Rev 1,

Erithacus ruhecula. Kobbergrunden 5.

14de April.

Læsø Rende; østlig laber Bramsejlskuling, overtrukket, Regn;

flere Rødkjælke ved Fyret; en Del faldt overbord, 2 paa Dækket.

Kobbergrunden; S.Ø., laber Kuling, Regn; 1 Gransanger faldt.

Fornæs; nogle Stære ved Ruderne. Gjedser Rev; V., laber Bram-

sejlskuling, Regnbyger; enkelte Fugle ved Fyret; 1 Rørspurv faldt.

Phyllopseustes mifus. Kobbergrunden 1,

Erithacus ruhecula. Læsø Rende 2.

Emheriza sckoeniclus, Gjedser Rev 1.

m

15de April,

Hanstholm; S., Bramsejlskuling; en Del Gjæs fløj om Fyret

fra KL 11 til 12; 1 faldt (ikke indsendt). Læsø Rende; Ø.N.Ø.,

laber Bramsejlskuling, overtrukket, Regnbyger; ved Midnat en Del

Rødkjælke ved Fyret; 1 faldt.

Erithacus ruhecula. Læsø Rende 1.
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17de April.

Hanstholm; S., laber Bramsejlskuling ; eu Del Smaafnjjle om

Fyret; en Ringdrossel og 2 andre Di-osler faldt (ikke indsendte).

Kohlergrunden; S.S.Ø., laber Bramsejlskuling, klart; 1 Lærke

faldt. Fornæs; nogle Stære ved Ruderne.

Alauda arvensis. Kobbergrunden 1.

18de April.

Hjelm; S.Ø., Bramsejlskuling, Regn; 1 Sangdrossel faldt

2'urdus rnusicus 1.

19de April.

Skagen; S., flov Kuling, senere stille, overtrukket; mange

Kødkjælke og andre Sraaafugle ved Fyret. Schultz's Grund; 0.,

laber Kuling, overtrukket; 1 Sangdrossel og 1 Eødkjælk faldt.

Turdus rnusicus. Schultz's Grund 1.

Erithaais rubecula. Schultz's Grund 1.

20de April.

faldt

Omø; stille, Tykning; 3 Sangdrosler faldne (ikke indsendte).

21de April.

Læsø Rende; V., laber Bramsejlskuling, Taage; 1 Skovsneppe

;
ikke andre Fugle sete.

Scolopax rusticula 1.

9f:6de ApriL

Anholts Knob; V.S.V., laber Kuling, overtrukket; mange
Smaafugle om Fyret, ingen faldne.

5te Maj.

Anholts Knob
; N. N. 0., Merssejlskuling, Regn ; 1 Sangdrossel

fandtes død.

Turdus rnusicus 1,

6te Maj.
I

Gjedser Rev; S.Ø., laber Kuling, Taage; kun faa Fugle ved

Fyret; 3 faldt.
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Fhyllopseustes trochilus 1.

Turdus musicus 2.

7de Maj.
r

Gjedser; sydlig Vind, skyet, men sigtbart; 1 Eodkjælk faldt

Erithacus ruhecula 1.

Ilte Maj,

Hanstholm] V.NV., laber Kuling; 2 Pomeransfugle paa

Kuderne KL 2 Fin.

12te Maj.

Romsø; stille, klart; 1 Eødstjert faldt Kl 2 Fm.

Ruticilla phoenicura 1.

14de Maj.

Skjoldnæs i N.V.; en Del Fugle om Fyret; 2 Stenpikkere

og 1 Bynkefugl faldt.
r

Saxicola oenanthe 2.

Praticola rahetra 1.

18de Maj,

Skjoldnæs j V.KV.; 1 Broget Fluesnapper faldt.

Muscicapa atricapilla 1.

19de Maj.

Hanstholm; S.S.V., laber Bramsejlskuling ; en Del Smaafugle

om Fyret fra Kl. 12 til Dag.

22de Maj.

Læsø Trindel; N.Ø., laber Kuling, klart; 1 Broget Flue-

snapper faldt.

Muscicapa atricapilla 1.

30te Maj.

Horns Ret; :N'.N.V., skyet; 1 Stenpikker fandtes død paa

Dækket.

Saxicola oenanthe 1.

Vidensk. Meddel, fra den naturh. Foren. 1897. 18
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1te Juli

Skagen; V., laber Kuling, overtrukket; flere Smaafugle om

Fyret; 1 Mudderklire faldt.

Actitis hypoleuca 1.

12te Aueust.

Hanstholm; stille; eu Del Eyler, Eødben, Terner og andre

om Fyret fra Midnat til Dag. Hammershus; S.V., laber Bram-

sejlskuling, overtrukket, Eegn; en Vendehals ved Ruderne.

14de Auarust.

Gjedser ZJec; S.Ø,, laber Bramsejlskuling, fin Eegn; omtrent

200 Smaafugle af mange Slags om Fyret; 15 faldt paa Dækket,

mindst 50 f Vandet; de andre forsvandt ved Daggry i forskjellige

Retninger.

lynx torqvilla 2.

Sylvia cinerea 2.

Sylvia hoi^tensis 8.

Hypolais icterina 1.

Acrocephalus arundinaceus 1.

Ruticilla pkoenicura 1.

17de Auffust.

Hanstholm; N., Merssejlskuling
; Strandskader, Eegnspover,

Eyler og andre Fpgle om Fyret fra Midnat til Dag, ingen faldne.

18de August.

Læsø Rende; N.N.Ø., Merssejlskuling, overtrukket, Eegn-

tyger; 1 Stenpikker faldt.

Saxkola omanthe 1.

81te August.

Vyl; Ø.S.Ø., Merssejlskuling, skyet; enkelte Smaafugle om
Fyret, ingen faldne.

i
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1ste September.

Naalso; stille, regndiset; omtrent 50 Stormsvaler og en Del

andre Smaafugle ved Euderne; 10 Stormsvaler og 1 Stenpikker

faldt.

Procellarla pelagica 2; 10 faldt.

Saxicola oenanthe 1.

2den September,

Vyl; Ø.S. 0., Bramsejlskuling , skjet; en Del Smaafugle om

Fyret; 7 faldt paa Dækket, flere i Vandet. Kronborg-, Ø.S.Ø,,

Bramsejlskuling, klart; en lille Fugl ved Euderne. Hammershus;

0-, Merssejlskulingj Kegu- og Taagebyger; omtrent 20 Smaafugle

paa Euderne; 2 dræbtes.

Phyllopseustes trocJiilus, Hammershus 1

.

Saxicola oenanthe, Vjl 5.

Praticola ruhetra. Vyl 1.

Ruiicilla phoenicura. Vyl 1. Hammershus 1.

3dje September.

Blaavands Huk', S.S.V, og S., flov Kuling, graat, Eegn;

omtrent 20 Mursvaler ved Euderne; 1 faldt; om Morgenen fløj

omtrent 200 Mursvaler om Fyret, og de bleve der til hen paa

Eftermiddagen: det blæste en halv Storm fra N. med Eegn den

hele Dag. Skjoldnæs ; fra S.S.Ø. til S.V. til N., Eegn; en

Mængde Smaafugle i Luften om Fyret; undertiden flagrede over

50 mod Enderne; 2 faldt. Gjedser Ret; Ø.S.Ø., laber Bram-

sejlskuling, Eegu; mange Smaafugle om Fyret hele batten; 20

faldt paa Dækket, mange i Vandet.

Ci/pselus apus. Blaavands Huk 1-

Cucuhcs canorus, Gjedser Eev 1.

Sylvia hortensts. Gjedser Eev 5.

Phi/llopseustes trochilus. Skjoldnæs 1. Gjedser Eev 3.

Saxicola oenanthe. Gjedser Eev 3.

Ruticilla phoenicura. Gjedser Eev 2,

Liiscin'ia philomela. Gjedser Eev 1.

18*
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Muscicapa atricapilla^ Skjoldnæs 1. Gjedser Eev 2

Muadcapa grisola. Gjedser Eev 2.

Emberiza hortidana, Gjedser Kev 1.

4de September.

Blaamnds Huk] V. og N.V., Storm, Regu; en Del Fugle

ved Ruderne hele Natten; 3 faldt. Horns Rev, V.N.V., Regu;

omtrent 30 Smaafugle ved Ruderne; 4 faldt. Bovbjerg; N,0.,

laber Bramsejlskuling, Taage; en Del Smaafugle ved Fyret, ingen

faldne. Lodbjerg; Ø.S.Ø., Bramsejlskuling, Regntjkning; 31

Fugle faldt.

Cudilus canorus, Lodbjerg 1.

Sylvia cinerea. Blaavands Huk 1.

Sylvia atricapilla. Lodbjerg 1.

Sylvia hortensis. Blaavands Huk 1. Horns Rev 1. Lod-

bjerg 5,
i

Hypolais icterina. Lodbjerg 2.

Fhyllopsenstes trodhilus. Lodbjerg 3.

Saxicola. oenanthe. Horns Rev 3. Lodbjero^ 1.

Ruiicilla phoenicura. Blaavands Huk 1. Lodbjerg 12,

Muscicapa atricapilla. Lodbjerg 6.

5te September.

Blaavands Huk; K, flov Kuling, skyet, diset; omtrent 10

Smaafugle om Fyret; 1 Havesanger faldt Lodbjerg; klart;

mange Smaafugle sværmede om Fyret, men fløj ikke paa. Hanst-
holm; V., laber Kuling; en Mængde Smaafugle om Fyret hele

Natten.
ri

Sylvia hortensis. Blaavands Huk 1.

6te September.

Vyl; a, Bramsejlskuling, skyet, Dis; en Del Smaafugle om
Fjret; 3 faldt. Horns Rev, Ø.N.Ø., overtrukket; omtrent 20
Smaafugle om Fyi-et; 3 faldt. Bovbjerg; N.Ø., laber Bramsejls-

"1 -» »

kulin

i

7
f

2.
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Hanstholm] N. N. 0\ , en Mængde Smaafugle om Fyret hele
I

Natten.

Sylvia cinerea, Vyl 2.

Sylvia Jiortensis. Vyl 1. Horns Rev 1.

Saxicola oenanthe. Horns Eev 1.
'

RiiticiUa phoenicura. Horns Rev 1,

8de September.

Læso Rende] V., laber Bramsejlskuling, skyet; 1 Eødkjælk

faldt.

Ei'ithacus ritbecula 1.

10de September.

Vyl] 0,S.Ø. , Merssejlskuling , skyet; en Del Smaafugle om

Fyret; 1 Rødstjert faldt Horns Ret] Ø.S. 0., ekyet; kun enkelte

Fugle ved Fyret; 1 Strandhjejle og 1 Gul Vipstjert faldt.

Charadrhis sqvatarola. Horns Rev 1.

Motacilla Jlava, Horns Rev 1,

Ruticilla phoenicura. Vyl 1.

12te September.

Vyl] Ø.S.Ø., rebet Merssejlskuling, graat; en Del Smaafugle
4

om Fyret; 1 Havesanger faldt

Sylvia Jiortensis 1.

14de September.

Skjoldnæs] S.Ø. til S.S.V., Regnbyger; 1 Gjøg fandtes død

oin Morerenen. 4

Cuculus canorus 1.

16de September.

Hanstholm ; S., Merssejlskuling ; en Del Smaafugle paa Enderne

;

en „Brushøne" faldt (ikke indsendt). Hirtshals; S.V., Merssejls-

kuling, overtrukket, Regn; 17 Fugle faldt. Skagen; V., frisk

Kuling, overtrukket, Dis; en „Sneppe" faldt (ikke indsendt), Læsø

Trindel; S.V., Merssejlskuling, overtrukket; flere Smaafugle om
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Fyret; 2 faldt. Læsø Rende; S.V., Merssejlskuling, overtrukket;

mellem Kl. 2 og 3 Fm, saaes nogle Smaafugle ved Fyret ; 1 Eod-

stjert faldt,

Eudromias morinellus . Hirtshals 1.

Sylvia cinei^ea, Hirtshals 4.
I

Sylvia hoi^tensis. Hirtshals 1.

Phyllopseustes trochilus. Hirtshals 8, Læsø Trindel 1.

Phyllopseustes rufus, Hirtshals 1.

Ruticilla phoenicura, Hirtshals 2. Læsø Trindel 1. Læsø

Eende 1.

ISde September.

Hanstholm] S.S.V., Merssejlstuling ; en Del Smaafugle om

Fyret; 1 Hjejle faldt (ikke indsendt). Hirtshals^ S., torebet Mers-

sejlskuling, Regn; 10 Fugle faldt. Læsø Trindel; S.S.V,, Mers-

sejlskuling, Regn og' Tykning; 5 Fugle faldt. Læsø Rende; S.S.V.,

Merssejlskuling, Regn; en Mængde Smaafugle ved Fyret mellem

Kl. 2 og 3 Fm. ; 9 faldt.
r

Sylvia atricapilla. Læsø Kende 1.

Sylvia hortensis. Hirtshals 3.

Phyllopseustes trochilus. Hirtshals 1,

Anihus arboreus. Hirtshals L
Turdus musicits. Hirtshals 1.

Saxicola oenanthe. Læsø Trindel 1; 2 faldt. Læsø Rende 1.

Praticola ruhetra. Læsø Trindel 1.

liuticilla phoenicuva. Hirtshals 1. Læsø Trindel 1. Læsø

Rende 6.

Erithams ruhecula, Hirtshals L Læsø Trindel 1.

Mascicapa atricapilla. Hirtshals 2.
'

Læsø Rende 1.

19de September.

Skagen-, V,, jevn Kuling, skyet, Dis; mange Stære ved

Ruderne. Drogden; S.V., Bramsejlskuling, overtrukket; 1 Stor

Stormsvale faldt.

Procellaria leucorrhoa cf. P. cryptoleucura. Drogden 1.

1

i
T

I

i
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20de -September

Lodbjerg-, V. og S.V,, Merssejlskuling, Regnbyger; 1 Islandsk

Kyle faldt. Læsø Rende; V.S.V., Bramsejlskuliug, Regnbyger; 1

Stenpikker faldt,

Tringa canutus. Lodbjerg 1.

Saxkola oenanthe, Læsø Rende 1.

22de September.

Eorm Rev\ S.Ø., skyet; 1 Rødkjælk faldt; ikke andre sete

Erithaciis rubecida 1.

30te September.

Kronborg ] S.V., laber Bramsejlskuling, klart; Kl. 9,50 Em.,

den 29de, stødte en lille Fugl mod Ruderne, men fløj derefter bort.

4de Oktober.

Bovbjerg; sydlig Bramsejlskuling , overtrukket, diset; flere

Drosler hørtes ved Fyret. Lodbjerg; S., Bramsejlskuling, let Dis;

1 Hjejle faldt Kl. 5 Fm., ellers ingen Fugle sete. Hanstholm; S.,

laber Kuling; en Del Drosler og andre Fugle om Fyret efter

Midnat; enkelte faldt (ikke indsendte).

Chm-adrius pluvialis. Lodbjerg 1.

6te Oktober.

Drogden; S.V., Bramsejlskuling, overtrukket; en And fløj

mod Rigningen Kl. 7 Em. og faldt overbord.

8de Oktober.

Bovbjerg; S.S.Ø., Kegntykning; flere forskjellige Fugle,

Drosler, Eødkjælke og andre, ved Fyret Katten igjennem. lod-

hjerg; S.Ø., Bramsejlskuling, Eegn; 5 Fugle faldt; en Del Drosler

viste sig ved Fyret, men ingen faldt. Hanstholm; S., laber

Bramsejlskuling; en Mængde Drosler sværmede om Fyret; der

faldt omtrent 500 (ingen indsendte). Hirtshals; S. O., Bramsejls-

kuling, Eegn; 30 Fugle faldt. Skagen; V.,

tykning; adskillige Fugle om Fyret; 7 faldt. Læsø Trindel;

S.V., Bramsejlskuling, overtrukket; 6 Fugle faldt. Læsø Rende;

frisk
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S. , Bramsejlskuliug , overtrukket ; 4 Kødkjælke faldt. Kobber-

grunden] S,S. V., laber BramsejlskuliBg ^ af og til Regn; 2 Sang-

drosler faldt. Anholts Knob; S.V., Merssejlsknling^ overtrukket,

Eegn; en Del Smaafugle om Fyret bele Natten, ingen faldne.

Anholt; S.V., torebet Merssejlskuling, Eegndis; 53 Fugle faldt.

Fornæs ; S. S. 0. , Bramsejlskuliug , Eegn ; Eiugdrosler i større

Mængde og enkelte mindre Fugle om Fyret. Hjelm ; S. S. 0.,

rebet Merssejlskuling, Eegntykning; 3 Eingdrosler faldt. Drogden;
I

sydlig Bramsejlskuling, diset; mange Finker ved Skibet ora Natten,

Æbelo; S.S.V. , Eegn; en Drossel ved Fyret, igjen bortfløjen.

Hammershus; S., laber Bramsejlskuling, overtrukket, diset; om-
w

trent 10 Fuglekonger og 10 Eødkjælke ved Enderne. Gjedser Rev;

S.S.V., laber Bramsejlskuling, overtrukket; en stor Mængde Fugle

om Fyret det meste af Natten; 30 faldt.

Anas crecca. Lodbjerg 1.

Charadrius pluvialis. Lodbjerg 1,

Lirnnocryptes galliniilcL Hirtshals 1. Skagen 1. Anholt 1.

Gjedser Eev 2.

Alauda arvensis. Leesø Trindel 1; 2 faldt.

Troglodytes parvulus, Hirtshals 1.

Sylvici atricap'dla. Skagen 1. Gjedser Eev 2.

Phyllopseustes rufus. Læsø Trindel 1-

Reguhis cristatns, Hirtshals 7. Gjedser Eev 1

Anthus obscurus, Lodbjerg 1.

Turdus iliacus, Gjedser Eev 1.

Turdus musicus. Hirtshals 2. Skagen 1. Læsø Trindel L

Kobbergrunden 2. Anholt 1; 17 faldt, Gjedser Eev 10.

Turdus torqvatus, Skagen 1. Anholt 1; 35 faldt. Hjelm 3.

Ruficilla photnicura. Gjedser Rev 1.

Erithacus rulecula, Lodbjerg 2, Hirtshals 12. Læsø Trindel

1; 2 faldt Læsø Eende 4. Gjedser Eev 13.

Fringilla montifringilla. Hirtshals 3, Skagen 3.

Emberiza schoeniclus. Hirtshals 3.

Emberlza citrinella. Hirtshals 1.

t

f
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9de Oktober.

Bof>bjerg] sydlig rebet Merssejlskuling, diset; et Par Drosler

ved Fyret; flere Flokke Gjæs trak mod S. om Natten, Lodbjerg;

S., Bramsejlsknliiig, Dis; 1 Enkelt Bekkasin faldt Æbelo-, S.S.V.,

Eegn; en Drossel ved Fyret.

Limnocryptes gallinula, Lodbjerg 1.

10de Oktober.

Horns Rev; S., skyet; enkelte Fugle ved Fyret; 1 Engpiber

faldt, Anholts Knob; S.V. , Bramsejlskuling, overtrukket, Eego;

1 Sangdrossel faldt. SckuHz's Grund; S. S.V., laber Bramsejls-

kuling, overtrukket, Eegu; flere Smaafugle om Fyret hele Natten;

3 Sangdrosler faldt. Drogden; svag nordlig Vind, Taage; mange
É

Smaafugle ved Skibet; 1 Lærke og 1 Sangdrossel faldt. Omø;

stille, Regndis; en Eødkjælk ved Euderne. Skjoldnæs; S. til

V. S.V., laber Kuling, Eegn og Dis; en Mængde Smaafugle om

Fyret, Eødkjælke, Lærker og enkelte Drosler; 1 Vandrixe og 1

Eødkjælk faldt. Hammershus; 0. S. 0., laber Bramsejlskuling,

diset; en Lærke og en anden lille Fugl ved Euderne. Gjedser Rev;

Ø.N.Ø., laber Kuling, diset; kun faa Fugle ved Fyret; 9 faldt.

Rallus aqvaticus. Skjoldnæs 1.

Alauda arvensis, Drogden 1. Gjedser Eev 3.

Anthus pralensis. Horns Eev 1.

Turdus musicus. Anholts Knob 1. Schultz's Grund 3.

Drogden 1. Gjedser Eev 3,

Erithacus ruhecula. Skjoldnæs 1. Gjedser Rev 2.

Kynheriza schoeniclus. Gjedser Eev 1.

/

11 to Oktober.

Vyl- S.Ø., Bramsejlskuling, overtrukket, Regn; enkelte Smaa-

fugle om Fyret; 7 faldt. Horns Rev; S.V., byget; 6 Smaafugle

ved Fyret; 2 faldt. Bovbjerg; Ø.S.Ø., laber Bramsejlskuliug,

Eegntykning ; flere Smaafugle ved Fyret; Gjæs trækkende mod S.

om Natten. Lodbjerg; S.Ø., laber Bramsejlskuling, Eegn; et ret

stort Træk af Fugle; 6 faldt. Hanstholm; S.Ø., laber Bramsejls-
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kuling; en usædvanlig 3Iængde Drosler flagrede om Fyret hele

Natten; omtrent 1000 faldt; ogsaa en Mænade andre Fude visteO'*" «,^^i^ ^ I.Q

sig, som Strandskader og Eødkjælke; en Del Bekkasiner, en Skov-

sneppe og en Vandstær faldt (intet indsendt). Skagen; omløbende

Vind, flov Kuling, Eegntykning; flere Drosler og andre Smaafugle

ved Fyret, ingen faldne. Læsø Trindel; S.S.Ø. til 0. til S.,

laber Bramsejlskuling, Regn ; en Mængde Smaafugle om Fyret hele

Natten; 16 Sangdrosler faldt. Læsø Rende; omlobende laber

Kuling, Eegu
; 20 Fugle faldt paa Dækket, en Mængde andre over-

bord. Kobbergrunden; S., Bramsejlskuling, Regn og Taage; en

Mængde Fugle om Fyret hele Natten ; 47 faldt paa Dækket, mange

i Søen. Anholts Knob; S., Bramsejlskuling, Taage og Eegntyk-

ning; en Mængde Fugle; 5 faldt paa Dækket, mange i Vandet.

Anholt; S. og 0., Merssejlskuliug , Eegntykning; 65 Fugle faldt,

deriblandt 1 Krage (ikke indsendt). Schult^i's Grund; S.V.,

Bramsejlskuling, overtrukket, Taage ; store Flokke Drosler og andre

Fugle om Fyret; 58 faldt paa Dækket, mange i Vandet. Fornæs;
østlig Vind, Eegntykning; flere hundrede Drosler om Fyret; 20

faldt (ikke indsendte); desuden var der flere andre Fugle, hvoraf

4 faldt. Hjelm; S., Bramsejlskuling, Taage; 48 Fugle faldt.

Sejro; 17 Fugle faldt. Vestborg; 0. N. 0. til V. S.V.; flere

Smaafugle ved Ruderne; 10 faldt. Lappegrunden; sydlig laber

Bramsejlskuling, Taage; en Del Smaafugle om Fyret; 2 faldt paa

Dækket, andre i Vandet. Drogden; S.V., laber Bramsejlskuling,

Eegntykning; flere Smaafugle ved Fyret; 1 Stær faldt om Morgenen.

Stevns; V.S.V., diset; 6 Fugle faldt. Omø; sydlig flov Kuling,

Tykning; 1 Lærke og 4 Drosler faldt (ikke indsendte).. Hov;
S.V., laber Bramsejlskuling, Tykning; 1 Stær faldt. Tranekjær;
N.Ø., overtrukket, diset; mange Fugle ved Fyret; 2 faldt. Æbelø;
N.Ø., Eegn; omtrent 20 Drosler og 1 Eødkjælk ved Fyret; 4

Sangdrosler faldt. Skjoldnæs; 0. til S., Taage, siden Eegn;
Drosler, Stære, Lærker og andre ved Euderne; 2 Sangdrosler faldt.

Hammershus; N.Ø., kber Bramsejlskuling, overtrukket, diset,

Li

S
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Eegii; omtrent 30 Smaafugle ved Enderne,

Gjedser Rev; 10 Fugle faldt.

Procellaria leucorrlioa cf. P. cryptoleucura. Kobbergrunden 1.

Charadrhis pluvialls. Fornæs 1,

Hæmatopus ostreologus, Fomæs 1,

Ltmnocryptes gallinula. Læsø Eende 2. Kobbergrnuden 2.

Anholt 1; 2 faldt,

(Scolopax rustkula. Hanstholm 1,)

Alaiida arvensis, Vyl 1. Lodbjerg 1. Kobbergrunden 2.

Schultz's Grund 2. Sejrø 3. Vestborg 1. Stevns '2. (Omø 1.)

Gjedser Eev 4.

Sturnns vidgaris, Vyl 1. (Fornæs 1.) Drogden 1. Hov 1.

Gjedser Eev 4.

Sylvia cinerea. Lodbjerg 1.

Sylvia atricapilla. Hjelm 1.

Locustella nævia. Kobbergrunden 1.

Phyllopseustes superciJiostis, Hjelm 1.

Ånthus pratensis. Vjl 4. Horns Eev 1,

Anthus ohscurus, Vyl 1.

Turdus iliacns. Hjelm 1. Vestborg L

Titrdns musicus. Lodbjerg 2. Læsø Trindel 1; 16 faldt.

Læsø Rende 12. Kobbergrunden 4; 34 faldt. Anholts Knob 4.

Anholt 1; 62 faldt. Schultz's Grund 4; 40 faldt. Hjelm 35.

Sejrø 1. Vestborg 7. Tianekjær !• Æbelø 4. Skjolduæs 2.

Gjedser Eev 2.

Turdtis torqvatus. Lodbjerg 1, Kobbergrunden 1. Hjelm

2. Sejrø 1; 9 faldt.

Saxicola oenmithe. Horns Eev 1. Kobbergrundeu 1. Schultz's

Grund 1. Hjelm 2.

Erithacus rubecula, Læsø Eende 6. Kobbergrundeu 4. An-

holts Knob 1. Schultz's Grund 5; 15 faldt. Fomæs 1. Hjelm

6, Sejrø 4. Vestborg 1. Lappegrunden 2. Stevns 3. Trane-

kjær 1.

Cyanecula suecica. Kobbergrunden 1,
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Fringilla montifringilla, Lodbjerg 1

Emberiza schoeniclus. Stevns 1.

12te Oktober.

Læsø Trindel^ S.V., laber Bramsejlskuling, skyet; 1 Eød-

kjælk faldt. Spotsbjerg] KL IIV2 Nat, den Ilte, faldt 2 Sang-

drosler og 1 Piødkjælk. Schtiltz's Grund] S,V., laber Bramsejls-

kuling, skyet; 1 Rødkjælk faldt. Lappegrunden] S.V., laber

Kuling, diset; flere Smaafugle om Fyret. Gjedser Rev\ Y.S.V.,

laber Kuling, skyet; 1 Kødkjælk faldt; ikke andre Fugle sete*

Turdus musicus, Spotsbjerg 2,

Erithacus rubecula, Læsø Trindel 1. Spotsbjerg 1. Schultz's

Grund 1. Gjedser Eev 1.

13de Oktober.

Blaavands Huk; S.Ø., flov Kuling, Regn; mange Fugle om

Fyret, Lærker, Stære og andre; 6 faldt. Vyl; S.Ø., laber Bram-

sejlskuling, Regnbyger; mange Fugle om Fyret; 66 faldt. Horns

Rev] S.Ø., Regnbyger; omtrent 150 Fugle om Fyret, mest Lærker;

55 faldt paa Dækket, mange i Vandet. Skagen; S., flov Kuling,

skyet, Dis; flere Drosler og Finker ved Ruderne. Læsø Trindel;

0. S.Ø., laber BramsejLskuling, overtrukket^ diset; en Del Smaafugle

om Fyret. Kobbergrunden; stille, skyet; 1 Sangdrossel faWt.

Schultz s Grund; 0. S.Ø., laber Kuling, overtrukket; en Del

Smaafugle om Fyret hele Natten; 4 faldt paa Dækket, mange i

Vandet, Fornæs ; Ø.S.Ø., laber Kuling, Eegn; en Del Drosler

og andre Fugle ved Fyret. HjeJm; S.Ø., laber Bramsejlsk uling,

overtrukket, diset; 10 Fugle faldt. Sejrø; 9 Fugle faldt. Vest-

borg; 0. til S.V., laber Kuling; en Del Smaafugle paa Ruderne.

Æbelø; S.V., Regn; 2 Lærker ved Fyret. Hammershus; vestlig

Vind, overtrukket, diset, Regn; 3 Fugle faldt, ikke andre sete.

Anas boscas, Blaavands Huk 1.

Tringa alpina. Hammersbus 1.

Limnocryptes gallinula, Sejrø 1.

i

i
's
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Alauda arvensis. Blaavauds Huk 5. Vyl 6; 60 faldt. Horns

Rev 8; 41 faldt. Hjelm 3. Sejrø 1; 6 faldt. Hammershus 1.

Anthiis pratensis, Hammershus 1.

Turdus iUacus, Horns Eev 1.

Turdus musims. Vyl 2; 5 faldt. Horns Kev 5. Kobber-

grunden 1. Schultz's Grund 2.

TurduS merula. Vyl 1.

Erithacus rubecula. Horns Eev 8. Schultz's Grmid 2. Hjelm

6. Sejrø 1; 2 faldt.

Emheriza schoenidus. Hjelm 1.

Ude Oktober.

. Horns Rev; 0., skyet; 1 Eødkjælk faldt; 6 Krager sad i

Eigningen Natten over. Læsø Trindel; Ø.S.Ø., enrebet Merssejls-

kuliug, skyet: 1 Sangdrossel faldt; en Fuglekonge set. Kobber-

grunden; 0., ilerssejlskuling, skyet ; 1 Solsort faldt. Anholts Knob;

Ø.S.Ø., Merssejlskiiling , skyet; 1 Sangdrossel faldt. Omø; S. 0.,

laber Kuling, diset; 1 Sangdrossel set. Gjedser Rev; 0., torebet

Merssejlskulig, overtrukket; enkelte Fugle om Fyret; 3 faldt.

Alauda ai-vensis. Gjedser Eev 1.

Turdus muskus. Læsø Trindel 1. Anholts Knob 1. Gjedser

Eev 1.

Turdus merula. Kobbergrundeu 1.

Erithacus rubecula. Horns Eev 1. Gjedser Eev 1.

15de Oktober.

Blaavands Huk; 0., stiv Kuling, graat, Eegn; mange Fugle

ved Fyret, Drosler og Eødkjælke og enkelte Stære; 7 faldt. Vyl;

0., torebet Merssejlsknling , overtrukket, Eegn; enkelte Fi

Fyret; 3 Brosier faldt paa Dækket, flere i Vandet. Horns Rev;

0., Eegn; omtrent 10 Fugle om Fyret; 7 faldt. Bovbjerg; Ø.N.Ø.,

klosrebet Merssejlskuling, Kegntykning; en stor Mængde Vindrosler

trak forbi om Natten, tilsyneladende fra N.V. til S.Ø.; 12 faldt.

Lodbjerg; 0., rebet Merssejlskuling, Regn; en stor Mængde Fugle

om Fyret; 27 faldt (5 indsendte). Læsø Rende; 0., rebet Mei-s-
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sejlskuling, overtrukket; 2 Fugle faldt. Kohhergriinden\ Ø.S.Ø.,
i

enrebet Merssejlskuliug, overtrukket; 2 Sangdrosler faldt. Anholts

Knob] 0. S. 0., trerebet Merssejlskuling^ overtrukket, Eegn; 1

Lærke faldt. Anholt; 0., Storm, Regndis; 54 Fugle faldt. Hjelm;

0. S. 0., Undersejlskuling, Eegntykuing ; 2 Sangdrosler faldt. Vest-

borg; 0. til 0. S. 0., trerebet Merssejlskuling; en Del Smaagfiigle

paa Ruderne. Omø] Ø.S.Ø., Storm, Regn; 4 Fugle faldt. Æbelo

0., Regn; nogle faa Drosler ved Fyret; 1 faldt. Skjoldnæs

0. S.Ø., torebet Merssejlskuling, Regnbyger; flere Fugle ved P'yret

4 faldt.

A?ias penelops. Lodbjerg 1. Anbolt 1.

Anas boscas. Anholt 1,

Clangula glaucion, Anholt 1.

Scolopax rustictda. Anholt 1.

Alauda arvensis. Horns Rev 2. Anholts Knob 1. Skjoldnæs

2; 3 faldt

Sturnus vulgaris, (Lodbjerg 1.) Anholt 1-; 5 faldt. Omø L

Turdiis iUacus, Horns Rev 1. Bovbjerg 1; 12 faldt.

Turdus musicus. Blaavands Huk 6. Ajl 3. Horns Rev 4

Lodbjerg 1. Læsø Kende 1. Kobbergrunden 2. Anholt 1; 45

faldt. Hjelm 2. Omø 2; 3 faldt. Æbelø 1. Skjoldnæs 1.

Erithacuå nihecula, Blaavands Huk 1. Læsø Eende 1.

Fringilla montifringilla. Lodbjerg 2.

Emberiza sckoeniclus. Lodbjerg 1.

16de Oktober.

Yyl; 0., rebet Merssejlskuling, overtrukket; enkelte Fugle om

Fyret, ingen faldne. Horns Rev; Ø.N.Ø., overtrukket; kun

enkelte Fugle om Fyret; I Sangdrossel faldt. Lodbjerg; 0-,

Merssejlskuling, dels Tykning, dels Dis ; 6 Fugle faldt (2 indsendte).

Skagen; 0., jevn Kuling, overtrukket; flere Drosler og Kødkjælke

om Fyret henad Morgen, ingen faldne. Læsø Trindel; 0., laber

Bramsejlskuling, overtrukket: en Del Smaafugle om Fyret; 3 faldt.

Kobhergrunden; 0., laber Bramsejlskuling, overtrukket; 2 Fugle

VI

^^
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faldt. Hjelm] ø., rebet Merssejlskuling, Tykning; 1 Sangdrossel

faldt. Omo] Ø.S.Ø., stiv Kuling, diset; en Sangdrossel ved Fyret.

Hammershus; sydlig laber Kuling, overtrukket, diset, Regn; om-
^

tieut 20 Fuglekouger paa Euderne.

Turdus iliacus. Læsø Trindel 1; 2 faldt.

Turdus ynusicus. Horns Kev 1. Kobbergrunden 1. Hjelm 1.

jRuticilla phoenicura. Lodbjerg 1.

Erithacus rulecula. Lodbjerg 1. Læsø Trindel 1. Kobber-

gnmden 1.

17de Oktober.

Vyl; 0., Bramsej Iskuling, overtrukket; enkelte Fugle om Fyret;

6 faldt. Horns Rev; 0., overtrukket; omtrent 100 Smaafugle om

Fyret; 18 faldt paa Dækket, mange i Vandet. Bovbjerg; Ø.N.Ø.,

laber Kuling; en stor Mængde Smaafugle hele Natten. Thyhoron;

Ø.N.Ø., frisk Kuling, Eegntykning; 8 Fugle faldt. Lodbjerg;

Ø.N.Ø., laber Bramsejlskuling, Regn; et ret stort Træk af Smaa-

fugle; 25 faldt. Skagen; 0., jevn Kuling, overtrukket, Eega;

enkelte Eødkjælke ved Fyret. Læsø Trindel; 0., Merssejlskuling,

overtrukket; 12 Eødkjælke og 1 Eørspurv faldt; en Fuglekonge

set. Læsø Rende; 0., laber Bramsejlskuling, overtrukket, Eegn;

en Mængde Smaafugle om Fyret; 12 faldt paa Dækket, andre

overbord. Kobbergrunden; 0., Bramsejlskuling, overtrukket; eu

Del Fugle stadig om Fyret; 19 faldt paa Dækket, flere i Søen.

Anholts Knob; Ø.N.Ø., Bramsejlskuling, Eegntykning; en Mængde

Fugle om Fyret; 4 faldt paa Dækket, flere i Vandet. Anholt;

Ø.N.Ø., Merssejlskuling , Eegntykning; 98 Fugle faldt. Schultz'

s

Grund; 0., laber Kuling, Eegntykning; store Flokke Smaafugle

om Fyret hele Xatten; 28 Fugle faldt. Fornæs; N.Ø., Bramsejls-

kuling, Eegn; en Mængde Smaafugle om Fyret; omtrent 30 faldt,

mest Eødkjælke (ikke indsendte). Hjelm; N.N.Ø., Bramsejlskuling,

Eegntykning ; 4 Eødkjælke faldt. Sletterhage ; N". 0., frisk Kuling, Eegn

;

en Del Smaafugle opholdt sig ved Euderne fra Midnat til Dag;

ingen faldt. Drogden; vestlig Bramsejlskuling, Eegn; mange
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Smaafugle ved Fyret om Natten; 1 Fuglekonge faldt Omø; T.,

laber Kuling , Regn; en Fuglekonge set. Skjoldnæs} V. S. V,,

Bramsejlskuling , Regn og Tykning; mange Eødkjælke og andre

Smaafugle om Fyret; 5 faldt.

Lhnnocryptes gaUimda. Yjl 1. Anholt 1 ; 2 faldt. Schultz's

Grund 1,

Alaiida arveiisis, Scliultz's Grund 3,

Sturmis vulgaris. Skjoldnæs 1.

Phyllopseitstes rufus. Horns Kev 1. Thyborøn 1. Schultz's

Grund 2. Skjoldnæs 1.

Regulus cristatus. Horns Rey 2. Thyborøn 2. Lodbjerg 2.

Læsø Rende 2. Kobbergruuden 1. Drogden 1.

Turdus iliacus. Kobbergrunden 1,

Turdus musiais, Vyl 3. Thyborøn 1. Lodbjerg 1; 5 faldt.

Kobbergrunden 1. Anholt 1; 73 faldt. Schultz's Grund 5. Skjold-

næs 2; 3 faldt.

Erithacus rubecula, Vyl 2. Horns Rev 15. Thyborøn 4.

Lodbjerg 1; 16 faldt. Læsø Trindel 1; 12 faldt. Læsø Rende

9. Kobbergrunden 2; 16 faldt. Anholts Knob 3. Anholt 1; 23

faldt. Schultz's Grund 17. Hjelm 4.

Fringilla montifringilla . Lodbjerg 1,

Emberiza schoenidus, Læsø Trindel 1. Læsø Rende 1. An-

holts Knob 1

Emberiza citrinella. Lodbjerg 1.

18de Oktober.

Lodbjerg; S.S.Ø., Bramsejlskuling, Regn; kun ganske faa

Fugle ved Fyret; 3 Rødkjælke fandtes døde. Kobbergrunden;

S.S.Ø., Merssejlskuling, Regn. og Lju; 1 Sjagger faldt. Hjelm;

S.S.Ø,, trerebet Merssejlskuliag, Regnbyger; 1 Sangdrossel faldt

Turdits musicus. Hjelm 1.

Turdus pilems. Kobbergruuden 1.

Erithacus rubecula. Lodbjerg 3,
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19de Oktober.

Læsø Rende: S.V., Bramsejlskiiling, klart; 1 Blaamejse faldt

Pams coeimleus 1.

20de Oktober.

Drogden] nordlig Bramsejlskulingj af og til Regnbyger; nogle

Smaafiigle om Fyret,

21de Oktober.

Horns Rev, 0., skyet; 1 Eødkjælk faldt. Hirtsholm; Y.S.V.,

Taage; 1 Bekkasin og flere Drosler fandtes døde (ikke indsendte).

Erifhacus ruhecula. Horns Rev 1.

23de Oktober.
r

Romsø'i S.V-, laber Kuling, diset; 1 Sangdrossel faldt KL

5V2 Fm.

Turdus musicus 1.

29de Oktober.

Birtsholm; Ø.N.Ø., Regnbyger; 2 Lærker, 1 Drossel "faldt

(ikke indsendte).

31te Oktober.

Vyl; Ø.S.Ø., rebet Merssejlskuling, graaskyet; enkelte Smaa-

fugle om Fyret, ingen faldne. Hanstholm; Ø.N.Ø., Bramsejls-

kuling; en Mængde Stære flagrede paa Ruderne. Skagen; flere

Solsorter ved Ruderne*

1ste November.

Blaamnds Huk; Ø.S.Ø., flov Kuling, Taage og Regn; om-

trent 20 Fugle ved Fyret; 4 faldt. Horns Rev; 0., skyet; enkelte

Lærker om Fyret; 1 Lærke og 1 Solsort faldt. Hanstholm:

Ø.N.Ø., Bramsejlskuling ; en Mængde Stære om Fyret. Læso

Trindel; Ø.S.Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; 2 Solsorter faldt.

Anholts Knob; 0., Merssejlskuling, overtrukket, Regn; nogle

Smaafugle om Fyret hele Natten; 2 faldt. Anholt; 0., rebet

Vidensk. Meddel, fra den naturli. Foren. 1397% 19
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Merssejlskuling, Eegntykning; 82 Fugle faldt. Schultz's Grund-

østlig MerssejlskuIiBg
, overtrukket, Eegn; store Flokke Sraaafugle

om Fjret; 16 Fugle faldt paa Dækket, mauge i Vandet. Fornæs;

0., frisk KuliDg, Eegn; hele Natten flere Sjaggere og enkelte andre

Drosler om Fvret; 1 Sjagger faldt. Hjelm; Ø.S.Ø., trerebet

Merssejlskuling, Eegntykning; 27 Fugle faldt. Vestborg; Ø.S.Ø.

til 0.; flere Fugle ved Enderne; 4 faldt. Drogden; østlig laber

Kuling, Eegn; 1 Sangdrossel faldt. Stevns; N., Eegntykning; 10

Fugle faldt. Æbelø; S. 0. ; 1 Stær ved Fyret.

Limnocryptes gallinula. Schultz's Grund 1.

Scolopax rustkula.- Anholt 1. Vestborg 1.

Alauda arvensis. Blaavands Huk 2. Horns Eev 1. Anholts

Knob 1. Anholt 1; 5 faldt. Schultz's Grund 1. Vestborg 2.

Sturnus vulgaris. Blaavands Huk 2. Anholt 1; 3 faldt.

Hjelm 2. Stevns 1.

Phyllopseitstes rufus. Stevns 1.

Regttlus cristatus. Stevns 1.

Turdus iliacus. Anholts Knob 1. Anholt 1; 60 faldt.

Schultz's Grund 6. Hjelm 15. Stevns 1.

Turdus musicus. Schultz's Grund 4. Hjelm 5. Drogden 1.

Stevns 1. •

Turdus pilaris. Fornæs 1.

Turdus merula. Horns Eev 1. Læsø Trindel 2. Anholt 1

;

12 faldt. Schultz's Grund 1. Hjelm 5.

Erithaciis rvhecula. Schultz's Grund 2. Vestborg 1. Stevns 5.

Emheriza dtrinella. Schultz's Grund 1.

Emheriza nivalis. Anholt 1

2den IS'ovember.

Blaavands Huk; Ø.N.Ø. og X.Ø., flov Kuling, Taage og

Eegn; mange Fugle om Fyret; 7 faldt. Vyl; K.Ø., Merssejls-

kuling, graaskyet; enkelte Stære, Lærker og andre om Fyret; en

Del faldt i Vandet. Horns Rev; Ø.X.Ø., skyet; enkelte Fugle,

ingen faldne. Hanstholm; N. , laber Bramsejlskuling; en stor

I

I

4
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Mængde Stære ved Fyret. Skagen] 0., flov Kuling og stille,

overtrukket; flere Solsorter og andre Drosler og uogle audre Fugle

ved Ruderne; 5 faldt. Kobbergrunden] 0, , laber Kuling, skyet;

4 Fugle faldt. Anholt] 0., Merssejlskuling, overtrukket; 25 Fugle

faldt. Drogden; 0. N.Ø., Bramsejlskuling, overtrukket; 1 Sortand

faldt ved Morgen. Skjoldnæs ] Ø.N.Ø., Bramsejlskuling, skyet,

overtrukket; 2 Fugle faldt. Hammershus] 0.8,0., Merssejlskuling,

overtrukket, diset; 11 Stære paa Ruderne. Dueodde Hovedfyr;

S.Ø., Merssejlskuling, overtrukket; 3 Fugle faldt.

Oedemia nigra, Drogden 1. ^

Scolopax riisticula. Skagen 1. Skjoldnæs 1.

Alauda arvejisis. Blaavands Huk 1* Anholt 1. Dueodde

Hovedfvr 1.
t^

Sturnns vidgaris. Blaavands Huk 4. Skagen 1.

Titrdiis iUacus. Blaavands Huk 1. Skagen 1. Skjoldnæs 1

Turdus pilari6\ Anholt 1 ; 23 faldt.

Turdus merula, Skagen 1. Anholt 1.'

Erithacus ruiecida. Blaavands Huk 1. Kobhergrundea 1

Dueodde Hovedfyr 2.

Eniheriza nivalis. Skasren 1. Kobbererunden 3.

L

3dje November.

Skagen; N., flov Kuling og stille, overtrukket, Sne; enkelte

Stære, Drosler og Snespurve ved Fyret, ingen faldne. Omø; N.V.,

frisk Kuling, Kegn; 3 Fugle faldt. Albuen; 1 Skovsneppe faldt.

Hammershus; JT. N.V. og stille, Kegn- og Taagebyger; 3 Fugle

faldt; desuden fangedes 2 Ugler, og omtrent 15 Eødkjælke sad

ved Euderne indtil Kl. 3 Fm. Dueodde Hoeedfyr; S.Ø., Bram-

sejlskuling, Regn; 3 Stære faldt.

Scolopax rusticula. Albuen 1,

Nijctale funerea. Hammershus 1.

Alauda arvensis, Omø 2.

Sturnus vulgaris, Dueodde Hovedfyr 1; 3 faldt.

Turdus torqvahis, Omø 1.

19
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Erithacus ntbecula, Hammershus 1

Emberiza nivalis, Hammershiis 1.

6te November.

Læsø Rende-, V. S!V., Merssejlskuliug , overtrukket; flere

Smaafugle om Fyret; 1 Eødkjælk faldt.

Erithacus rubecula 1.

7de November.

Læsø Trindel-, V.N.V., enrebet Merssejlskuliug, Kegn; 1

Snespurv faldt,

Emlerha nivalis 1.

9de November.

Læsø Rende] S.Ø., laber Kuling, Regnbyger; 1 Snespurv
r

faldt; ikke andre Fugle sete.

Emberiza nivalis 1.

13de November.

Albueni 3 Eødkjælke faldt.

Erithacus rtibecitla 3.

24de November.

Hirtsholm; V. , Taage; en And fløj mod Fyret, saa at deii

blev siddende fast under Tagets Eand; 1 Bekkasin fandtes død

(ikke indsendt).

28de November.

Skagen-, Y., flov Kuling og stille, senere O., stiv Kulings

overtrukket, Dis; flere Drosler ved Fyret. Læsø Trindel', N.Øv

laber Bramsejlskuling, overtrukket; enkelte Smaafugle om Fyret.

Læsø Rende; stille, overtrukket; en Del Smaafugle om Fyret; 5

Knortegjæs strejfede Fyret Kl. TVa Aften, den 27de, og fløj videre

mod 0. Skjoldnæs ] N.Ø., Merssejlskuling, klart; omtrent 20

Stære flagrede om Fyret ved Solnedgang.
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8de December

Vyl; 0,, laber Kuling, overtrukket, Eegn og Sne; enkelte

Smaafugle om Fyret. Hanstholm-, ^.0, laber Bramsejlskuling;

enkelte Fugle om Fyret; en Stormsvale faldt (ikke indsendt).

Dueodde Hotedfyr\ V,, Bramsejlskuling, Eegn; 1 Sjagger faldt.
r

Turdus pilaris. Dueodde Hovedfjr 1.

9do December.

Hanstholm; N.Ø., laber Bramsejlskuling; en Del Fugle om

Fyret; 12 Sjaggere faldt (ikke indsendte). Læsø Rende; N.NØ.,

laber Bramsejlskuling, overtrukket; KL 8V2 Aften, den 8de, eu

Snespurv ved Fyret. Hjelm; N.N.V., laber Bramsejlskuling, Taage;

1 Enkelt Bekkasin faldt. Nordre Røse; N.V., Taage; en And

fløj mod Fyret og fandtes død om Morgenen (ikke indsendt)

Gjedser Rev; V., Merssejlskuling, Eegn; eu større Flok Havlitter-

fløj mod Sk-ibet; 1 faldt.
1

Pagonessa glacialis. Gjedser Eev 1.

Limnocryptes gallimtla. Hjelm 1.

10de December.

Horns Rev; S.Ø., overtrukket; en Stær flagrede om Fyret;

mod Morgen fløj den mod Rigningen og faldt i" Vandet-

Ilte December.

Skagen; S. 0. og 0., jevn Kuling, skyet; 1 Graastrubet

Lappedykker fandtes ved Taarnets Fod.

Podicipes griseigena 1.

12te December.

Horns Ret); S.Ø., Regn; omtrent 10 Fugle ved Fyret, Stære

Og Snespurve, ingen faldne.

13de December.

Vyl; S.Ø., Bramsejlskuling, overtrukket, Dis; enkelte Lærker

og Drosler om Fyret.
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24de December.

Drogden; østlig laber Kuling, diset; en And fløj mod Skibet

og faldt i Vandet.

25de December.

Blaavands Huk; S. og S.V., frisk Kuling, Kegn og Taage;

en Taarnfalk fandtes om Morgenen død. Drogden; S.V., "laber

Bramsejlskuling, diset; en And fløj mod Fyret og faldt i Vandet.

Falco tinnumulus. Blaavands Huk 1.

27de December.

Skjoldnæs; S.V., TJndersejlskuling , Eegn; 1 Lærke faldt;

mod Vinduet i Beboelses-Lejligheden flagrede en Snespurv.

Alauda arvensis 1.

29de December.

Drogden; stille og omløbende Vind, diset; om Morgenen fløj

en And mod Rigningen og faldt i Vandet.

31te December.

Anholts Knob; S.V., torebet Merssejlskuling, Taage; 1 Irisk

fandtes om Morgenen død paa Dækket.

CannaVina linota 1.

/

Forskjellige Iagttagelser fra Fyrene.
•

Esbjerg, Litet Puglefald. — J. S. H e e r i n g.

Blaavands Huk. 5te og 6te September trak flere Flokke

Ænder S. — J. Eeldring.

Vyl Fyrskib. Januar: 2den; en Lærke ved Skibet om t

Morgenen. 3dje; ligeledes. 4de; et Par Snespurve ved Skibet
,

om Morgenen. iSde; 2 Lærker Kl. U Pm. 26de: en Flok
'

Ænder S.Ø. 29de; en Lærke KV. om Eftermiddagen. 31te;

flere Flokke Ænder S. Februar: iste; flere Flokke Ænder S.V.

3dje; ligeledes; en Lærke ved Skibet. 6te; 2 Lærker ved Skibet
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om Eftermiddagen, Hte\ smaa Tlokke Ænder i forskjellige Eet-

ninger om Formiddagen. 18de; en Lærke ved Skibet om Morgenen.

Marts: 3dje; en Stær ved Skibet Kl. 12 Middag, fløj N.Ø, Me;
en Krage satte sig i Rigningen om Aftenen. 25de; 2 Lærker

ved Skibet KL 8 i'm. April:- i Ode; to Flokke Graagjæs, paa

20 og paa 9, mod K i7de; flere Flokke Ænder 0.; 3 Regn-

spover 0. 24de; en Lærke ved Skibet KL 8 Fm. Maj: 17de;

en Svale KL 9 Fm. 27de; en Krage og en Lærke ved Skibet

hele Dagen. August: 20de: en Lærke ved Skibet om Eftermid-

dagen. 25de; 9 Regnspover S.^ ligeledes 4 Yipstjerter og 2 andre

Smaafugle. September: iste; 11 Strandskader S.Y.; 1 var ved

Skibet om Aftenen. 4de ; 6 Ænder S.V. 5te; Ænder i Flokke

V. iOde; 2 Svaler ved Skibet KL G Em. iSde; en Lærke og

en Svale ved Skibet KL 7 Em.; 6 Ænder i Flok mod 0. 22de;

8 Ænder i Flok S.V. 25de; en Del Lærker ved Skibet KL 5

Em. 30te; enkelte Smaafugle fløj til og fra Skibet om Eftermid-

dagen. Oktober: i Ode; omtrent 50 Graagjæs i Flok og to

andre Flokke paa hver omtrent 20 fra N.Ø. mod S. Hie; om-

trent 30 Graagjæs fra N.Ø. mod S. 13de; omtrent 90 Krager fra

V. til 0. (sic). 23de; omtrent 20 Ederfugle V. 29de; 2 Lærker

ved Skibet KL 11 Fm. 7de November; liere Flokke Ænder N.Y.

N. Kromann.

Horns Rev Fyrskib. 24de Marts; stille, Taage; en Skovdue,

3 Krager og enkelte Stære en Tid ved Skibet. 25de Marts; 4

„Graaspurve" en Tid paa Skibet. 7de April ; en Stær og en Krage en kort

Tid paa Skibet. 25de April; 12 Gjæs og en Vibe mod X. Maj:

12te; en Del Terner i Skibets Nærhed. 16de; en Spurvehøg en

Tid paa Skibet, tløj mod 0. 27de; 3 Krager sad Natten over i

Eigningen, fløj mod 0., da Solen kom. 31te: to Duer, vist Brev-

duer, og en Svale en kort Tid i Kigniagen, Juni: 6te; en Due

og en Svale sad en Tid i Eigningen, fløj bort, da det klarede.

ilte; en Svale ved Skibet. 20de; 10 Terner ved Skibet. 25de;

2 Regnspover V.S.V. August: 4de; 3 Regnspover Y. S.V.

iOde; en Svale ved' Skibet. 31te; nogle Flokke Regnspover,
*



296
(1896.)

Lærker og Finker fløj forbi Skibet. September: 2den ; 2 Spurve-

høge opholdt sig længere Tid i Eigningeu. 5te; en Eyle en Tid

paa Skibet, ilte-, en stor Ugle sad Natten over i Ei-nino-en.nxa^ii^

25de; enkelte Lærker fløj forbi. 30te; enkelte Smaafugle forbi.

Oktober: 7de; 4 Graagjæs S.Ø. iOde; store Flokke Knortegjæs

S.Ø. 16de; en Flok „Eavne" (Eaager?) fløj forbi. 21de; store

Flokke Smaafugle fløj fra 0. mod S.S.V.; en Høg og en Krage
sad i Eigningen. 23de; store Flokke Stære og Svaner mod S.V.;

en Spurvehøg i Eigningen. 24de; smaa Flokke Stære mod S.V.

5te November; en Del Smaafugle mod S.V. 2den December; en

Finke en Tid paa Skibet. 26de December; en stor Maage fløj ind

paa Dækket; det viste sig, at den havde et langt Stykke Sejlgarn

om det ene Ben og en stor Fiskekrog djbt nede i Halsen ; den
blev dræbt. — S. Severinsen.

Bovbjerg. 13de Februar; omtrent 30 Svaner mod S. 1ste

Marts; Viben set første Gang. 7de Maj; den første Svale set.

23de September; to store Flokke Graagjæs S. tidlig om Aftenen.
Ilte Oktober; 5 Svaner mod S. - E. Eas mussen.

Thyborøn Fjrskib. 28de August; N.N.V., stiv Kuling raed

Byger; en Flok Vildgjæs kom fra N. ind i Kanalen. 13de Sep-
tember; S.S.Ø., stiv Kuling, Eegn; flere Flokke Vildgjæs ind i-

Kanalen fra N. Ude til 18de September daglig Gjæs i Flokke
ind i Kanalen. Om Efteraaret er der en Mængde Ænder og Vild-

gjæs paa Grundene; Svaner forekomme ogsaa. - J. Nielsen.
Lodbjerg. 9de Februar sang Lærken første Gang. 9de 31aj;

nordlig laber Kuling; Kl. 8 Fm. fløj 6 Flokke Gjæs umiddelbart
efter hverandre fra S. mod N.; der var i Hundredetal i hver Flok.
16de Maj hørtes Gjøgen første Gang. 22de September om Mor-
genen et stort Træk af Stære. - J. A 1 b r i c h t s e n.

Højen. Intet Fuglefald. _ c. Ende.
Skagen. I Efteraaret blev der set en ualmindelig stor Mængde

Krager paa Heden. Ingen Søfugle ruge i Nærheden af Fyret; men
paa Grenen og Nordstranden sees Sommer og Efteraar en stor

Mængde.Maager af forskjellige Sla^s. - M. G. Poulsen.
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Skagens Rev Fyrskib. 3dje Januar; 3 smaa Flokke Gjæs

S. V, 8de Januar; 9 Svaner S. S.Y. 29de Februar; flere store

Flokke Ederfugle svømmende mellom Skibet og Eevet. 4de Marts;

flere store Flokke Ederfugle i forskjellige Ketuinger. 24de Marts;

6 Svaner S.S.Ø. 14de April; mange store Flokke Graagjæs ved-

bleve hele Dagen at trække N.Ø. 20de April; 19 Svaner N.Ø.

17de Maj kom en lille Maage til Skibet og blev liggende paa

Vandet i STærheden hele Dagen; engang da den fløj, opdagedes det,

at dens Ben vare bundne sammen med Garn; det blev forsøgt at

fange den ved Hjelp af tilkastet Føde; men det mislykkedes; den

18de forsvandt den, tilsyneladende meget udmattet. Ilte Juni;

flere Flokke Ederfugle kom fra N.Ø. og trak S. efter. 12te November;

flere Flokke Gjæs trak mod S. 28de December; 10 Svaner S.Y.

P. C. Grums en.

Læsø Trindel Fyrskib. Januar: 9de; 4 Suler 0. 25de',

3 Suler N.V. 30te; 1 Sule N.V. Februar: 6te] en Flok

Lærker fløj i Nærheden af Skibet. lOde; en SuleV.; Alke i for-

skjellige Eetninger. 12te; flere Flokke Alke i forskjellige Eet-

Qinger. 17de; to Flokke Lærker S.V. Marts: 4de; flere Flokke

Krager og Lærker kom fra S.V. og trak 0- 6ie; en Lærke op-

holdt sig en Tid paa Skibet. 9de; flere Krager N.Ø. 10de; 5

Ederfugle S.V. i2/e; en Flok Krager 0. i5de; en Flok Krager

og nogle Lærker S.V, (sic), ligeledes flere Flokke Alke. 17de;

nogle Stære opholdt sig en Tid paa Skibet. 19de; 4 Viber, 2

Stære, fiere Lærker og Krager trak S.V. (sic), en Krage og 6

Svaner N.Ø. 20de; flere Stære og Krager trak i forskjellige

Retninger. 21de', flere Krager N.Ø., 17 Viber S.V. 23de; en

Krage mod S.; 4 Bogfinker gik omkring' paa Dækket. 25de; en

Ptødkjælk opholdt sig nogen Tid paa Skibet. 26de; 10 Knortegjæs

i to Flokke 0., 6 Svaner og enkelte Krager N.Ø. 28de; en Flok

Ænder S. April: 19de; enkelte Krager N.Ø. 20de; flere Flokke

Ænder S. Maj: i7de; en Flok Knortegjæs N. 26de; 6 Eder-

fugle N.Ø. 5te Juni; en Due opholdt sig 2 Timer ved Skibet og

fløj N.V. Juli: 18de; en Tejste-Unge ved Skibet i flere Timer. .
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21de; en Strandskade fløj omkring og hvilede sig af og til paa

Skibet. 22de; en Flok Ænder Y. August: iste; en Spurvehøg

ved Skibet. Ænder S.V. Sep-

tember: 5te; en Eødkjælk fløj omkring i Kahytten og forsvandt

senere. 20de; flere Smaafugle paa Skibet. 22de; flere Flokke

Ænder V. 25de; en Aalekrage flere Gange paa Skibet, 30te;

en Flok Krager og en Flok Ederfugle S., 4 Knortegjæs K; en

Flok Knortegjæs svømmende nær Skibet. Oktober: 2den; flere

Flokke Krager S.V. 9de; en stor Mængde Kramer S.V. 10de;

en Del Krager S.Y. 12te; to Flokke Ederfugle, 2 Knortegjæs og

en Mængde Krager fløj S.V. 13de; en Høg fløj om Skibet; en

Del Krager mod S.V.; to Flokke Graagjæs S. IMe; en Flok

Ederfugle og en Ænder S. 17de;

en Flok Ederfugle S. 25de; en Flok Ederfugle S. iJfo vember:
15de; flere smaa Flokke Svaner S.V. 20de; en Flok Knortegjæs

S. 22de; eu Sule mod K 29de; en Flok Svaner S.V. De-
cember: 5te; en Sule S. 13de; en Mængde Maager og .Alke i

forskjellige Retninger. — J. J. Jensen.

Læso Rende Fyrskib. Januar: 3dje; en Snespurv V. og

nogle Flokke Graagjæs S. om Formiddagen; en større Samling

Alke opholdt sig i Skibets Nærhed. 4de; en Snespurv ved Skibet

om Morgenen. 6te; en Sule opholdt sig hele Formiddagen paa

Vandet nær Skibet; eu Del Havlitter over Dvalegrunden. 7de:

en Snespurv S.V. Kl. i Em. Ilte; om Morgenen nogle Smaafugle

V., vist Snespurve; en Flok Knortegjæs 0. 12te; en Finke paa

Skibet om Eftermiddagen. 14de; 28 Knortegjæs V. Kl. 8V2; en

Snespurv V. Kl. U Fm. 15de; om Eftermiddagen flere smaa

Flokke Knortegjæs i forskjellige Retninger, flest mod S. 18de;

om Formiddagen en Lærke V. 19de; eu Snespurv og en Del

Ederfugle V. om Formiddagen; ved Middag no-le store Flokke
O "'-'O

Alke V., omtrent 50 i hver Flok. 21de; eu Krage ved Skibet,

fløj V. 29de; en Del Knortegjæs om Morgenen 0. Februar:
1ste; stille, klart; en Mængde Lærker fløj kvidrende 0., oftest

enkeltvis. 3dje; en Del Smaafugle V. om Formiddagen, vist

&

n

;
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Lærker. 10de; ved Solnedgang fløj en Stær V. iSde; i de sidste

Dage er der jevnlig set Lærker flyvende V. (sic), særlig idag

mange. 23de; store Flokke Ænder S. 2Sde; flere Lærker 0.
I

29de; en Del Smaafug^le, vist Lærker, flyvende baade 0. og Y.;

en Mængde Ederfug-le i forskjellige Retninger. Marts: åle; en
ri

Del Lærker mod 0.^ ligeledes eu Del Gjæs ,i Flokke. Vde; 10

j

Svaner i Flok 0., flere Flokke Knortegjæs i forskjellige Retninger.

* 8de; KL 8V2 Fm. 20 Svaner 0.; en Mængde Smaafugle, vist

Lærker, 0. Ode; 5 Svaner 0. Kl. 7 Fm. ; Krager trækkende 0.,
i

j

de første iaar. i Ode; 4 Svaner 0. om Formiddagen; ligeledes

nogle mindre Flokke Gjæs og en Del Lærier. i 7de; en Bogfinke
-r

V. Kl. 7V2 Fm,; i de sidste Dage en Mængde Ænder af forskjellig

Art flyvende S. i store Flokke; af Alke er der nu kun faa; Krager

daglig trækkende 0. 18de; store Flokke Lærker trak ved Morgen

0. 19de; KL 7 Em. 20 Svaner 0. 20de; en Mængde Lærker

om Formiddagen i forskjellige Retninger; nogle Vipstjerter 0. KL 9

Fm.j ligeledes nogle Bogfinker. 21de; nogle Flokke Gjæs og en

Del Lærker i Dagens Løb mod 0. 22de; en Del Vipstjerter op-

holdt sig omkring Skibet om Morgenen. 31te; en Del Gjæs i de

sidste Dage i forskjellige Retninger; nogle Bogfinker have af og

til opholdt sig paa Skibet, Maagen (se tidligere Aar) har ikke

været ved Skibet i flere Dage. April: 5te: en Sortand har hele

Dagen opholdt sig langs Siden af Skibet og været ivrig ifærd med

at pille Muslinger af; ligeledes den 6te. 10de; et Par Bogfinker

opholdt sig paa Skibet; en Vibe fløj om Eftermiddagen V.; en

Mængde Gjæs i storre Flokke V.; Skarver daglig i forslijellige

Retninger. 20de; en Hvid Vipstjert opholdt sig nogen Tid paa

Dækket om Formiddagen. 26de; KL 8 Fm. fløj en Hvid Vipstjert

V., ligeledes en om Eftermiddagen; Kl. 2 Fm. fløj omtrent 50

Ruggjæs 0. Maj: 1ste; Ternen kommen; 3 opholdt sig nær

Skibet Ola Formiddagen. 4de; flere Terner ved Skibet- 10de;

en enkelt Gaas om Formiddagen 0. 17de; 2 Regnspover ved

Skibet om Formiddagen. 23de; en Svale opholdt sig paa Skibet

KL 10--11 Fm. og fløj derefter V. August: 18de; en Terne
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med sin Unge opholdt sig lieuved 2 Timer i Skibets Rigning.

21de; en stor Flok Maager i Skibets Nærhed, September;

5te \ nogle Hvide Vipstjerter om Formiddagei^ Y. Hte\ en Del

Ænder og Gjæs 0. i 5de; Kl. 5 Em. fløj en Hvid Vipstjert Y.;

ved Solnedgang kom 2 af samme Art, opholdt sig en Tid paa

Skibet og fløj V. l_6de; ved Middag nogle Lærker V. i 9de] en

Hvid Vipstjert paa Skibet' om Eftermiddagen, fløj V. 20de; Kl. 8

Fm. 9 Gjæs 0.; Kl 2 Em. å Smaafugle, vist Lærker, S.V.; ved

Solnedgang en Hvid Vipstjert i Rigningen, fløj Y. 21de] en Del
n

Smaafngle V. i Dagens Løb; Kl. 11 Fm. 4 Viber V.; en støixe

Mængde Ænder over Gnunden. 29de; hele Dagen ere Smaafugle

til fløjne Y. og en Del Knortegjæs 0.; Ænder, mest Sort-

ænder, over Grunden; Ternerne ere ikke sete siden den 21de og

menes at være borte for iaar, 30te; en Mængde Lærker hele

i

af og

Dagen V.; en Del Krager ligeledes V., de første i dette Efteraar;

Maagen er i de sidste Dage igjen kommen til Skibet. Oktober:

13de; flere Flokke Krager V. November: 3dje; KL 8V2 Fm.

14 Lærker V. 8de; KL 8 Fm. en stor Flok Enggjæs Y. lite;

en Krage i Eftermiddags V.; ellers er ingen set i den sidste Tid.

12te; KL 4 Em. 6 Svaner S.Y. 13de; Kl. 8 Fm. 12 Svaner

S.V., ved Solnedgang 6 S.Y.; en Mængde Ænder og Gjæs i for-

skjellige Retninger, 17de; en Lærke opholdt sig i længere Tid

paa Skibet om Eftermiddageu og fløj Y. 18de; en Jlæugde Alke

i store Flokke i forskjellige Eetninger. 19de; om Morgenen nogle

Suespm-ve V. og 5 Knortegjæs V. 2 i de; en Mængde Sortænder,

Edevfugle og Ruggjæs 0. 29de; store Flokke Gjæs i Dagens Løb

0.; 4 Krager V. om Eftermiddagen. December: 9de; en Sne-

spurv om Morgenen kvidrende S.V. 31te ; i December har der

jevnlig været Ænder og Gjæs nær Skibet, og Skarver ere sete af

og til flyvende i forskjellige Retninger; Edeifuglene have ikke

været saa talrige, som de pleje at være; Maagen kommer endnu

daglig til Skibet og jager skrigende efter andre. ~ M. Rønne.

Kobbergrundens Fyrskib. 13de Oktober fløj en Del Krager

forbi Skibet. — C. Knudsen.

^1

I

J
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Anholts Knob Fyrskib. 16de Januar; en Del Ederfugle

Flokke paa indtil 20 V. Marts: 10de og ilte-, en Lærke op-

holdt sig paa og ved Skibet; den sad paa Dækket hele Natten og

døde om Morgenen (indsendt). 19de] en Flok Bogfinker (?) paa

omtrent 300 fløj V., flere Flokke Krager 0. 20de; 2 Bogfinker,

en Stær og en Lærke opholdt sig paa Skibet til henad Aften; en

Flok Bogfinker paa omtrent 400 Y.; flere Flotke Krager 0. 21de

;

en Bogfinke sad paa Skibet, ved Aften døde den {Fringilla coelehs

S, indsendt). 25de] en Flok Krager paa omtrent 200 0; Ok-

tober: 7de] en Svale opholdt sig ved Skibet om Formiddagen.

i2te; 10 til 12 Bogfinker paa Skibet om Eftermiddagen. 17de;

en Flok Krager V. — J. C. J e p p e s e n,

Ostebakke. Intet Fuglefald. — K. Rasmussen.

Hesselø. 28de Februar; Gravanden kommen; adskillige Stære.

15de Maj; en Del Graagjæs i Farvandet rundt Øen. — H. G.
«

Saxtorph.

Schuh^'s Grund Fyrskib. Hele Januar og Februar smaa

Flokke Ederfugle om Skibet i forskjellige Ptetninger. 19de Marts;

en Flok Krager paa omtrent 50 fløj mod 0. 2den September; om-

trent 20 Ederfugle S.\. om Formiddagen; enkelte Smaafugle V. om

Eftermiddagen. 14de Oktober; 10 Gjæs mod S. om Formiddagen.

I hele Oktober daglig smaa Flokke Ederfugle S.V. og V.; i No-

vember mindre Flokke om Skibet i forskjellige Retninger; i December

af og til smaa Flokke S.V. og Y.; 2 Ederfugle opholdt sig nær

Skibet det meste af December. — M. Dyreborg.

Udbyhøj. Intet Fuglefald. — A. Xielsen.

Fornæs. 12te Oktober; 4 Gjæs mod S. 16de Oktober;

Tusinder af Ederfugle hele Dagen flyvende langs Kysten mod S".

A. Kruse,

Æbeltoft Vig. Intet Fuglefald. — H. P. Mønsted.

Slelterhage. 3dje Marts; Vibe og Præstekrave sete første

Gang. 1ste April; en Stork flyvende K 27de April; en Svale

set, den første iaar. 15de Oktober; en Mængde Krager trækkende

S., en Skarv ligeledes. 17de Oktober; hele Dagen trak store
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Flokke Ederfugle forbi. 12te November; store Flokke Ederfugle

paa Havet. — E. Østerberg.

Vestborg. 5te Juni fandtes eu Slørugle (Strix fammeaj død

i en Brønd (indsendt til Museep. — H. A. Espersen.

Nakkehoved. Intet Puglefald. ~ W. Schultz.

Lappegrundens Fyrskib. Januar: 14de ; flere Flokke Ænder

N.V. i6de; Flokke af Ederfugle og andre Ænder N.Ø. 2ide;

omtrent 30 Ederfugle V. I Maanedens Slutnin? trak å&slis mindreo •'^""* "^"O'^-'O

Flokke Ænder i forskjellig Retning. Februar: li te; omtrent 30

Tejster N. i2te; enkelte mindre Flokke Tejster N.Ø. 24de;

omtrent 15 Tejster N.Ø. 25de; flere Flokke Tejster N.Ø. Jlarts:

3dje; en Lærke opholdt sig ved Skibet en Del af Formiddagen.

5te; flere Lærker flyvende N.Ø. 17de; to Flokke Ederfugle, paa

7 og 5, N.V. 20de; 2 Lærker opholdt sig paa Skibet en Del af

Eftermiddagen. 25de; 3 -Ederfugle S. 24de; eu Flok Ederfugle

paa omtrent 50 S.Ø. 25de; flere Flokke Ederfugle S. 0., fra 3

til 20 i hver Flok. 26de; omtrent 150 Ederfugle i tre Flokke

mod S. Kl. 4 Em. April: Ute; omtrent 70 Ænder i Flok S. S.Ø.

2den; omtrent 50 Ederfugle i Flok mod S. S.Ø. 4de; omtrent

300 Ænder i Flok S.Ø. Kl. 10 Fm.; to Flokke Ederfugle, paa

omtrent 200 og 150, S.Ø. Kl. 11 1/2 Fm. 5te; Kl. 10 Em. trak

en større Flok Ænder S. 13de; en stor Flok Krager 0. Kl. 8

Fra.; 5 Ederfugle S.Ø. iSde; flere Flokke Ederfugle S. 15de

Juli; 4 og 10 Ederfugle N.V. 1ste August; 10 Ederfugle N.V.

September: 21de; 4 Ederfugle N.V.; en større Flok Gjæs N.V.

30te; flere mindre Flokke Smaafugle S.V. om Formiddagen. Ok-
tober: 13de; Ederfugle i Flokke baade mod N. og mod S.V.; en

Høg opholdt sig en Tid i Eigningeu, fløj V. i4de; omtrent 15

Regnspover S.V. 15de; to Flokke Ederfugle, paa omtrent 70 og

30, N.Ø. 16de; 20 Ederfugle N.Ø., flere Ænder S.Ø. og S.
V

17de; omtrent 20 og 50 Ederfugle N.V. og N.N.V. 18de; flere

større Flokke Ederfugle N.V., enkelte mindre Flokke Tejster S.

19de; en Del Krager S.V. om Formiddageu; 10 Tejster S. 22de;

en mindre Flok Tejster S. 23de; 9 Ederfugle N.V.; hele Dagen
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Større og mindre Flokke Tejster S. 24de; mange Flokke Ænder

og Tejster S; 25de', flere Flokke Ænder og Tejster S.; ligeledes

de følgende Dage i Maaneden. ^S'ovember; I Dagene fra 1ste

til 8de fløj daglig Tejster og Ænder i store og smaa Flokke i

forskjelligo Retninger, dog mest raod S.Ø. ; især om Morgenen var

Trækket stort. 9de; enkelte Flokke Tejster S.Ø. ; flere Ederfugle

N. 0. og N. 10de; flere Flokke Tejster og Ænder i forskjelligo

Eetninger. i2le; jevnlig Flokke af Tejster og Ænder, mest S. O.;

9 og 6 Ederfugle N. 0. og 0. 13de; enkelte Flokke Tejster S.;

5 Ederfugle S.Ø., 8 N.Ø. 14de; flere Flokke Ænder og Tejster

S.; 7 Ederfugle 0. 21de; nogle mindre Flokke Tejster og Ænder

S. 28de; 15 sorte Gjæs S.; Flokke af Ænder og Tejster i for-

skjelligo Eetninger. December: 2den; 7 sorte Gjæs N., 2 N.V,

5te; omtrent 20 Ænder S.Ø. 7de; jevnlig Flokke af Ænder og

Tejster S.; 3 sorte Gjæs 0. 9de; jevnlig Flokke af Tejster S.; 2

Svaner S. 12te; 2 Svaner S. 15de; Ænder og Tejster i Flokke

S. 17de; omtrent 30 og 50 sorte Ænder S.Ø. 19de; omtrent

70 Ænder S.Ø. 21de; 9 Svaner S. 0. ; flere Tejster og Ænder i

forskjelligo Eetninger. 25de; flere større Flokke Ænder S. 30te;

Flokke 'af Ænder i forskjellig Eetning. — H. Juul og J. Jør-

gensen.

Kronborg. Sidst i Marts blev der ofte hørt og set Fugle

ved Fyret. 16de Oktober; usædvanlig store Flokke Ænder, Gjæs,

Svaner og andre. De sidste Dage i November trak større og

mindre Flokke Ænder baade i nordlig og sydlig Eetning. — F. H.

Gjørup.

Protestenen. Intet Fuglefald. — CV. M. Christiansen.

Nordre Røse. I Januar og Februar saaes daglig Flokke af

Svaner og forskjelligo Slags Ænder ovre mod Saltholmen. I Marts

vare Ederfugle daglig at se i Nærheden. Om Sommeren flyve

Viber daglig mod Saltholmen om Morgenen og tilbage om Aftenen.

Ederfugle saaes daglig i første Halvdel af November, senere ingen.

J. F. Hansen.

Dragør. Intet Fuglefald. — B. E. Leth.
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Drogdens Fyrskib. Januar: 5/e; 8 Svaner N.Ø- 8de\ 2

Svaner V. 9de; en lille Flok Ederfugle 0. iSde; "nogle Finker

opholdt sig ombord under Taagen om Formiddagen. 30le\ 4 Gjæs

0. Februar: isfe; KL 9 Fm. blev Lærken hørt og set over

Skibet; 6 Svaner V. 5rf/e; en Lærke forbiflyvende. lMe\ 4

Svaner N, i5de\ 4 Ederfugle S. 2irfe; en Lærke opholdt sig

paa Skibet om Formiddagen. Marts: 3dje ; om Formiddagen

saaes for første Gang iaar Krager flyvende fra Skaane til Amager

(sic); om Eftermiddagen 5 Krager N. Y. 5/e; Krager i Smaaflokke

N.V.; Lærker og andre Smaafugle ved Skibet. 8de \ flere Smaaflokke

Gjæs mod N. i Dagens Løb. iOde\ en lille Flok Gjæs N.; omtrent

30 Ænder i Flok paa Vandet. /7Je; en Flok Krager N. Kl. 10

Fm,, kort efter 3 Viber N. i9de\ nogle Svaner K; mange Krager

N.V. 20de; nogle Bogfinker ved Skibet om Morgenen. 9de April;

81 Storke N.V.; nogle graa Vipstjerter ved Skibet, fløj 0. 1ste

Maj; en Del Gjæs nær Skibet. 21de Juni; N.V., stiv Kuling,
r

Regnbyger; en Flok Svaler var ved Skibet, arbejdende haardt for

at komme frem mod Land. 27de Juni; en Del Maager og enkelte

Terner sees daglig. Juli: 25de \ daglig sees nogle Maager, til

Tider store Flokke. 26de] flere Regnspover hørtes flyvende V.

Sile-, flere store Flokke Ederfugle V. August: 8de] en støiTe

Flok store Fugle (Storke?) fløj Kl. 6 Em. S. om Saltholmen mod
F

Sverig. iSde; en Flok graa Vipstjerter V. 26de\ en Flok Dige-

svaler holdt sig i længere Tid i Læ af Skibet. September:

2 ide; en Del Smaafugle flyvende V.; lidt før Aften fløj Graagjæs

i tusindvis i to store Flokke mod V. 22de; flere mindre Flokke

Graagjæd V. 23de\ en graa Vipstjert ved Skibet, fløj mod Land.

26de; en Del Svaler daglig flyvende V, 30le; daglig flyver en

Del Smaafugle V.; idag mange Krager V. 24de Oktober; en Del

Lærker og Krager V. November: 2den; 6 Svaner V.S.V.; bele

Dagen nogle enkelte Alke paa Vandet i Skibets Nærhed. i3de;

talrige større og mindre Flokke Ænder og Alke mod 0. hele Dagen.

ilde; 3 Svaner N.Ø. December: iOde; 5 Svaner N.Ø. 2ide;

en stor Flok Ederfugle 0. 2Me; 10 Ederfugle N.Ø. 28de; en
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Del Smaaflokke Ænder i alle Ketninger, mest mod O. 29de; Kl.

12 hørtes Lærken kvidre. — L. Lauritzen.

Refsnæs, Fra 21de Marts til 10de April Ederfugle trækkende

i større og mindre Flokke fra S. mod KN.Ø. 6 Gravænder og 4

Skalleslugere ruge nær Fyret. En Flok Ederfugle paa omtrent 200

opholdt sig paa Revet sidst i Maj, Fra 10de Oktober til ind i

November trak større Flokke Ederfugle og andre Ænder fra N.Ø.

mod S. I Oktober, November og December havde større Flokke

Ederfugle og flere forskjellige andre Ænder Ophold i Nærheden.

P. C. Jensen.

Romsø. 19de Januar trak nogle Alliker mod 0. 20de Januar

saaes 4 Stære i Skoven. Ilte Februar en Flok Stære. 12te Februar

6 Viber paa Øen. 2dea Marts trak mange Krager 0. Fra 6te Marts

til Maanedens Slutning trak hver Dag mange Krager, Alliker og
m

Graagjæs fra V. mod N.Ø. Sidst i Marts og først i April kom

den blaa Maage til Øen, hvor den yngler; 25de August rejste den

igjen bort. 12te April kom 2 Storke; men samme Dag drog de

bort. 16de April fløj 16 Svaner fra S.V, mod N. 18de April 8

Graagjæs mod 0. Sidst i September rejste Gravanden fra Øen.

12te og 13de Oktober flere Flokke Ederfugle S, 29de Oktober:

40 Graagjæs S.V. 8de November store Flokke Torskeænder paa

Grunden. 10de November mange Krager V. 18de December laa

5 Svaner ved Kvsten. — F. Andersen.

Halskov og Korsør. Intet Fuglefald. — C. P. Henningsen.

Sprogø. Intet. — L. Buch.

Knudshoved. Intet. — C. H. S. Løwe.

Slipshavn. Intet. — E. Jørgensen.

Helholm. 2den Februar Stæren set. 8de Februar Gravanden

set paa Fladstranden. — D. Holst.

Omo. Stæren kom først i Februar, Viben i de første Dage

af Alarts, Gravanden 4de April, Forstuesvalen 5te Maj, Digesvalen

midt i Maj. — S.U.Hansen.

Vejrø. Intet Fuglefald. — V. Humble.

Taars. Intet. — CL. Hansen.

Vidensk. Meddel, fra den Qaturh. Foren. 1897. 20
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Strib, Ederfugle opholdt sig i Lille Belt i større og mindre

Flokke i Januar og Februar. 23de Marts en Stork set, 29de Marts

trak flere Flokke Graagjæs N. om Formiddagen. 30te Marts mange

Ederfugle i Beltet. 22de August en meget stor Flok Storke S.

21de September mange og store Flokke Graagjæs S. 22de September

om Eftermiddagen uafbrudt mange store Flokke Graagjaes S. 17de

December ea stor Flok Svaner N. Ederfugle i større og mindre

Flokke i Beltet i Oktober, November og December* — A. H, Au-

dersen.

Baagø. Intet Fuglefald. — N. Hansen.

Assens. Intet. N, H. Nissen,
r

Skjoldnæs. Viben kom ved 10de Marts. 18de Marts EiJd-

kjælk og Vipstjert komne. — A. Lorentzen.

Christiansø^ En ung Mursvale (Cypselus apus) fanget levende

paa Øen 16de August indsendtes til Museet. — 0. C. F. Cbri-

stensen.

Dueodde Bifyr. Intet Fuglefald. — L. Wedén.

Møen, En Tejste (Cepphus grylle) i Sommerdragt , skudt

29de Marts, indsendtes til Museet. — A. Thaarup.

Harbølle. 26de Juli kredsede 15 store Maager meget højt i

Luften under stadig Skrigen. 20de August; flere Flokke Viber

trak N.V. højt flyvende. 19de November ; Havlitterne have begyndt

at trække ind i Sundet. — A. J. Olsen.

Hestehoved. Intet Fuglefald. — P. Mortenseti.

Gjedser. I Efteraaret fandt intet Fuglefald Sted. En Del

Svaner have i længere Tid opholdt sig paa Eødsand i Vinteren*

Af Ænder sees ofte temmelig store Flokke paa Gjedser Kev.

Chr. Lindgaard.

Gjedser Rec Fyrskib. 1ste Februar store Flokke Svaner i

forskjellige Retninger. 16de August fløj' omtrent 100 Storke S.Ø-

H. Gomme sen.
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I Usædvanlige Tildragelser i 1896.

Procellaria leucorrhoa cf. P, cryploleucura Kidgw

Se p. 246.

Sydale funerea.

Perleuglen synes at være kommen hertil i usædvanlig stor

Mængde paa Efteraars-Vandring i Oktober-November. Dole af en

Perleugle, der nylig var ædt af et Kovdyr, fandt Stud. mag.

E. Hørring i Ravnsholt Skov, S. for Hvalso^ et Par Mil S.V.

for Eoskilde, ilte Oktober. 3dje November faldt den ved Ham-

mershus Fyr (se p. 250). 7de November blev en fanget ved

Lillehedinge, S. for Storehedinge, og Ilte November blev en

funden død i Kongeskov, V. for Storehedinge; begge indsendtes til

Museet af Dr. H. Arctander, 27de November blev en skudt ved

Helsinge i Nordsjælland. (Meddelt af Assistent E. Olsen.) 18de

December blev en fanget ved Lov, S.Ø. for Næstved, hvor 3

andre skulde være skudte tidligere iaar. (R. Olsen.) Flere andre,

men mindre nøjagtige Efterretninger haves om Artens Forekomst

i forskjellige Egne af Landet.

Cypselus melba.

En Klippesejler blev skudt ved Ny Vraa i Vendsyssel, 2 Mil

N. for Aalborg, 12te Oktober; den findes nu udstoppet paa Gaarden.

(Meddelelsen \kyldes Forvalter E. Lorentzen, Ny Vraa, Stabsserg.

Jacobsen og Stud. med. A. Bertelsen.)

Coracias garruius.

En Ellekrage blev, mod Loven, skudt i Tisvilde Hegn 8de Juni,

af en Opsynsmand; den indsendtes til Museet af Forstraad Bang.

I 1880 og i 1893 eller 94 skulde Ellekragen være set, men ingen

er skudt i Tisvilde-Frederiksværk Skovdistrikt i de sidste 20 Aar.

Oriolus galbula.

Pirolen skal iaar have ynglet i Skovene ved Petersværft,

S.Ø. for Tordingborg; der skal have været to eller maaske tre

20*
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Par. Et Par med Uuger blev desværre ødelagt, mod Lovåi; Han

og Hun bleve skudte; deres tre lige flyvefærdige Unger bleve ind-

fangede og døde snart. (Meddelt af Apotheker Baagø e og Assi-

stent Fahrenholtz.) Ogsaa ved Gauno^ S. for Næstved, skal

den iaar have ynglet. (Fahrenboltz.)

Pams cristatus.
4

En Topmejse skudt i Ribe Plantage i Begyndelsen af November

kom til Museet fra Konditor CC. Bjerrum. Flere havde i nogen
L

Tid opholdt sig paa Stedet

Phyllopseustes superciliosus. Se p. 253.-

Locustella nævia. Se p. 253.

Pralicola rubicola.

Eu Sortstrubet Bjnkefugl S, skudt ved Ribe i April, har

Museet faaet fra Hr. Bjerrum.

Fra Færoerne.

^
Tveraa og Galgafange. Intet Fuglefald. 27de Februar;

Y.N.V., stiv Kuling med Byger; 5 Svaner trak ovjer Fjorden i

nordvestlig Eetning om Morgenen. 26de April; en Svane fløj ved

Aften ind over Fjorden, hvor den lagde sig. — H. D. Jacobsen.

Naalsø. Strandskaden ^set første Gang 2den Marts; flere

bleve ikke sete før den 13de. 19de April; S.V., Kegn, Dis;

Lunderne kom; en Drossel set. 6te Maj; 4 Terner sete.

C. Larsen.

6te August; en Vandrefalk set. 25de August; en „Spurvehøg"

og to „Taarnfalke" ved Fyret om Dagen. 1ste September Fugle-

fald (se foran). — E. Schønfeldt.

Tofte. Intet Fuglefald. — S. T horkildshøj.
Kalso. Intet Fuglefald. J. Clement sen.
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Distriktslæge Jørgensen i Tveraa ved Trangisvaag skyldes

følgende Meddelelser om Fugle paa Færøerne, særlig paa Sudero:

Anser torqvatus. To unge Fugle bleve skudte ved Trangisvaag

19de September.

Anas crecca. Ikke almindelig. 23de September skudt ved

Trangisvaag.

Aiias acuta har Dr. J. .kun haft én Gang siden 1893, det

Aar, da han kom til Trangisvaag.

Anas boscas. Eet hyppig; men Ænderne skydes meget og

forjages efterhaanden,

• Cygnus musicus. Svanetrækket saaes i 1895 første Gang

28de Februar; 12 Svaner viste sig paa Fjorden.

Fuligula marila sees, men ikke ofte.

Claiigula glancion har Dr. J. haft; men den er ikke almindelig,

Somateria inollisshna. Ederfuglen tiltager stærkt.

Mergus serrator. 3pte Oktober blev en Han skudt ved

Trangisvaag.

Colymhiis septentvionalis synes at aftage stærkt, ikke alene paa

Suderø, men ogsaa paa de andre Øer.

Colymbus glacialis. I Juni modtog Dr. J. en gammel Han i

. fuld Sommerdragt, en Dragt, hvori den ikke ofte skal vise sig der.

FulmariLs glacialis tiltager uhyre, skjønt den først er kommen

dertil i Mands Minde. Bonden paa Store Dimon har meddelt, at

der for omtrent 30 Åar siden kun fandtes ganske faa paa Øen;

men nu er der vist 5—6000 Par. Den er meget ufredelig og

fortrænger især Lomvien. Aaret 1896 var usædvanlig daarligt for

Fuglene; der manglede Næring til Ungerne, og en uhyre Mængde

sultede ihjel; hele Hylder i Bjergene og Stranden nedenfor vare

dækkede med døde Unger.

Fulica atra. Ikke almindelig. Dr. J. har haft den to Gange.

Vanellus cristatus har Dr. J. kun set én Gang.

Charadrius pluvialis var at se i usædvanlig stort Tal
,

flere

hundrede, paa Fjeldene 28de Oktober 1895.



9

310
(18950

Lams eburneits fangedes for nogle Aar siden og sendtes til

Zoologisk Have i Kjøbenhavn.

Lestris catarrhactes bliver stadig sjeldnere, idet den såa vidt

muligt udryddes.' (Storkjov er en Art, hvis Tilværenelse er stærkt

truet. Inden det er for sent, burde Forfølgelsen standses. Paa

Shetlandsøerne, paa Foula og Unst, har den endnu et Par Yngle-

steder, hvor den fredes af Ejerne, som derfor ere bleve hædrede

af Zoologicai Society i London. H. W.)

Ardetta minuta. En Dverghejre fangedes i 1895 i Lobra paa

Sydvestkysten af Suderø i højst forkommen Stand. Dr. J. fik kun

nogle sørgelige Levninger af den; men Bestemmelsen var ntvivlsom.

Ardea cinerea er sjelden.

Phalacrocorax carho og

Phalacrocorax graculus ere begge endnu nogenlunde almindelige.

Falco æsalon er fremdeles almindelitr.
j

Falco peregrinus blev skudt i Yaag 4de December.

Caprhnulgus europæus. En Natravn fangedes i Trangisvaag

17de September og døde Dagen efter.

Corvus monedula og

Corvus frugilegits sees af og til.

Corvus corax. Af Ravne findes en hel Del trods Forfølgelsen.

Den hvidbrogede Afændring findes neppe paa Øen.

Hirundo 7-ustica var i 1894 og 95 ikte sjelden i den sydlige

Del af Suderø.
I

i
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Smaa faunistiske og biologiske Meddelelser

af

Cand. mag. T7i, Mortensen.

I Om Limfjordens Fauna.

Studiet af Limfjordens Fauna frembyder i flere Henseender særliy:

Interesse, dels paa Grund af Fjordens ejendommelige Naturforhold,

dels fordi man her har Lejlighed til at studere en Faunas Ud-

viklingshistorie. Som bekendt blev Fjordens Naturforhold fuld-

stændig forandrede i Aaret 1825. Tidligere var hele den vestlige

Del af Fjorden med alle de store Bredninger næsteu en Fersk-

vandssø, men den 3. Februar 1825 brød Vesterhavet igennem

Aggertangen, og fra nu af fik ogsaa den vestlige Del af Fjorden

salt Vand, og det meget salt, omtrent som Vesterhavets, c. 3 pCt.

Fra den samme Stund begynder Limfjordsfaunaen at forandre sig;

Ferskvands- og Brakvandsdyrene forsvinder, og Vesterhavets Fauna

indtager efterhaauden deres Plads. Det vilde have været over-

ordentlig interessant, om Lim^ordsfaunaens Udvikling var bleven

nøje fulgt lige siden 1825. Det er desværre ikke sket, Før>t

1884 fik vi en Fortegnelse over Fjordens daværende marine Fauna

af Collin 1). Siden den Tid er der kommet en Del flere Arter til,

og Tiden for deres Indvandring kan tildels angives ret nøjagtigt.

Apotheker Teilman-Friis i Nykjøbing har Æren af at have

samlet en Del af disse Data, ligesom han i sin Tid leverede mange

^J Jonas Collin: LimQordens marine Fauna. 1884.
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Bidrag til Collins Arbejde; han har idet hele taget bidraget

meget til vor Kundskab om Limfjordens Fauna,

Under mit Ophold paa Biologisk Station, i 1895—96, da den

laa i Lim^orden (Nykøbing M.)? gjorde jeg, uaar der var Lejlighed

dertil, føunistiske Undersøgelser. Men da sligt ikke særlig er

Biologisk Stations Opgave, har de ikke været drevne meget ivrigt.

At der alligevel er fundet et ret betydeligt Antal Arter, der ikke

tidligere var kendte derfra, turde vel tyde paa, at der ved nærmere

Undersøgelse vilde kunne findes endnu mange flere. — Der blev

kun gjort Undersøgelser i den vestlige Del af Fjorden, men det er

jo ogsaa særlig her, at man kan vente Forøgelser af Faunaen ved

Indvandring af ny Arter fra Vesterhavet. Der er endnu ikke saa

faa Dyr tilbage, som findes i Vesterhavet, men ikke i Limfiorden,

skønt de sikkert vilde kunne leve der. Af saadanne kan jeg nævne:

Anijphiura fiJifonnis Miill, Ophiopholis aculeata Mtlll., Ophiothrix

fragilis Abgd. ; endvidere kan formentlig ogsaa Spatangns pur-

pnreiis MtilL, Astropecten MiUleri M. & Tr. og en eller anden af

de Holothurier, der. findes i Vesterhavet i), ventes at ville indvandre.

Af Jlollusker anfører Collin en Liste paa ikke mindre end 70

Arter, der efter hans Mening kan antages at ville indvandre i

Fjorden. En hel Del af disse har levet i Limfjorden i en tidligere

Periode, hvor der ligesom nu var Forbindelse med Vesterhavet; de

findes nemlig subfossilt paa forskellige Ste'ller ved Fjorden. .

Ogsaa de andre Ordener vil sikkert efterhaanden blive rigere

repræsenterede i Limfjorden; men den nuværende Fauna er ikke

tilstrækkelig undersøgt, saa der kan ikke Være Tale om nu at

præcisere nærmere, hvilke Arter, man kan vente vil vandre ind i

Fjorden, Foreløbig er det kun Fisk, Mollusker, Tunicater, Deca-

poder (undtagen Mysider og Cumaceer) og Echinodermer, der er

^
.L

.-
'

' r^ii 1^1
I

" MÉ

J) Ifølge Meissner nnd Collin: Beltriige zur Fauna der siidostlicheu

und ostlichen Nordsee, IL Echinodermen. (Wissensch. Meeresunter-

suchungen, herausgeg. v, d. Biol. Station, Helgoland, Bd.L p.329f.)

findes i Vesterhavet følgende Holothurier: Synapta inhærens Siiill,

Cucumaria pentactes L., Psolus squamafus Mull. og TJiyone fnsus

MtUl, ingen af dem videre almindeligt.

I

i
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saa nøje undersøgte, at man kan tale om, hvilke Arter der ventelig

vil indvandre.

Selvfølgelig kan man ikke med absolut Sikkerhed paastaa, at

en eller anden Art af disse er indvandret netop ved den Tid, den

først er bleven funden i Fjorden. Der er jo altid Mulighed for,

É

at den er bleven overset ved tidligere Lejligheder. Naar jeg i det

følgende meddeler, hvilke Arter der først er fundne i de sidste

Aar i Lim^orden, og taler om Tiden for deres Indvandring, at de

er „komne til siden 1884", er det selvfølgelig med alt muligt

Forbehold; jeg kan ikke garantere for, at de ikke tidligere er

blevne oversete.

Af Fiske er Skaden, Eaja batis L., kommen til. Den er

ikke almindelig, men fanges en Gang imellem af Fiskerne, særlig

i Nissum-Bredning. I Oktober 1896 saa jeg to store Exemplarer,

S, i Nykøbing. Om den yngler i Fjorden, vides ikke.

Af Tunicater er Clavellina Ippadiformis Sav. ny for

Fjordens Fauna. Den findes i stor Mængde i pragtfulde Kolonier

paa Fttcus vesiculosus i Farvandet omkring Nykøbing. Af Appen-

dicularier findes Oikopleura dioica Fol. og FritiUaria boreaUs

Lohm., sandsynligvis ogsaa Oikopleura lahradoriemis Lohm. At

de ogsaa har været i LimQorden længe før 1884, er utvivlsomt;

at Collin ikke omtaler dem, kommer af, at han i det hele taget

ikke har undersøgt den pelagiske Fauna i Fjorden.

Af Mollusker er der kommet 2 Arter til siden 1884, nemlig

Actæon tornatilis L. og Nassa pijgmæa Lam. Af den første fandt

Apotheker Teilman-Friis i 1885 to levende Unger i Nissum-

Bredning; den er imidlertid ikke tagen senere. Nassa pjgmæa er

meget almindelig i Livø-Bredning, Sallingsund og formodentlig

i hele den vestlige Del af Limfjorden. Den blev først funden i

nu

1895 af Dr. Petersen. Collin omtaler (op. cit. p. 91), at han

har fundet nogle døde Exemplarer af denne Art i Nissum-Bredning.

Muligvis har den da allerede før 1884 levet i Fjordens vestlige

Del; men i hvert Fald er den først i de sidste Aar bleven alminde-

lig i Fjorden, særlig i Sallingsund og Livø-Bredning. - Ogsaa af
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Aporrhais pes peJecani L. angiver Teilman- Friis at have taget

eu Unge i Nibe-Bredning (i 1883). Lokaliteten er ikke senere

bleven undersøgt, og andre Steder i Fjorden er denne Art ikke

funden. Endelig bør omtales, at Pleurotoma turricida Mtg., hvoraf

der indtil 1884 kun var taget 1 levende Exemplar (i Fursxmd), nu

er ret almindelig i Fjordens vestlige Del (ifølge Teilman-Friis).

Af Crustaceer er 1 Art, Portumis arcuatus Leach, kommen

til siden 1884; den skal til Tider være ret almindelig og kan da

tages i Fiskegarnene. I Januar 1897 fik jeg den ved Skrabning i

Sallingsund.' Endvidere har jeg fundet Falæmonetes varians Leach

og Podalirius typiciis Kr.; ingen af dem anføres af Collin. Mulig-

vis er PodaUrlus indvandret siden 1884, men Palæmonetes er

sikkert ikke nylig indvandret. Da den er et Brakvandsdyr, har

den formentlig tidligere været udbredt over hele den vestlige Del

af Fjorden; de Steder, hvor den nu findes, er vel dens sidste

Tilflugtssteder, idet Saltvandet har fortrængt den fra den øvrige

Del af Fjorden. Den findes nu i stor Mængde i Hjerk-Nor, Legind-

Vejle og i den inderste Del af Nykøbing-Bugten (Klosterhavneu)

og formodentlig overalt i Fjorden, hvor der er Brakvand. Under-

tiden kan man ogsaa finde den helt ude i det rigtig salte Vand

ved de aabne LimQordskyster. — I øvrigt har jeg ikke søgt videre

efter Crustaceer ; formodentlig vilde man kunne tinde adskillige

Gammarider, Mysider og Curaaceer, som ikke tidligere er fundne i

Limfjorden. Af C lad oc er er har jeg fundet Euadne Nordmanni

Lov., Podon hitennedius Lilljeb., P. Leuckarti Sars og F. poly-

pliemoides Leuck. De øvrige Entomostraca har jeg ikke nærmere

studeret.

Annelider har jeg ikke undersøgt, saa jeg kan intet nyt

føje til Collins Liste derover. Af Bryozoer er BoicerbanMa

camlata Hincks ny for Faunaen, Den er funden i store, smukke

Kolonier i Farvandet omkring Nykøbing. I Tilslutning hertil skal

omtales, at Aetinotrocha, Larven til Phoronis, er truffen gentagne

Gange i Planktonet; det voxne Dyr har jeg ikke fundet. Af Kota-

t o rier findes almindeligt, til Tider i stor Mængde, Sijnchæta bal-

T
L
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tiea Ehrb., mindre hyppigt en Masfigocerca sp. — Echinoderes sp.

er funden en enkelt Gang; den er sikkert almindelig, men vanskelig

at finde, da den lever i Dyndet.

Pladorme kender jeg ikke tilstrækkeligt, til at jeg tør med-

dele noget nærmere om deres Optræden i Limfjorden; kun skal jeg

omtale, at jeg har fundet en Cercaria sp. med kløftet Hale. Dens

Livsforhold har jeg ikke kunnet udrede, dog synes den at staa i

Forhold til Nucula nitida. En Microstomide optraadte i Juni

1895 i hetydeligt Antal i Planktonet i Sallingsund; i 1896 var

der kun meget faa af den.

Af E c h i n o d e r m e r er Cribrella sangmndlenta Milll., Ophio-

glypha alhida Forh., EcJdnus esculenUis L. og EcMnocardiuw

cordatum Pnt. komne til siden 1884^). Mærkeligt er det, at

Ophioglypha albida har ladet vente saa længe paa sig. I 1895

og 96 undersøgte jeg Masser af Ophiurer fra fors"kellige Steder i

Limfjorden (dog ikke fra Nissum-Bredning) men fandt kuu Oph.

texhirata Lmk. Heller ikke Dr, Peterseji iagttog Oph. alhida

paa sine talrige Fisketure. Først i Oktober 1896 fandt jeg den i

Nissum-Bredning i temmelig stor ^længde. At dømme efter Oph.

texturatas Væxt, som skal omtales i det følgende, maa de Exem-

plarer, der fandtes, være to Aar gamle; de maa altsaa være ind-

vandrede i 1894. At der ogsaa kan være kommet nogle før den

Tid, skal jeg ikke benægte, men mange Aar kan den næppe have

været der; i saa Fald vilde den uden Tvivl nu have været udbredt

over hele den vestlige Del af Fjorden. Det vilde nu være inter-

essant at se, hvor hurtigt det gaar med Indvandringen til de indre

Bredninger af Fjorden, I Sommeren 1895 fandt jeg Larverne (den

velkendte ,,Pluteus paradoxus'') i Oddesund og Sallingsund, saa

der findes maaske allerede nu enkelte Exemplarer af den helt oppe

i Livø-Bredning. Echinns esctdentus er kun funden i Nissum-

Bredning af Collin. Echinocardium cordatum er almindelig i

») Echimis esciilmUis har dog formodentlig været der før 1884, se

Collin p. 23,
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Nissum-Breddiug og helt op i Sallingsund. CribreUa sanguinolenta

er ikke almindelig , tagen af Teilman-Eriis i Nissum-Bredaiag.

Solaster papposHS L., der før 1884 kun fandtes i Nissum-Bredning,

findes nu ogsaa i Livø-Bredning (fra ISSS), men er stadig sjælden

(Te ilman -Friis).

Af Coelenterater anfører Collin kun eu Del Hydroider.

Til dem kan jeg føje den mærkelige Cladomnia radiatum Duj.,

som findes i temmelig stor Mængde mellem Zostera i Bugten ved

Nykøbing M. Jeg har kun fundet Goplen, ikke Hydroiden, men

jeg har heller ikke søgt ridere efter den. Det er første Gang,

denne interessante og smukke Form er funden i danske Farvande,

Sarsia tuhulosa findes ogsaa i Fjorden, saa dens Hydroid, Synco-

ryne Sarsii Lov. maa vel ligeledes findes der.

S t o r g o pi e r og A cti n i er omtaler Collin ikke, Som

overalt i vore I'arvande er Aurella aurita Lam. og Cyanea capil-

lata Eschscb. almindelige. Desuden findes ikke sjældent Pilema

octopiis Hæckel (hedre kendt under Navnet Éhlzostoma Cmieri Mob.),

undertiden i meget store Exemplarer. Scyphistoma af Aurelia

aurita kan man finde i meget stort Antal i Bugten ved Nykøbing

(i Havnen og det kunstige Østersbassin).

Af Ae ti nier har jeg fundet Metridium dianthiis (Ellis.)j

Tealia crassicamis (MiilL), Saga?iia viduata (Mulh); den sidste

meget talrig paa Zostera i Nykøbing-Bugten o. a. Steder. End-

videre er fundet 2 Zoantlim-Axi^r , vistnok Z. Couehii Jobnst.^og

Z.sulcatus Gosse, og endnu flere Aktinier er iagttagne, som jeg

ikke har kunnet bestemme, da jeg ikke har nøjere studeret disse

Dyr, Alcyonium digitatum L. er ogsaa funden paa forskellige

Steder i Fjorden.

AfCtenophorer har jeg kun set PleurohracUa pilens Fabr.;

den er til Tider (f. Ex. November 1895, men ikke 1896) alminde-

lig, men findes ellers kun i ringe Antal, uudtagen i Nissum-

Bredning, hvor den gennemgaaende synes at være almindelig. ^^

den er saa sjælden længere inde i Fjorden, er ret mærkeligt; man

skulde vente, at Strømmen maatte føre dem med ind. Det gør
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den utvivlsomt ogsaa, meu der maa være en eller anden Gi'uud til.

at de ikke kan leve derinde. Saltholdigheden kan det ikke være;

den er kun lidt ringere end Vesterhavets, og i Kattegat findes

Pleurohrachia i Vand af langt ringere Saltholdighed. Paa mine

hyppige Ture for at fiske Plankton har jeg lagt Mærke til, at de

faa Individer^ man finder, i Eeglen ser temmelig snavsede ud.

Skulde det maaske være Grunden til, at de forsvinder længere iiule

i Fjorden, at de bliver dræbte af Snavs? At Vandet i LimQorden
^^^'t

er meget mere uklart end f. Ex. i Kattegat, er sikkert. Det beror

vel for en Del paa den kolossale Mængde Plankton, men vel nok

for Største-Delen paa Dyndpartikler fra Bunden. Næsten overalt i

Limfjorden bestaar Bunden nemlig af meget blødtj leret Dyndj og

da Dybden gennemgaaende kun er 3^—6 Fv., er det let at forstaa,

at Vandet er uklart Særlig efter Storm kan \ andet være helt

mudret. — Maaske spiller dette ogsaa en EoUe for andre Plankton-

ori?anismer. Saqitta f. Ex., der i Vesterhavet er meget talrig,

findes længere inde i Fjorden altid kun i meget ringe Antal. Det

ligger nær at formode, at baade dennes og Plenrobrachms For-

svinden beror paa den (eller de) samme Aarsag(er),

Af Protozoer skal jeg kun nævne en enkelt, Noetiluca

miliaris. Den spiller en meget stor Rolle i Lim^ords-Planktonet;

til Tider optræder den i saadanne Masser, at Vandet er helt

grumset af den. Naar Vandet er stille, stiger den op til Over-

fladen — vistnok fordi dens Vægtfylde er mindre end Vandets,

næppe paa Grund af dens egne Bevægelser — , og den samler sig

da gerne i større Klumper. Gentagne Gange har Fiskerne bragt

mig Øsekar eller Flasker fulde af Noetiluca og spurgt, „hvad det

var for Eogn". (Den ligner meget Fiskerogn). Særlig i Havnene

skylles de ofte ind i kolossale Mængder, saa de danner et tykt

Lag paa Vandet. Det Lys, saadanne Masser af Noetiluca udsender,

naar Vandet pludselig sættes i Bevægelse, er aldeles pragtfuldt, af

et grønligt Skær. Det er kun i nogle faa Maaneder, at den op-

træder i saa stor Mængde. I 1895 var det særlig i September og

Oktober, i 1896 særlig i August og September; det er altsaa
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heller ikke paa samme Tid hvert Aar, at deu stærke Udvikling

falder. Lignende Forhold har jeg iagttaget for forskellige audre

Planktonorganisiner — dels at de største Mængder af dem ikke

findes paa samme Tid hvert Aar, dels at de det ene Aar optræder
4

i saadanne Masser, at de danner deu langt overvejende Del af

Planktonet, det næste Aar kun optræder i meget ringe Antal. Det

første gælder f. Ex. Chætoceras^ det andet Prorocentrnm micans^
m

Microstomai?) o. a. Lignende Iagttagelser er gjorte ved Plymouth^).

Særlig ejendommeligt for Limfjordsf aunaen er det

umaadelige Antal Individer af enkelte Arter, Masse-

produktionen. Det gælder baade pelagiske og ikke pelagiske

Dyr. De mest fremtrædende er: Phallusia aspersa O. F. MiilL,

Corhula gibha Olivi, Nucula nitida Sowb., Solen pellucidus Penn.,
L

Nassa reticulata L., Stenorhynchus rostratus L., Pectinaria helgica

Pallj Asterias rubens L., OpJmglypha texturata Lam., Noctlluca

miliaris. At ogsaa Larverne til en Del af disse Dyr optræder i

stor Mængde, er selvfølgeligt; i Keglen er det dog kun ganske

kort Tid, nogle faa Dage, højst nogle faa Uger, at hver Arts

Larver optræder i Mængde. I den Tid danner de den overvejende

Bestanddel af Planktonet. Larverne af Phallusia, Solen og Pecti-

naria har jeg dog aldrig set optræde i større Mængde.

Af de Arter, der med temmelig Sikkerhed kan siges at være

indvandrede i Limfjorden efter 1884, er OphioglypJia alUda og

Echinocardiiim cordatum de vigtigste, for saa vidt som de allerede

har udbredt sig meget i Fjorden og^ nu udgør en vigtig Del af

dens Fauna. At de er komne, er ikke mærkeligt; det mærkelige

er, at de ikke er komne før. De har nemlig begge pelagiske

Larver, saa man skulde vente, at Strømmen allerede forlængst

hayde ført disse ind i Fjorden, og der kan vel næppe være Tvivl

om, at den ogsaa har gjort det. Hvorfor disse Arter saa alligevel

ikke har kunnet faa Fodfæste der i Fjorden før nu, det er isdtil

*) Edward T. Browne: On the changes in the pelagic Fauna of

Plymouth during September 1893 and 1895. Journal marine bioh

Assoc. of the united Kingdom. New Ser. 4. 1896. p. 168—93-

I
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videre eu Gaade. — Man erindre i denne Sammenhæng, at Larverne

til Ophioghjpha albida i 1895 fandtes helt oppe i Sallingsund,

skønt det voxne Dyr ikke er fundet der endnu og næppe hidtil har

været der; der har nemlig været fisket og skrabet meget der, saa

den kan næppe være overset.

Selvfølgelig gør denne lille Meddelelse ikke Fordring paa at

være mere end en Skizze, nogen fuldstændig Fortegnelse over de

Dyrearter, som er at finde i Limfjorden udover dem, der er anførte

af Collin, har det ikke været min Hensigt at give. Det raaa

beklages, at hele Faunaen i Limfjorden endnu ikke er bleven nøj-

agtig undersøgt. Utvivlsomt vil endnu mange forskellige Arter

indvandre i Fjorden, og det vilde have stor Interesse at følge

denne Indvandring. Men først naar den nuværende Fauna er

bleven nøjagtig undersøgt, kan man vente at faa større Udbytte af

at studere Indvandringen af ny Former,

n. Om Ophioglypha texturata'Sy Solen pellucidus^

Og nogle andre Dyrs Væxt

Et Spørgsmaal, der hidtil ikke har været Genstand for megen

Opmærksomhed, er dette: hvor hurtig voxer de forskellige lavere

Dyr? Indtil videre har det væsentlig kun været Fisk, man har

undersøgt i saa Henseende, og man har der naaet smukke Eesul-

tater ved Hjælp af Maalemethoden; særlig Dr. Petersen

har indlagt sig Fortjeneste i saa Henseende, baade som Opfinder

og Anvender af denne Methode.

Under mit Ophold paa Biologisk Station havde jeg min Op-

mærksomhed henvendt paa dette Spørgsmaal, og det lykkedes at

constatere, hvor hurtig følgende Dyr bliver fuldvoxne: Phallusia

aspersa Milll., Pomatocerm triqiieter L., Solen pellncidm Penn.,

Ophioglypha texturata Lam. og Paiæmon Fabrmi Rtk. Iagt-

tagelserne over den sidste bliver meddelte andetsteds-
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De to første opnaar deres fulde Størrelse i Løbet
af nogle faa Maaneder. Nogle Østersfangere (kalkede Tagsten

0. a.), der bleve satte ud fra Stationen i Juni, var, da de toges op

i September samme Aar, rigt besatte med vosne (og mindre) Indi-

vider af de to nævnte Arter. De kan altsaa højst have været 4

Maaneder gamle. Ogsaa for andre fastsiddende Dvrs Vedkommende

vil det være let at gøre .Iagttagelser over, hvor hurtig de voxer.

Man har jo der den Fordel, at man kan følge det enkelte Individs

Væxt. Det kan man ikke med de Arter, der bevæger sig frit om-

kring. Maaske kan det undertiden Ijkkes at holde dem i Akvarier

fra ITnger af, til de er voxue, saa er det let nok at iagttage

Væxten. Men man kan aldeles ikke slutte fra et Djrs Yæxt i et

Akvarium til dets Væxt i det frie, da der ikke kan være samme

Naturforhold i Akvariet som udenfor. Vil man undersøge disse

Djrs Væxt, er der næppe anden Maade at gøre det paa, end ved

at anvende Maalemethoden, altsaa ved at maale alle de Individer,

der fanges samtidig paa samme Sted. Naar Maalene da skrives op

paa en Tabel, viser de forskellige Aargange sig som mer eller

mindre tydelig adskilte Grupper. Dermed vil jeg ikke sige, at

man kan finde ud af alle Dyrearters Væxt ved Hjælp af denne

Methode. For det første kan den naturligvis kun anvendes , hvor

man kan faa talrige Individer af alle Størrelser; at maale nogle

faa Individer giver intet Ecsultat. For det andet er der adskillige

Arter, hvor man intet Eesultat faar, selv om man maaler nok saa

mange Individer af alle Størrelser. Grunden dertil kan være den,

at disse Dyrs Yngletid strækker sig over et langt Tidsrum, eller

det kan være andre, ukendte Grunde. Saadanne Dyr, hvis Væxt

jeg ikke kunde finde ud af trods talrige Maalinger, er: Aderias

ruhens L., Echinus miliaris Forb., Corbula gibha Olivi, Nucnla

nitida Sowb. og Carcimcs mætms Penn. Derimod lykkedes det for

Solen pellucidus' og Ophioglypha texturuta's Vedkommende.
Paa den følgende Tabel er opført Maalene paa alle de Indi-

vider af Solen pelliwidus
, der fandtes i én Skrabninff i Salling-

sund, den 30. Juni 189G.

i

i

i

\
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Mm

33

Antal ^^ denne Tabel fremgaar med Sikkerhed, at

Individer, goi^fi pellucidus er 2 Aar om at blive fuld-

voxen. Nuar den er 1 Aar gammel, er den i

Eeglen 13—17 Mm. lang; i det andet Aar bliver

den 23— 28 lim. Ora den først er kønsmoden,

naar den er 2 Aar gammel, tør jeg ikke sige be-

32 1

31 2

30 3

29 4
f stemt. At der paa Tabellen kun findes saa faa af

de mindste Unger, Yngelen fra det Aar (1896)

hidrører dels fra, at det er vanskeligt at finde

dem, fordi de er saa klare og gennemsigtige og

smaa, at de let bliver borte mellem Dyndpartiklerne

;

dels fra, at det vistnok var temmelig tidligt paa

Sommeren, saa Yngletiden først nylig var begyndt.

Maalingerne af OphioghjpJia texturata viser,

at ogsaa den er to Aar om at blive voxen

(og kønsmoden). Eigtig store Exemplarer af

den træffes, mærkelig nok, sjælden i Lim^orden.

Paa Tabellen ses kun ganske faa, hvis Skive-

28 19

27 80

26 46

25 72

24 40

23 28

22 . 4

21 5

20 1

19 2

18 3

17 17

16 36
diameter er over 12 Mm. Sandsynligvis er disse

3 Aar gamle; at Opfiioglypha texturata bliver

^^ ^^ over 2 Aar gammel er i alt Fald sikkert.

14 84 De ganske smaa, nylig forvandlede Unger har

^^ ^^ en Skivediameter af Vé— '/2 Mm. og en Arm-

længde af V2— I Mm. Naar de er 1 Aar gamle,

har de en Skivediameter af 3— 4 Mm. og en Arm-

^^ ~ længde af 8—10 Mm. 2 Aar gamle Individer har

12 5

11 1

^
i Keglen en Skivediameter af 7— 11 Mm. og en

^ ~
Armlæugde af 25—32 Mm.

'^ ~~
Hvor længe disse Dyr normalt lever, kan

^ —
saadanne Maaletabeller naturligvis ingen Oplysning

ri

^ —
give om; det er jo muligt, at de lever længe efter

^ —
at de har opnaaet deres fulde Størrelse.

3 —
(De i den første Kolonne opførte ExpL af 02)hi-

2 3 Sallingsund

^ ^ 1895, de i den anden Colonne den 14. Aug. 1895)

Vidensk- Meddel, fra den naturh. Foren. 189.. "*-
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Armenes Lænede. Skivens Diameter,

Mm.

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

Antal
Individer,

1

1

2

2

1

1

2

3

3

3

5

6

9

6

o

6

10

12

Mm.

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

V:

Antal
Individer.

o
o

2

o
o

2

2

2

1

1

1

1

6

5

4

19

20

Mm.

16

15

14

13

12

IL

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

V.

V.

Antal
Individer

1

4

15

21

61

63

17

3

1

16

48

2

19

20

in. Om en Alge, der snylter hos Ophioglypha iexturata

og albida.

Limfiorde

helst fra haard Bund
, kan man ikke undgaa at lægge Mærke til
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at en temmelig stor Mængde af Ophiurerne deri har nogle mørke-

grønne Pletter paa Skiven og Armene, paa Over- eller Undersiden.

Snart er det ganske smaa Pletter, snart dækker de hele Skiven.

Undersøger man Huden fra en saadan Plet, ser man, at den grønne

Farve hidrører fra en lille grøn Organisme, der i umaadeligt Antal

sidder paa Kalkpladerne; ikte saa sjældent kan man se dem sidde

i smaa Fordybninger i Kalkpladerne. Den fortærer Kalk-

skelettet hos Dyret, Paa tørrede Exemplarer ser man meget

tydeligt, hvorledes Kalken er forsvunden der, hvor de grønne

I
Pletter findes; Armene kan f. Ex. være næsten helt ædte over. Paa

de levende Dyr ses dette ikke, da Huden stadig dækker over

Stedet; den angribes ikke af Snylteren. Ifølge Dr. Kold er up

Eosenvinge er det en Grønalge af Slægten Dactylococcus,

formodentlig en ny Art.

Jeg har fundet den hos OpJiioghjpha textumta og alhida^

baade paa haard og blød Bund, i Livø Bredning, Sallingsund og

Nissum Bredning.

Alger, der lever i Dyr, har man jo længe kendt. De „gule

Legemer" hos Eadiolarierne har forlængst vist sig at være en Alge,

Zooxanihella. Ogsaa hos mange andre Dyr findes Alger, dels af

samme Slægt, dels af Slægten Zoochlorella, en Grønalge, der er

nær beslægtet med Dactylococcus: Der lever saaledes Alger hos

forskellige In fu so ri er, Spongilla, Hydra, i Entodermen hos visse

Actinier, forskellige rhabdocole Turbellarier {Convoluta

paradoxa Ørst, Vortex mridis II. Sch., Mesostoma viridatum

il- Sch. o. a.)^). Men hos alle disse er det et symbiotisk

Forhold, Algen gør ikke Dyret nogen Skade, men

gavner det mere eller mindre. Dactylococcus optræder

derimod som virkelig Parasit, tilføjer sin Yært Skade

M K.Brandt: Uber das Zusammenleben von Thieren und Pflauzeu.

Sitzber. d. Gesellsch. naturf. Freunde. Berlin 1881. p. 140— 46. Unter-

suchungen an Kadiolarion. Monatsberichte d. kgl. Akad. d. Wissensch.

Berlin 1881. p. 888—404. Graff: Monographie der Turbellarien. I.

Rhabdoeoelida. p. 74.

21*
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og dræber den sandsynligvis tilsidst — som en Kræft-

skade, ^oget anderledes er Forholdet med de Alger, der lever i

Snegle- og Muslingeskaller; de lever jo ikke inde i Dyret selv, saa

der kan for disses Vedkommende hverken tales om Symbiose eller

Parasitisme. Hos forskellige Dyr er der fundet Svampe i Kalk-

skelettet ff. Eks. hos Flahellum (»g MiUepora). Muligvis er deres

Forhold til deres Værter et lignende som Dactylococcus ^).

IV. Undersøgelser over nogle Fiskeæg.

Det er en Kendsgerning, at Kødspætterne leger i Østersøen,

men det er ligeledes en Kendsgerning, at der næsten ingen smaa

Rødspætteimger findes ved Østersøkysterne, saa den store Eødspætte-

bestand for største Dalen maa rekruteres ved Indvandring fra

Kattegat. Der bliver altsaa af en eller anden Grund intet af

ÆiTireue.

Hen sen har i sin bekendte Afhandling „Vorkommen und

Menge der Eier einiger Ostseefische"^) paavist, at Eødspætteæggene

synker til Bunds i Østersøen, fordi deres Vægtfylde er større end

Vandets. Ved Hjælp af et dertil konstrueret Apparat (Op. cit.

p. 300) lykkedes det ham at finde Æggene paa Bunden paa for-

skellige Steder i Østersøen. D€^ fleste af Æggene var levende og

udklækkedes senere. Det var saaledes vist, at Rødspætteæggene

kan udvikles, selv om de ligger paa Bunden. Hensen gør op-

mærksom paa, at de Æg, der ligger paa Bunden er meget mere

udsatte for at blive fortærede end de, der svæver frit i Vandet.

I Virkeligheden maa det være langt den overvejende Del af Æggene,

der fortæres eller paa anden Maade bliver dræbte, da der faktisk

næsten ingen Unger er at finde i Østersøen.

M V. Roux: Øeber eine im Knochen lebende Gruppe von Fadenpilzen:

{Mycelites ossifrågus), Zeitschr. f wisa, ZooL Bd. 45. I denne Af-

handling findes Henvisninger til den øvrige Litteratur om dette

Spørgsmaal.

^) IV. Bericht d. Commission z. wissensch* Unters. d. deutschen Meere
in Kiel, 1878-81.

I
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Dette, at pelagiske Æg ogsaa kan udvikles, selv om de ligger

paa Bunden; er meget mærkeligt, og har forekommet mig temmelig

usandsynligt^). Nu har mine egne Forsøg overbevist mig om, at

det virkelig forholder sig saaledes.

Til mine Forsøg, der blev udførte i Sommeren 1896, be-

nyttedes B ri slinge- Æg; der var mange af dem, og de frem-

byder den Fordel at være let kendelige paa Grund af, at Blommen

er delt i skarpt begrænsede Felter, hvilket ikke er Tilfældet med

andre af de i vore Farvande forekommende pelagiske Fiskeæg.

Forsøgene anstilledes paa følgende Maade. Ved Hjælp af destilleret

Vand tilberedtes Vand af forskellig Saltholdighed, mindre end den,

der almindeligt findes i Limfjorden (c. 3 pCt). Vandet filtreredes,

at ikke Snavs skulde dræbe Æggene. Af de frisk indfangede

Brislinge-Æg udsøgtes de, der flød i Overfladen af Vandet; de, der

sank til Bunds i almindeligt Fjordvand, var næsten altid døde,

formodentlig var de beskadigede under Fangsten. Æggene fordeltes

derpaa i Glassene med det tilberedte Vand af forskellig Saltholdig-

hed, og de, der flød ovenpaa, blev igen satte i andre Glas med Vand

af tilsvarende Saltholdighed. For at ikte Temperaturen skulde blive

for høj, sattes alle Glassene i Stationens Dam, med kun saa meget

Vand i, at de kunde fljde ovenpaa.

I Vand af 2,25 pCt. Saltholdighed (en Vægtfylde af 1,0179 ved

en Temperatur af 13,2° G.) sank næsten alle Æggene til Bunds,

kun nogle enkelte flød ovenpaa; jo større Saltholdigheden (Vægt-

fylden) var, des færre sank til Bunds. Første Gang blev Resul-

tatet, at alle de Æg, der laa paa Bunden, døde, medens alle de.

der flød ovenpaa, udklækkedes. Glassene var imidlertid temmelig

djbe, saa det var muligt, at de Æg, der laa paa Bunden, var

>) Jeg har tidligere udtalt dette (Fortsatte Undersøgelser over EøJ-

spætteyngelens Forekomst i Østersøen 18P4 og 95. V. Beretning fra

den danske biologiske Station, p. 59) og ment, at H e n s e n ikte har

leveret noget Bevis for, at Rødspætteæggene kan udvikles, naar de

ligger paa Bunden, Jeg har der muHgvis overset, at Hensen har

Hakket de Æg, han har fundet paa Bunden. Men det maa bemærkes,

at Hensen intet siger om, hvonidt Æggene laa paa BnnJeu i Be-

holderne, hvori de udklækkedes.

(
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døde paa Grund af IltmangeL Forsøget geDtoges da. og Æggeue

sattes i brede , flade Skaale^ med lidt Vand i^ saa der vanskelig

kunde Llive Tale om Iltmangel. Det viste sig da, at de fleste

af de Æg, der laa paa Bunden, udvikledes.

Under et Ophold paa Bornliolm i Juni 1896 faudt jeg temme-

lig mange Brislingeæg i Overfladen af Vandet ved Amager og

Nexø. Som bekendt er Saltholdigheden i Østersøen kun c. 0,6

0,7 pCt. (Vægtfylden c. 1,006—7). I Lim^orden sank Brislinge-

Æggeue til Bunds ved en Vægtfylde af 1,017, her flyder de ved

en Vægtfylde af 1,006—7. Brislinge-Æggene i Østersøen

har altsaa en betydelig ringere Vægtfylde end de i

Limfjorden. Paa den anden Side er de meget større i

Østersøen end i Limfjorden, 1,2— 5 Mm. i Østersøen,

0,d Mm. i L i m fj o r d e n *). Denne Volumenforøgelse turde vel

staa i Sammenhæng med Forringelsen af Vægtfylden. — Dette

synes mig et interessant Exempel paa, hvorledes en Organisme kan

tilpasse sig efter Naturforholdene.

Paa denne Tid kommer Pighvarrerne ind paa temmelig

lavt Vand (c. 3—6 Fv.) ved Bornholm for at lege; der drives da

et ret betydeligt Fiskeri efter dem, særlig ved Amager. Men man

finder ikke Æggene i Overfladen af Vandet. En enkelt Gang fik

jeg ganske vist nogle Stykker ved Amager, men da de ikke fandtes

der til Stadighed, maa jeg antage, at det er Mg, som Fiskene har

tabt, naar de er tagne af Garnene. Æggene sank til Bunds i et

Glas med Søvand, medens de Brislinge-Æg, der fiskedes samtidig,

flød ovenpaa. Ingen af Pighvarre-Æggene indeholdt Foster.

Ved Hjælp af et Apparat som det af Hen sen konstruerede

(1. c.) lykkedes det mig at finde Pighvarre-Æg paa Bunden , ft^rst

ved Amager og senere i Bugten mellem Nexø og Snogebæk, Paa

det første Sted syntes de at være døde næsten allesammen, paa

^) Ehrenbaum (Eier und Larven von Fischen der deutschen Bucht.

Wissensch, Meeresunters. Bd.IL 1897. p.318) gør opmærksom paa,

at Brialinge-Æggene i Østersøen er større end i Nordsøen, i Øster-

søen 1^4 Mm. ifølge Hensen, i Nordsøen 0,9 Mm.
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det sidste Sted var de alle leveudej nogle med vidt udviklet Foster

i. Samtidig fiskedes med et almindeligt pelagisk Xet, som blev

trukket lidt over Bunden. Deri fangedes kun Brislinge-Æg.

Dette synes at vise^ at ogsaa Pighvarre-Æg kan udvikles,

selv om de ligger paa Bunden — saa meget mere, som

dette ogsaa berettes andetsteds fra. I „Journal of marine biolog,

association** II. p. 401, siger Holt om Pighvarre-Æg: „In several

clutches, which I fertilized, the ova sank to the bottom at from

two to seven days after fertilization. They did not appear unheal-

thy, and continued to develop as well as such as remained floa-

ting". Ehrenbaura (Op. cit. p. 286) har iagttaget det samme,

men anser det med Eette ikke for nogen specifisk Ejendomme-

lighed ved disse Æg.

Langs Nordøst-Kysten af Bornholm gaar der en temmelig

smal, 40—50 Fv. dyb Rende; Vandet i Bunden af denne Eende

har en Saltholdighed af 1,3— 1,6 pCt, er altsaa betydelig saltere

end Overfladevandet. Allerede i 1894 og 95 havde jeg fundet

pelagiske Fiskeæg med Oliedraabe i dette saltere Bundvand, og nu

i 1896 fandt jeg dem igen. Kun to af de Fiske, der findes i den

østlige Østersø, nemlig Pighvarren og Mofella cimhria L., har

pelagiske Æg med en Oliedraabe i. Da de yngler samtidig, kan

Æggene for saa vidt tilhøre begge Arter. JtfbfeZ^a-Æggene er

gennemgaaende noget mindre end Pighvarre-Æggene, og Oliedraaben

er noget mørkere. Alligevel er det ret vanskeligt at bestemme

disse Æg, med mindre Fostret er temmelig vidt udviklet; saa er

Bestemmelsen let nok, da Motella-l^n^Qn er meget mørkere pig-

menteret end Pighvarre-Ungen. De Æg, jeg fiskede i 1895, con-

serveredes i Eddikesyre, hvori de holdt sig ret klare. Ved den

senere Undersøgelse af dem kom jeg til det Eesultat, at de fleste

var Motella-MQ^). De i 1896 fiskede Æg undersøgtes levende.

Der kunde ingen Tvivl være om, at det var Pighvarre-Æg; i nogle

af dem var Fosteret vidt udviklet.

') Op, cit. p. 57.
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Pighvarre-Æggene fiudes altsaa ved Bornholm dels svævende

det saltere Vand ved Bunden paa de dybeste Steder , dels

liggende paa Bunden paa de Steder, hvor Vandets Saltholdig-

hed (Vægtfylde) er for ringe til, at de kan svæve. De synes
altsaa ikke at kunne accommodere sig i den Grad efter

den ringere Vægtfylde, som Brislincye-Æe-ffene kan.

Desværre var der ikke Lejlighed til at maale Pighvarre-Æggenes

Vægtfylde i Limfjorden, da de kun fandtes i meget ringe Antal der.

At de smaa Unger af Pighvarrer, der findes i temmelig stort

Antal ved Bornholms Kyster, er udviklede der og ikke indvandrede

fi'a Kattegat, kan næppe være tvivlsomt.
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Eésumé.

I. Les espéces suivantes sont observées eu le Linifiord apres

1884: Raja halls L., ClavelUna lepadifonnis Sav., Actæon forna-
+

tilis L,, Nassa pygmæa Lam., Portunus arcuatus Leach. Palæmo-

netes varians Leach, Podalirius typicus Kr., Boiverhankia caudata

Hincks, Cribrella sangiiinolenta MuU. , Ophioglypha alhida Forb.,

Echinus esctdentus L. , Echinocardium cordatnm Pnt, et Clado-

nema radiatum Duj.

De ces espéces les suivantes sont vraiserablablement immigrées

en le Limfiord depuis cette année: Raja hatis^ Actæon tornatilis,

ClavelUna lepadiformis ^ Portunus arcuatus, Cribrella sanguino-

lenta, Ophioglypha alhida et Echinocardium cordatnm,

L'étude du développemeut de la faune marine du Limfiord a

un intérét spécial, parcequ'on sait precisément de laquelle date

cette faune commence. Autrefois le Fiord n'avait pas de commu-

nicatiou avec la mer du ijford, il était presque uu lac d'eau douce

avec une faune correspondante. Mais le 3. fevr. 1825 la commu-

nication s'est établie, et eu méme temps la faune doit avoir

commence de changer. Ce changement s'est fait lentement et n a

pas encore fini. Il j a toujours plusieurs espéces qui se trouvent

* dans la mer du Xord en grand nombre, mais non pas dans le

Limfiord, quoiqu'elles y pourront vivre sans doute tres-bien. Cer-

tainement elles immigreront successivement. De telles espéces sont:

fdifi

fi
Collin^)

donne une liste de 70 espéces de Mollusques, qui immigreront

vraisemblablement en le Limfiord, et dont plusieurs ont vecu dans

le Limfiord dans une periode autérieure, ou il y avait aussi commu-

uication avec la mer du Nord ; on les trouve subfossiles a plusieurs

localités dans le fiord.

ri

) LimQordens Fauna. Copenhague 1884.

"n

3
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Plusieurs autres animaux certainemeut immigreront ; mais la

faune présente du fiord est seulement pour les Ecliinoderraes, les

Mollusques et les Decapodes connuc avec cxactitude.

II. Pomatocerus triqueter L. et Phallusia aspe^sa .IMt.
deviennent grands dans peu de mois. Pour les animaux sessiles

on pourra trés-facilement faire d'obsea-yations sur la croissance
;
pour

les animaux libres on pourra souvent faire cela en mesurant tous

les individus d'une espece, (lu'on prend en méme temps. Quand
on écrit tous les mesurements eu forme de tableau, les individus
de chaciue année formeront des groupes distiuctes, et la distance

d'une groupe å la suivante indique alors la croissance de cette

espece pendant une année').

Pourtant cette méthode ne vaut pas toujours; Asterias rubens
L., Echinus miliaris Forb., Corlmla gihha Olivi, Nucula nitida
Sowb. et Carcinns mcenas Penn. ont resisté å tous mes efforts, qiioique

fen aie mesure' de nombreux individus. Pour VOpMoghjpJia textu-
rata Lam. et Solen pellucidus Peun. j'ai reussi. (Yoir les tableaux •

p. 321—22). 1,^% Solen pellucidus deviennent grands dans
deux ans. Ages d'une année ils ont une longueur de 13—17 Mra.,
de deux ans une longueur de 23—28 Mm.

Les Ophiogliipha texturata agées d'une année ont un diametre
du disque de 8—4 Mm. et lems bras sont lougs de 8—10 3Im.
Agées de deux ans leur diametre du disque est 7—11 Mra. et la

longueur des bras est 20-32 Mm. Avec deux ans elles ont
atteintrage de reprodu etion; mais elles continuent toujours
de s'agrandir, combien de temps je ne sais pas.

III. Un grand nombre des Ophiures du Limfiord (on y trouve
seulement Ophioglypha texturata Lam. et O. alhida Forb.) sont
remarquables par ce qu'elles ont des taches vertes plus ou moins
grandes, tantot sur le disque, tantot sur les bras. Ces taches
proviennent d'une algue parasite du genre Dadylo-
coccus, qui absorbe les plaques calcaires de l'Ophiure.
C est done un parasitisme réel, non pas une symbiose
comme aiUeurs, ou des algues vivent dans des animaux.

IV. Par des expériences il est prouvé, que les oeufs de
avpea sprattus L. peuvent se developper quand ils se

^ Cette méthode a été inventée par M. le directeur de la station bio-
logique danoise, Dr. C. G. Joh. Petersen, qui en a fait usage
eapecialement pour les poisaons.
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trouvent sur le fond. — Dans le Limfiord leur pésanteur

specifique est 1,017 3 dans la Baltique tout au plus de 1,006—7;

c'est la pésanteur specifique de l'eau de. la Baltique et comme les

oeufs y flottent, leur pésanteur specifique doit étre encore un peu

plus petite. En retour leur diametre est dans le Limfiord 0,9 Mm.,

dans la Baltique 1,2— 1,5 Mm.

Les oeufs de Rhomhns maximus L. n'ont pas dans la Baltique

une pésanteur specifique aussi petit que ceux de Clupea sprattus^

et par conséquent ils n'y peuvent flotter; ils se trouvent done sur

le fond et s'y developpent, comme j'ai pu constater. Dans les

lieux les plus profonds de la Baltique il y a, au fond, de l'eau d'une

plus grande salinité (1,3— 1,6 pCt.); pres de Bornholm par exemple

il y a une telle localité. La pésanteur specifique de eet eau est

assez grande, pour que les oeufs y peuvent flotter. Je les y ai

trouvé en diverses phases de développement.
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Om epifylla blommor hos Chirita hamosa R. Br

Af

Ch. E. Boldt.

EpifjUa blommor finnas som kandt hos ett fåtal dikotyledona vSxter

af vidt skiida farailjer. En samlad framstallning af hithSrande fall

har lamnats af C. de CandoUe^). Han uppfattar de epifjlla

blommorna som horande samman med bladet och ser i upptradaudet

af dessa „fertila" blad jamte „sterila" ett slag af heterofjlli, dSr

de forrå representera det hogsta stadiet i det vegetativa bladets

metamorfos ofver hufvud.
w

I en resumé af de Candolles afhandling framstaller A. Gra-
vis 2) den forraodan, att dessa epifylla bildningar vore adventiva

knoppar, som framkomina på ett mycket tidigt stadium. — Ytter-

ligare tvånne forklaringar låta, sjnes mig, tånka sig: 1) det hela

ar en samling likvarda axillara knoppar (hufvudknoppen och akses-

soriska knoppar), från bladvåcket fSrskjatna ut pa bladet, 2) det

hela ar en enda axilhlr knopp, med dess fSrgreningar, på samma

sått forskjuten,

Något f5rs5k att genora en mer ingående undersSkning i ett

euskildt fall klargdra fenomenets råtta natur har icke Snnu blifvit

gjordt. Efterfoljande undersokning af de epifylla blommorna bos

Irrfloresceuces—w^^vxvAAoo ouj. icfs ximurescences epipnyiies (jutjuiuuco

le la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Geneve. Volume
supplémentaire. 1890. Nr.6).

») I Comptes-Kendus des Seances de la Société royale de Botaniaue de

Belgique. 189L
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I

Chirita Iiamosa ar ett fOrsta litet forsok i denna riktning'. Den

omfattar: 1) de fårdigbildade delarna, 2) utvåcklingen, 3) jilmforelse

med beslaktade former, 4) karlstrangsfSrloppet.

UndersSkBingen Sr gjord under ståndig ledning af professor Eng.

Warming, ocli vill jag har offentligt frambara mitt varma tack
I

darfér ocli for alla de talrika uppljsningar och råd, som jag under

fortgåugen af arbetet fått emottao-a.

Chirita Iiamosa tillhor Gesneraceeruas familj, tribus Cyrtan-

dreae. Dess bemland ar Ostindien^ dar den ar vidt utbredd.

De undersokta individen aro uppkomna ur frS, som under namn

af Chirita hamosa våren 1896 erhållits från den botaniska trad-

gården i St. Petersburg ^),

I Den yttre granskningen visar fdljande:

1) Blommorna stå i en enkel rad utefter skaften af de korsvis

motsatta ortbladen. Nå fram till skifvan , men gå ej ut på

denna (fig. 1, naturlig storlek).

2) Åro i regeln med nédersta delarna af sina skaft forenade 2

och 2 (fig. 1 B, tecknad efter genomskinligt spritmaterial),

3) rtvåcklingen sker att borja med basifugalt. — Som unga ligga

knopparna prassade till bladskifvan, tatt omslutna af de hår

nere uppåt riktade bladhaifterna och dolda under narmast

aldre knopp. — Senare utvacklas knoppar i det genom blad-

skaftets strackning uppkomna mellanrummet mellan stammen

och den alsta blomman. Dessa knoppar kunna vara vegeta-

tiva och stå i så fall, dår de aro flere ån en, hvar for sig,

således forenade hvarken sinsemellan eller med blommorna.

^) Exemplaren afv^ika från beskrifningarna genom mycket storre foder

och krona samt kottiga blad. En mojlighet finnes således, att de

tillhora en sarstild form, i alla fall ChJiamosa mycket narstående.
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Fig. 1.

Diagrammen har nedan visa de epifylla delama på de 3 Sfversta

paren af sjnliga Wommor barande Wad hos tvånne individ: Aoch B.

SifFrorna ange blommornas foljd, bedSmd efter storleken. De

vegetativa skotten aro på motsvarande, satt betecknade med a och

b. Att tvanne delar aro forenade med hvarandra utmarkes genom:

att de aro fria med: ~. Blomspiralens gang till hQger eller

vanster

och V,

se narmare imder 6) anges med bokstafverna h

»

I

A.

5 4

V

3

h

2

h

1

h

1

y

2

V

3

V

4

h

5

4

86543217
h li h V h

3 2

V h

1 b

a 12 3 4 5

h V h (detta par

år aftecknadt i fig. 1 A.)

a 6 5^)56 a bl2 3 47
V h V h y

') Foreningen meUan .de tvånne blommorna ej tydlig.
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B.

3 2 1 1 2 3

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

(aftecknadt i fig. 1 B.)

7 4 3 2 1 5 61) 6 5 3 1 2 4 7

Afvikelser från den ofvan namda foljden finnas ej sålian. Ex-

empel harpå visa det nedersta bladet till fol)ande

bladpar, de tvanne fOrstnamda tillhOrande små epifylla skott, det

3:dje ett ur stickling uppvuset exemplar.

a 4

V

1

V

2

T

3

V

6 6

(1— 3, utslagua blommor; a, af

storlek melian 6 och 5.)

6 5 2 4 1 3 3 2 5 1 4

Alt knoppar.

4 3 2 1 5 6 7

4) De vegetativa knopparnas tvanne forstå blad stå transversalt.

Efter blomningen vSxa knopparna ut till nja skott, som upp-

repa moderskottet och bara blommor redan på de fSrsta bladen.

Andra grenar finuas icke.

5) Inga hogblad synas.

6) Kronan narmar sig till den 2-iappiga, den 3-bladiga „under-

lappen" ar st5rre. Endast 2 ståndare finnas de framre

Af det djupt delade fodrets 5 flikar vander den raediana alltid

inåt mot stammen mjcket ofta mer eller mindre snedt,

hvilket synes stå i samband med en"*vridning af blomskaftet

— ar den minsta och omslutes af de laterala, de yttersta och

storsta. I knoppen tacker den ena af de framre flikarna den

andra. Alt efter som den tackta står till hoger eller vånster,

har spiralen betecknats som hoger- eller vansterspiral. I sall-

^) Se noten pag. 334.
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syuta undantagsfall står den mediana flikeu utanfor den eua

af de laterala. ^^

F

, I

IL Utvacklingen

har på grund af otillriickligt material icke kunnat foljas så full-

standigt, som Onskligt hade varit. De funna stadierna illustreras

af figurerna 2— 6.

1) Fig. 2. De tvånne jngsta bladen (f^) åro stora^ med utvack-

lade karlstrangar. Stamspetsen visar sig blott som ett svagt

konkavt ofvergångsparti (pv) melian bladen, Ingen antydan till

axillara delar. {B, samma stamspets som i A),

f\
f

/

n V

fig. 2.

Fig. 3.

2) Fig. 3. Bladen p stsdja hvar sin tnopp G (på fig. står g),

som nannast kan sagas stå på basen af bladet, Ett andra

bladpar, f, har utvacklat sig. Stamspetsen bar hojt sig något

litet — ar nastan plan — ocb visar till bSger och vanster de

forstå anlagen {p) till ett nytt par blad.
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3) rig. 4. På utsidan af hvardera knoppen har bildat sig en låg

ansvalluing (^^), som stracker sig ofver vidpass halfva knop-

pens langd, men eljes visar knoppen ingen differentiering.

Fig. B visar i det forstå cellaget under huden bildningshardarna

for bladen f.
é _'

Fig. 4

5
T

sl

Fig. 5.

4) Fig. 5 A. Biigge knopparna {G) hafva upptill utvacklat en
w

hiomma; alla 5 foderbladen synliga {sl, $a\ Uthuktningen

ig^) har blifvit betydligt storre. Klyftan mellan denna och

blomman {g) når på langt nar icke ned till
;

insertionsplan. Forst nu visar stamspetsen sig som en vark-

ofv^anfor bladen fS sadelformigt intryckt mel-

run

lig upphojning ofvanfor bladen

Ian de yngsta bladanlagen. En olikhet i storlek mellau pro-

dukterna af de tvånne bladen f^ gOr sig redan gallande.

Vidensfc. Meddel, fra den naturh. Foren, 189T, 22
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I B har utvacklingen af knopparna g och g'^ skridit vidare.

En andra utbuktning (g'^) på G har hildats. På hogra sidan gran-

sande till bladet, forefaller den att icke hafva uppstått på ^^ som

janite g sannolikt skulle hildat det forstå hlomparet. På vanstra

sidan står den unga knoppen daremot mellan de tvånne tidigare.

Det par, som g och g^ afven på denna sida sannolikt bildat, har

spraugts, och en afvikelse från den typiska basifugala foljden upp-

kommit —— af liknande slag som de tidigare anforda exemplen, Att

detta fenomen fororsakas af bristande utrjmme mellan knoppen g^

och bladet synes hogst antagligt, hvilken an orsaken mande vara

till den uteblifna strackningen af bladet på detta stalle.

st srri si si, si

Fig. 6.

5) Fig. 6 A. Bladskaft med helt igenom basifugal rScka af blom-

mor, parvis forenade (1^ och 2, 3 och 4, 5 oeh 6, 7 och 8).

N:o 3 år en knopp nara att springa ut, n:o 8 ar blott en

utbuktning på utsidan af n:o 7. Blommorna med jiimna siffror

hafva tydligen anlagts på de axlar, som upptill bildat blom-

morna med narmast lagre, udda siffror. NSmda axlar åter

i
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hafva lika tydligt aalagts på samma satt som g^ till hoger i

fig. 5 J5, d. V. s. på G, En gemensam vafnadsmassa forenar
p

alla blommorna.
,

Utbubtningaraa nederst på skaften af n:o 4 och 6 hafva ett

från blomanlagen något afvikande utseende (se hr fig. A^) — mer

flata — och aro sannolikt abortei'ande hogblad. Harfor talar också

forekomsten af en motsvarande bilduing på utsidan af n:o 2 (iir

något for svag på fig.), i det denna namligen år altfOr svag for att

med fog kunna betraktas som ett blomanlag. Och vidare att ut-

buktningen på n:o 6 icke står fullt i linje med blommorna , utan
r

skjuter något in på sidan om n:o 6; buru de tvånue andra forhålla

sig låter sig icke afgoras.

Eatt nedanfor n:o 8 foljer en ytterligt svag utbnktning af

meristematisk vafnad {p) — sannolikt anlaggningen till ett foljande

blompar.

Några stadier i blommans utvackling ses i figg. 6—7. De o

forst anlagda foderbladen aro de bakre: det mot stammen vånda

mediana {sm) och de 2 laterala {sT). — Fig- 6 B^ visar de uppstående

bladkanterna {/) och nederst anlaget till foljande blomma. B^ ar

Ofra delen af B^. starkare ftrstorad och sedd från motsatt sida.

Fig. 7,

I fig. 6 C aro de tvanne framre bladen {sd) tillkomna, det mediana

bar blifvit starkt efter i ntvaekling. Fig. 7 visar de tvanne i regel-

bunden vaxling foljande 5-taliga kronblad- {p) och ståndarkransarna

22*
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(a). Af ståndarna utvåcklas emellertid, som vi sett, blott de 2

fråmre.

Hiifvudpunkterna af utvacklingen åro:

1) Stamspetsen Jir till ytterlighet reducerad.

2) Den f5rsta tnoppen ar axillår, men rycker liksom upp på

bladets bas — måhanda i korrelation med punkt 1.

3) Blommorna anlåggas typiskt i grupper om 2.

4) Ålla blommor taga sitt ursprung från axillarknoppen, men i

*

hvilket forhållande blommorna stå till hvarandra låter sig icke

afgSra.

5) Som bogblad tydda bildningar finnas anlagda, men utvåcklas ej,

6) Foderbladen anlåggas icke efter en spiral, utan anlaggningen

skrider inifrån utåt.

ni Jåmforelse med beslåktade former.

Af Chirita hamosa finnes hos Clarke*) en afbildning, den

enda, som mig veterligen existerar. Den visar 8 axillara blom-

samlingar — de 2 ofra motsatta — som bestå af ett antal 2-blom-

miga partial-inflorescenser på skaft, pedunkler kailade (ped. i fig. 8),

och uppburna af ett gemensamt parti. Om pedunklema nåmnesatt de

också kunna vara 1-blommiga. I tvanne af blomsamlingama fram-

tråder det gemensamma partiet som en distinkt, från sidorna

sammantryckt axel, nedlill med sin yttre kant mer eller mindre

hopvaxt med det stodjande ortbladet. Daremot visar det sig i den

af de ofra
, som stodes af det mindre bladet i paret , blott som

en låg, på samma satt sammantryckt upphojning på bladskaftet.

Medan pedunklema har stå i en bage i bladets medianplan, bilda

de hos de tvanne fSrra 2 motsatta rader i samma plan.

*) C. B. Clarke. Commelyiiaceae et Cyrtandraceae Bengalenses. Cal-

cutta 1874. tab. 78.
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Pig. 8 har nere visar den nedersta blomsamlingen.

jied '"

Fig. 8.

Val vetande, att man icke i detaljer for mjcket får lita på en

habitusbild sådan som denna, kan jag dock icke underlåta att påpeka

några egendomligheter vid den samma: 1) att de 4 Ofra pedunklema
j

stå raot hvarandra, 2 och 2, hvarmed stammer det gradvisa aftagandet

i frukternas och tlommomas utvackling på bagge sidor nedifrån iippåt,

2) undertrjckandet af det nedersta bloraparet på den mot bladet

vanda sidan och den langt svagare utbildningen af de två par, som

på denna sida finnas.

I Clark es monografi Sfver Cyrtandreae'^) heter det om Ch.

hamosa „pedunculis inter se et cum petiolo concretis, dichotomiis

ebracteolatis" och i E. Brown 's originaldiagnos „pedunculo com-

muni cum petiolo connato, pedicellis seriatis bifidis simplicibusve".

Alt samraanlagdt synes mig så godt som tviuga oss att i blom-

samlingen på figuren se en inflorescens. Men harmed år också

um 1.

1883
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iuflorescens-naturen hos hela den epifylla blomsamlingen på våra

exemplar af Chirita hamosa gifven.

Låtom oss se, om denna inflorescens kan återforas till en nor-

mal sådan hos någon annan art af slaktet.

I den ofvan namda monografin sarskiljer Clarke 5 sektioner

inom Chirita^), De åro: Euchirita med 21 arter („in India^ Burma

superiore, China australi")^), Lkhigia med 6 („in Java^ Sumatra

indigenae"), Bilabium med 1 art („in Sumatra''), Microchirita med

4 („in India, Malaya, Cochin-China"), Gibbosaccus med 1 art, den

kinesiska Ch. Sinensis.

Chirita hamosa hor till Microchirita. En af dennas arter,

Ch, humilis Miq. (enligt Clarke snarare en Cyrtandra-art), har axil-

låra ensamma pedunkler med 2 brakteer. De tvanne återstående

åro „C%. hainosae proximae". Den ena, CL caerulea Pu Br., har

„pedunculi subfasciculati , bracteolati haud concreti"
;

„pedunculi

subterminales , inter folia parva orti, l-rarius 2-flori". Original-

diagnosen anger blomskaften som „subseriati'\

Om den andra, Ch.fusca Clarke, heter det: „pedunculis 1—5
axillaribus in pseudo-corymbum ebracteolatum plus minus concretis"

och „differt (d. t. s. från CL hamosa) pedunculis inter se m
autem cum petiolo concretis".

Bagge hafva de, som synes, i likliet med Ch. hamosa flera

pedunkler, hos Ch. caerulea brakte-forande. Huru pedunklerna hos

deima senare stå, kan man tjvårr ej leta ut af beskrifningea, dår-

emot ar det tydligt, att Ch. fusca har en liknande primår floral

axcl som Ch. hamosa i Clarkes afbildning, men val till mårkandes

så godt som fri.

Denna axels natur? Darom låmnar den egendomliga, efter

rosettypen bygda Ch. Sinemis ingen upplysning. Lika litet Ch.

) I Engler und PrantL Natiirliche Pflanzenfamilien IV. 3b. forenar
K. Fritsch CJiirita med Didymocarpus och det monotypiska Tra-
ehystigma till ett slåkte - Boettlera Vahl - med bibehållande af

Clarke's sektioner.

') Dar ingen kalla anges, åro citaten håmtade från Clarkes monografi.
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Bilahium, hos hvilken peduntlerna — enblommiga med 2 braktecr

midtpå — stå ensamma i de 6fra bladvacten. Åfven bland de

talrika EwcA/Vz7«-arterna s5ka vi fors'afves efter nå.^ou med en iu-

florescens, som tydligen vore af samma natur som den hos Ch. ha-

raosa, Axillara, ensamma, fåblommiga — itnda ned till 1-blom-

miga — pedunkler ar det vanliga. Hos några aro pedunklerna

mångblommiga; om ett par arter, Ch. Moonii Gardn. („pedunculi

sparsi") och Ch. hifolia Don., namnes, att mer an en pedunkel kan

forekomma. Tab. 4405 i Curtis's Bot. Magaz. visar Ch. Moonii

Pedunklerna aro dels ensamma, dels tvanue tillsamman, den yttre

yngre och utgående från basen af den inre. I samma linje sitter

en vegetativ knopp.

Återstå så Liebigias 6 arter, „iater se adraodum affiues".

Ch. spectahiUs Miq. och Zollingeri Clarke hafva hvardera axillåra,

ensamma pedunkler; hos den forrå iiro de „laxe dichotomi 5—7-

flori", hos den senare, som iir en 2—4 cm. hog våxt med blott

2—1 blad, 1-blommiga. Ch. Horsjieldii K. Br.; „pedunculis asil-

laribus 1— 3 -nis"; „pedicelli saepins 2, modo brevissimi indivisi,

modo 2 cm. iterum bracteis connatis ornati, 2-flori". Ch. glahra

Miq,: „pedunculi in axillis 1— 3 fasciculati; pedicelli 1— 3, non

iterum dichotomi''. Om Ch. moUis Miq. heter det i Miquels diag-

nos: „pedunculi axillares gemini vel solitarii (cura ramulo foliato

demum es eadem axilla orto diutius persistentes) mox ex jugo

supremo foliorum diminutorum subsessilium orti"- Och slutligen

Ch. Blumei /= Liehigia speciosa). „Pedunculis fasciculatis", och

„pedicellis fasciculatis" år alt, hvad diagnosen låter oss veta. I den

darpå fSljande utforligare beskrifningen af vfixten ingår dock afven

en narraare beskrifning på blomsamlingen.

„Pedunculi in ramis axillaribus abbreviatis 6—1 fasciculati,

a foliis parvis lanceolatis (a (juibusdam anctoribus loco bractearum

habitis) stipati" visar, att pedunklerna liksom hos Ch.hamosa utgå

från en gemensam axel. Men hår ar denna axel en tydlig gren

ett slags dvarggren — med stOdjeblad for pedunklerna. Dessa bara

I
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i andan brakteer, som vuxit samman till ett svepe, utmårkande fOr

sektionen. Axlama af foljande ordning aro i regeln blomskaft (se

fig. 9 B), sallan pedunkler (ped.^ i fig. 9 C).

Fig. 9.

En afbildning af ifrågavarande art finnes på, tab, 4315 i

r

Curtis's Bot. Magaz. Fig. 9 återger några partier dåraf. A visar

en af de ilorala dvarggrenarna (pedunklerna afskurna nedtill), B

och C visa iindaina af tvanne pedunkler. Huru stOdjebladen f8r

pedunklerna stå i fSrhållande till hvarandra kan tyvRrr ej med

sakerhet ses. Suarast se de ut att vara korsvis motsatta, hvilket

ar hSgst sannolikt, då denna stållning afven i den florala regionen

ar den tjpiska hos Chirita.

I en inflorescens sådan som denna hos Ch, Blumei tror jag vi

hafva att se utgångspunkten for CL hamosa'^ blomsamling. Chirita

Blumei Ch, fusca Ch, hamosa (fig. 8) Ch, hamosa (med

blommorna epifylla), det år den serie jag tanker mig.

De fSrandringar namda utvacklingsgång kraft aro: 1) att stSdje-

bladen fSr pedunkler och blommor fOrsvunnit eller reducerats till

de tidigare omtalade aborterande bildningarna , 2) att samtliga

blommor orienterats efter ortbladet som stQdjeblad, i hvars median-

plan de alla stå, 3) att pedunkel-radema reducerats till en enda.

låg dartill

år hSgbladens fSrsvinnaade ett altfSr allraant fenomen. Erinras
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må blott om att den Ch. hamosa ytterst narståeiide Ch, caerulea

har hSgbladen i behålL

Punkt 2. Såframt man ofverhufvud betraktar blomparen hos

Ch, hamosa som ffamgångna ur en inflorescens, vare sig botry-

tisk eller cymos — och annat synes mig alideles icke mSjligt

kan man icke komma ifrån att antaga en forandring i de tvånne

blommornas inbordes stallning, motsvaraude en vridning af den ena

blomman åtminstone 90°.

Om den forstå blomman ar att återfOras till en på pedunkeln

andstald blomma, så bor, vid oforilndrad orientering af denna, det

mediana foderbladet vånda inåt mot moderaxeln (axel af 2:dra ordn.)

och således ifrån stammen, medan nu det motsatta ar fallet,

Åro de tvanne blomraorna åter systerbildningar, kan det me-

diana foderbladets stallning icke forutses, så liinge blommornas

stallning i den ursprungliga inflorescensen med 4—3—2—1 florala

axlar i andan af pedunkeln icke ar narmare kand,

Att från blomspiralens gang i en råcka blommor hos Ch. ha-
I

mosa sluta till namda inflorescens' natur låter sig icke g5ra. Detta

så mycket mindre som det satt, hvarpå de framre foderbladen tacka

hvarandra, — det enda, som kunde vittna om den ursprungliga

spiralen — sannolikt ar mindre konstant an vanligt, på grund af

att foderbladen faktiskt icke anlåggas efter en spiral och de hvar-

andra motsvaraude bladen tidigt aro jamnstora — måhanda till och

med anlåggas samtidigt.

Ifall den starka reduktionen af stamspetsen i hogre eller lagre

gi-ad tillkomraer afven Ofriga Cyrtandreer, ligger hiiri en mojlig-

het till att "den om en cyma påminnande fSrgreningen icke beror

på att skottet afslutas med en blomma, utan på samma egendom-

liga påskyndning af axlarnas vaxt i forhållande till respektive

moderaxlar, hvilken i det vegetativa synes vara allraan hos dessa

vaxter. Forekomsten af en till utseendet terminal blomma, sådan
~r

den ofta mSter på afbildningar , vore i så fall foljden af att den

ena af tvtlnne motsatta blommor felslår — en vidare utvåckling af

den olikhet i storlek, som hos Cvrtandreerna så ytterligt allmant
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visar sig, åfven i den florala regionen, mellan bladen i samma par

och likaså mellan deras axillåra produkter.

Punkt 3. Forsvinaandet af den yttre mediana raden ilr något,

som maste intråffa. dar moderaxelns utåt vånda sida vaxer samman

med bladet.

Vis a vis de laterala pedunklerna vill jag blott erinra om att

pedunklerna enligt E. Brown hos Ch, caerulea aro „subseriati",

medan de hos Ch. hamosa aro „seriati'^ Frågan om de mojliga

orsakerna till de lateralas forsvinnande eller inskjutning bland de

mediana låmnar jag darhan.

Om redan de har ofvan omtalade foråndringarna — for det

mesta reduktioner — gjort inflorescens-naturen otydlig, så har den

primara axelns nppgående i bladskaftet nastan upphaft densamraa,

for så vidt som blommornas anlaggning darigenom blifvit beroende

af bladets stråckning. Hvilka oregelbundenheter i blomfoljden haraf

foljt, hafva vi tidigare sett Ån mer egendomligt ar upptradandet

af vegetativa knoppar emellan blomraorna, hvarvid dock ar att

marka, att deras typiska stallning ar nedanfSr den primara basi-

fugala blomrackan, hvilken narmast representerar den ursprungliga

inflorescensen.

Enligt Walpers Annales år Clu hamosa oforgrenad. Afbild-

ningen visar haller inga grenar eller vegetativa knoppar, Intres-

sant vore att veta, om vaxten ute i naturen måhanda Sr enårig

liksom efter R. Brown Ch. caerulea , i hvilket fall de vegetativa

knopparna på våxthusexemplaren kanske aro frarakallade af de

onaturliga forhållanden , under hvilka dessa lefvat. Till och med

om så vore fallet, finnes intet skal att i de vegetativa knopparna

se „aksessoriska knoppar", mer an i de blompar, som utvacklas basi-

petalt och hvilka de motsvara, kanske också delvis trada i stallet

for. Lika val kunde man benamna de blommor aksessoriska, som

tillkommit i en stodjeblad saknande klase, efter att stOdjebladeu

fbrsvunnit.
tt

andra

ortblad traffa både florala och vegetativa skott. Så hos Ck. Mi
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(se pag. 340), CL mollis (se pag. 340), Ch. Zeylanka (Curtis's Bot.

Magaz. tab. 4182), Ch. acaminata (Clarke, Commelynaceae et Cyr-

tandraceae tab. 81). Hos de två forstnamda finuas flere ftn en pe-

dunkel i bladvåcket, och det samma hafva vi sett vara fallet med

åtminstone 3 af Zze%2a- sektionens 6 arter. N5r vi så hos den

resligaste af dessa 6, Ch. Blumei, tillika en af de resligaste inom

hela slaktet, finna den ofta narada florala grenen, så ligger det

nftra till hånds att tanka på ett samband mellan denna och de

forrås hopknippade pedunkler. Manne icke dessa tillsamman mot-

svara ett floralt skott med fQrgreningen fSrlagd tatt intill blad-

våcket? — Ett narmande till detta fSrhållande visa måhånda de

6fra inflorescenserna hos Chirita Bhimeh Clarkes uppgift om att

pedunklernas antal varierar från 6 ned till 1, kunde tjda harpå. —
Om pedunklerna på detta satt hora i hop, finnes ingen rimlig an-

ledning att s5ka en annan forklaring på de tilisamman med dessa

forekommande vegetativa knopparna.

IV. Kårlstrangsfdrloppet.

Ett tvarsnitt af stammen (fig. 10 A) visar talrika kårlstrangar

ordnade i ring, utåt begransad at en pericjkel, ett cellag bred,

och en skarpt framtrSdande endodermis {end,). I nodus oppnar ringen

sig både utfor bladen och midt emellan dem och sander till hvart-

dera bladet 5 grupper af karlstnlngar {M, iV och Z i fig. 10 B, C).

1 i\^-grupperna firo karlpartierna genom tjockvaggiga celler forenade

till en tamligen sammanhangande ved. Deras Ofvergående i bladen

sker under starkare stigning an de medianas (3/), hvarfSr de pa

tvarsnitt af bladskaftet vid insertionsstallet (fig. 10 D) ligga ofvan-

for den mediana basalbågen (?«)^).

1 itran

T5
gTupperua pa blad-

itiiilrn vneå de torni

hafva de betecknats med m, n och I,

.1
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I tasalbågen (m) ligga enbara silvafspartier spridda melian

karlstrangaraa. Pericjkeln och endodermis visa sig tydligast i denna

Den efra bagen (n) ar på det forstå snittet (fig. 10 D) af-
båsre.

Fiff. 10. A—C: tvårsnitt genom stammen, JB och C i nodus. D I: tvår-
snitt af ett blad, det sist anforda pi pag. 335. D: vid bladets insortion.
-E, F och G

:
snitten n:o 7, 30 och 34. E: anitt n:o 72, vid sista blomman,

pa gransen mellan skaft och skifva (på vanstra sidan af den basala blgen
finnas hknande afbrott som på den hogra). 1: midt ute på bladskiivan.

bruten npptill och bildas till stor del af en småceUig vafnad, nar-

mast motsvarande pericjkeln. De laterala grupperna (1) åro på

namda snitt fria, men ansluta sig mycket snart (mellan D och E)
till den mediana (m), och ungefar samtidigt har den Ofra bagen (n)

slutit sig.

M
r

v

i

I
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Eedan i D ses på bagge sidor af n- bagen en isolerad strång

ifl^) ofvanfor den kompakta karlstrangsmassan. Det Sr de strSngar,

som gå till den nedersta blomman. På ett snitt midt emellan D
och F ligga foljande blommas tvanne strangar (^^), som redaii i

E kunna sårskiljas, tydligt utskilda. Samtidigt (snitt n:o 18) delar

sig den bogra blomstrangen i tvanne.

I F oppnar bagen sig. De utgående straugarna upplosa sig

omedelbart i en mangd strangar, som genomsåtta pedunkelns åt

stammen vånda sida och från pedunkeln trada in i den nedersta

blomman. Strixngarna fl^ bafva ryckt bogt upp, fårdiga att på

samma satt gå ut i foljande blomma i paret (se G). — Tvarsnitt

af en pedunkel visar i ofverensstSmmelse harmed en i bladskaftets

riktning utdragen karlstrangs-ring, som efter band delar sig tvSrs

ofver i tvanne lika hålfter, som hvardera slntande sig till en ring

gå ofver i hvar sin blomma. — Omedelbart ofvanfor det nedersta

blomparet sinter karlstrangsbågen sig. Afskiljandet af strångarna

till narmast foljande blomma (Jl^) har emellertid begynt, och nu

upprepas den skildrade processen blomma efter blomma. De 5fversta

strångarna på bagge sidor af n-bågen gå således alitid till blomman

nårmast hSgre upp — afven dar blommornas utvackling skett basi-

petalt — , hvilket stammer med hvad fig. 6 A^ visar.

Åfven nedtill afskiljer n- bagen strangar, I F har på hQgra

sidan en strang losgjort sig från den och anslutit sig till den

ofversta af de laterala {1). 1 G begynner samma process på den

vanstra sidan. Alt efter som de florala strångarna lopa ut och

bladskaftets form mer narmar sig den rånnformiga, sådan H visar

den, gå alt flere strangar ofver till den af m och I bildade basal-

bagen, som darvid når bestandigt hogre upp på bagge sidor. I H,

som visar ett snitt med de yngsta blommorna på gransen mellan

skaft och skifva, synas inga florala strangar mer. Den punkterade

linjen visar, på hvilket satt de tidigare nåmda n-strangarna anslutit

sig till basalbågen. Dessa strangar gå, begynnande med de ofversta,

ut i de kraftiga ribborna på undre sidan af bladskifvan, och dem

I
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f9lja så 7- strangarna , niedan den ursprungliga basalbågen ( w? ),

såsom / visar, annu i midten af bladskifvan ligger ofSrSndrad.

UndersSkningar ofver "bladskaftens tyggnad^) hafva visat, att

karlstrangarna i dessa bnnna vara ovdnade på mjcket olika satt oct

ofta pS tvarsnittet bilda en sluten ring. Den Ofra bagen hos

Ch, hamosa behSfver darfor icke vittna om någon i bladet insankt

axel , så mycket mindre som en annan Chirita - art {Chiiita sp.,

n:o 9. Herb. Ind. Or. Hook. fil. et Thomson), hvars bladskaft jag haft

tillfålle att unders5ka och som icke hade epifjlla blommor, likaledes

hade en ring af spridda kårlstrangar. Men å andra sidan kan man

också i de tvSnne iV-gruppema se de till den florala grenen utgående

strangarna. Att man i så fall maste antaga, att en del af sjalfva

bladets mediana strangar anslutit sig narmare till de forrå, talar

icke haremot, tj någon skarp grans mellan M och N existerar

såkerligen icke, så omedelbart som de stota intill hvarandra. Då

den primara florala axeln fullstandigt tråder tillbaka for pedunklema,

vore det icke annat Sn hvad man kunde vanta, om blommornas

sista kårlstrangar också vore hela skottets sista.

Att blomparen aro systerbildningar, darfOr talar det likformiga

karlstrSngsforloppet, men eljes synes detta sålunda icke lamna några

npplysningar, åtminstone icke så lange fSrhållandet hos de narstående

arterna ej ar kandt.

Sammanfatta vi resultaten af nndersokningen i dess helhet, så

hafva vi framst att lågga mårke till, att den knopp, nr hvilken

blommorna framgå, anlagges i oraedelbar anslutning till stamspetsen.

Då ingenting finnes, som kunde tyda på att den lika fuUt fylo-

genetiskt sedt icke 5r bladets normala axillar-knopp, maste vi be-

trakta den som sådan, och hnrmpri ar o-ifuof ^^h Ac^ Panrlftlle's

^) C. de Candolle, Anatomie comparée des feuilles chez quelques

&milles de Dicotylédones 1879, samt L. Petit, Le pétiole des Dico-

tylédones 1887 och Nouvelles Kecherches sur le pétiole des Phanéro-

games. 1889.
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och Gravis' tolkningar af de epifylla blommorua icke kunna

tillåmpas på Chirita hamosa. Iterstå således de tvanne andra i

inledningen namda mojligheterna.
t

Att de 2-blominiga grupperna motsvara inflorescenser framgår

så godt som med visshet, framst af jamforelsen med Chirita hamosa
m

i dess vanliga form och med andra Chirita-a.rier. Utvacklingen

visar, att samtliga dessa grupper taga sitt upphof fran axiliar-

tuoppen. Antiugen 1) går denna helt Sfver i blomparet n:o 1

(eller blomman n:o 1), i hvilket fall blomparet d:o 2 aniagges på den

primåra axehi i det foregående pftret, eller 2) det forstå blomparet

ar, i likhet med de Ofriga, en sidobildning på knoppen. I fSrra

fallet visar utvacklingen Crtbladet som stodjeblad for det forstå

blomparet (eller den forstå blomman) och endast for detta, i

senare fallet fOr inga blommor alls, ntan for en dem alla bSrande

axel. I intetdera fallet talar utvacklingen således om aksessoriska

knoppar.

KarlstrangsfSrloppet tyder på att blomparen aro sjsterbildningar

och talar således — ifall det icke ar fråga om aksessoriska knoppar —
for det senare alternativet hiir ofvan.

Den sista frågan blir således den: aro de efter n:o 1 foljande

blomparen aksessoriska eller ar den ontogenetiska utvacklingen, som

talar om ett enhetligt ursprung fSr alla blommoma, ett vårkligt

uttrjck for deras natur? JSmfSrelsen med ofriga arter af slåktet

talar — så vidt jag kan se, med hOg grad af sannolikhet — fOr

det senare. Jag påminner blott om Chirita Blumeis inflorescens

(florala gren), om den så godt som fria blomsamlingen hos Ch. fusca,

den liknande, men med bladskaftet fSrenade blomsamlingen hos

i formen af Chirita hamosa, och slutligen om den full-

standigt epifylla blomsamling (den 5fversta på Clarkes figur), som

hos samma form framkommer genom en an intimare fSrening med

bladskaftet.

De epifylla bildningarna hos Chirita hamosa hafva således en-

ligt min uppfattning framgått ur en axillar inflorescens. I och med

denna inflorescens' sammanvaxning med bladet och det beroende af
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bladsliaftets stråclvniiig, som haraf blifvit foljden, haller inflorescens-
r

naturen på att alt mer forsvinna. Xågon vaspunbt låter sig icke

mer påvisas, hvilket for ofrigt icke år så forvånande, då man tager

i betraktande den ytterliga reduktioHj som också sjaifva stamspetsen

visar hos Chirita liamoscu

Chirita hamosa ar icke den enda Cyi^taiidre^ som eger epifylla

blommor, Hos åtskilliga hithorande arter stå blomraorna likaledes

2-på bladskaftet, och isynnerhet ar detta fallet hos de stamlosa 1

bladiga vaster, som så allmåut fSrekomma inom denna grupp.

Utvacklingen hos dessa hogst egendomliga former ar tilsvidare

kand endast for ett par Streptocajyus-arteTy undersSkta af T. Hiel-

scher^). Hufvudresultaten af dennes undersokning voro foljande.

Grodden består endast af 2 hjartblad och en hj^pokotyl led; stam-

knopp och rot saknas fuUståndigt. Vid groningen dSr det ena

hjartbladet inom kort, medan det andra driremot vaxer ut till ett

mycket stort, grSnt blad, Ingen epikotyl stam bildas, den hypo-

kotyla dor snart. Blommorna och vegetativa skott framkomma ad-

ventivt på skaftet af det namda hjartbladet, som ar det blommande

skottets enda assimilerande organ. Hos Str. Rexii utvacklas de

florala skotten i en enda basifugal racka. På ofversidan af det

fullvnsna bladets skaft uppstår melian skifvans uppåtriktade basal-

banter „ein exogener Vegetationskegel". Denna vaser efterhånd ut

till en blomstangel En ny meristematisk utbuktning utvacklas åt

bladskifvan till och bildar en andra staugel, och så fortgår det på

samma sått, „Derselbe (meristem- kagian) liegt geuau an der

Grenze, wo beide Organe (blomstangel och sjaifva bladskaftet) in

einander ubergehen, ja manchmal scheint es, als ob er direkt auf

dem Bluthenstiel entstanden wSre. Die Epidermis des Blattstiels

setzt sich iiber den Meristemkegel fort". (1. c. p. 16), Samtidigt

^) T. Hielscher, Anatomie und Biologie der Gattung Streptocarpus

(Cohn's Beitråge zur Biologie der Pflanzen. Bd. 3. 1883.)
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med de florala eller något seuare uppstå vegetativa skott i stor

mångd, „sannolikt" som flata vegetationspiuikter aiitiugen på sidan

om eller iiedanfor den florala regionen, hvilka ge upphof åt blad

vSxelvis till lioger och till vilnster, Str. jyolyanthus syntes i det

vasentliga forhålla sig på liknande sått.

Huru grodden ar bygd bos Chlrita kåmier man ej. I alla

båndeiser låter CL Jiamosa oss lattare forstå den genomgripande

reduktionen hos Streptocnrpxis ocb darmed afven dennas fSrbållande

i ofrigt. Huru ytterligt stamspetsen bos Chirita hamosa under

långa tider triider tillbaka fSr sina sidobildningar, bafva vi sett.

JamfSr man vår figur n:o 2 med Hielscbers figur 2 på tab. I, som

visar grodden bos Str, polyanthusy kan man ej undgå att frapperas

af den slående likbet de visa i det terminala partiet. Steget fråu

den forrå till Streptocarpiis-tyi^en forefaller i detta afseende sanner-

ligen ej stort

Huru nara de bagge typerna i sjalfva virket stå bvarandra,
m

visar forekomsten iifven inom CAzriYa-slaktet af arter utaf den uui-

bifoliata typen. Ocb an mer, afven en del caulescenta arter kuuna
H r

darjamte upptrada i denna senare form; så Chirita hamosa. Jag

anfor har in extenso Clarkes beskrifning. „C'A» hamosa var. y

unifolia; caule 5—30 mm., apice unifoliato, 1—5 floro. Chirita s^.

n:o 31, Herb. Ind. Or. Hook. f. et T. Thoms. — An planta revera

(ut Streptocarpus polyantha) aphylla? luter Cyrtandraceas plures

species quoad magnitudinem polymorphae sunt; sed baec var. imi-

folia forsan bona species est'\ (Clarke, Cyi-tandreae pag. 129).

Att denna karaktar icke behofver innebara en åtskiluad till

arten, darpå tyda afven tvanne i harvarande musei herbarium fore-

fiutliga individ af Chirita hamosa ^)^ forsåvidt som de fSrmedla

ofvergången till varieteten. Det ena af de tvanne nedei^sta bladen

(bjartblad?) år namligen ett kraftigt ortblad, medan det motsatta

visar sig blott som ett 2 mm. langt, smalt fjall, ocb vidare ar

^) Chirita hamosa R. Br., Hab. Mout. Kbasia, Eegio tropica. Alt. 4—5000

ped. Coll. J, D. H. et T. T. — Herb. Ind. Or. Hook, fiL et Thomson.

Vidensk. Meddel, fra deii naturh. Foren. 1397. 2S
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vaxten ofvanfor tladet i Sgonen fallande svagt utvacklad, bildad

som den ar af ett enda mycket kortare ocli spensligare inter-

nodium. Blomsamlingen innanfor det utvacklade bladet har eljes

samma utseende som den ofversta på Clavkes afbildningj men det

gemensamma, med bladskaftet forenade axelpartiet ar annu mindre

framtradande.

Såsom namts, finnes den acaula tvpen inom flera slakten, men

om de 2 a 1 persisterande bladen Sro hjartblad, såsom enligt

Hielscher hos Streptocarpus, kanner man ej. Att det i alla handelser

icke alitid iir fallet framgår af Clarkes uppgift om Ch. monophylla

Clarke (I. c. p. 121): „caulis simplex, apice unifolius, 1—2 squamis

parvis in medio iiiterdum additis". Markviirdigt iiog heter det

några rader langre ned om det persisterande bladet hos denna art

„an cotyledon alter persistens?"

Under ofvan skildrade férhållandeu och med utviickliugeu hos

Ghlrita hamosa for ogonen finnes intet, som tviugar att med Hiel-

scher betrakta de epifylla skotten hos Streptocarpus m. fl. som ad-

ventiva bildningar. Det hela låter sig osOkt uppfattas som bladets 1

normala axillar-knopp. Att de florala skotten hSra samman på samma

satt som hos Ch. hamosa synes framgå af den tvauue pagina tidi-

gare refererade beskrifningen på deras anlaggning och af Hielschers

fig. 17 tab. II; knoppens sena utviickling se vi begynnelsen till

redan hos Chinta, dess forskjutning ut på bladskaftet ilr på de af

oss undersokta exeraplaren fuUt ut lika stark som hos Strepto-

carpus.

I detta afseende intressant Sr en notis af A. Dickson^) om

Str. caulescens Vatke, en af de stamegande Streptocarpus -artevm.

Bagge hjartbladen hafva hos denna en asiliar knopp. Det ena

hjartbladet dor snart, medan dot andra på samma satt som hos

Str. pohjanthus våxer ut till ett assimilerande blad , som har full-

stiindigt liknar bladen på sjalfva stammen. Dess knopp daremot

^) A. Dick son, On the germination of Streptocarpus caulescens (Trans-

actions and Proceedings of the Botanical Society Vol. XIV. 1883.

pag. 362, plate XIV).

i
r.

I
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utvåcklas icke till en racka iuflorescenser, utan till en hufvudskottet

liknande gron , hvars stallning i sjalfva bladvacket ar så mvcket

tjdligare, som bladet ar mycket långskaftadt. Ett harledande af de

epifylla inflorescenserna hos Streptocarpus från en axillar fioral gren

ligger har nilra till hånds.

Hos de Cyrtandreer det tilsvidare varit fråga om stå de epi-

fylla blommorna blott på skaftet af bladet. En begynnelse till

deras „forskjutning" ut på bladskifvan, hvilken t o, m. kan gå så

langt, att blommorna rycka npp mot ofversta andan af bladet, finnes

dock afven hos vissa Cyrtandreer^ så hos Epithema carnosum

Benth., hos hvilken pedunklerna dels aro fria, dels smalta samman

med bladskaftet eller med- skifvans nedersta del.

rtan att vilja generalisera kan jag dock icke undertrycka den

formodan, att de epifylla inflorescenserna iifven i ofriga fall, fylo-

genetiskt sedt, framgått ur ett axillart floralt skott och således icke

bildats af bladet vare sig på det ena eller andra sattet, ej haller,

i fall af flera, genom formedling af „aksessoriska knoppar", en

term, hvars varkliga innebord for ofrigt annu alideles icke år

klargjord.

23*
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Nogle extraflorale Nektarier

studier fra Java,

Af K A. Potilsen.

Med Tabb. I, II og III.

Iblandt de mange Opgaver, jeg liavde sat mig under mit Studie-

ophold i Buitenzorg, var ogsaa Studiet af de fra flere Sider i de

senere Åar ofte undersøgte, saakaldte „myrmecofiie" Fænomener.

Allerede tidligere havde disse været Genstand for Iagttagelse fra

min Side, og en ikke ringe Mængde af hidtil ubeskrevne eller

mindre kendte Organer, som staa i Forbindelse med den nævnte,

biologiske Ejendommelighed, er det faldet i min Lod dels at opdage,

dels nærmere at beskrive.

I det efterfølgende skal jeg tillade mig fremdeles at frem-

drage nogle flere, som synes mig at have Krav paa Interesse, og

til hvis Studium jeg indsamlede Materiale paa Java, hvor ogsaa en

foreløbig Undersøgelse fandt Sted.

Exoecaria higlandiiloaa Muell. Arg.

I Nærheden af det botaniske Laboratorium i Buitenzorgerhaven

voxer et meget stort Træ med Grene omtrent fra Grunden. De

nederste af disse hænge ned mod Jorden; Bladene ere temmelig

store, spredte, Qerribbede og blanke. Knopperne ere nøgne; Blad-

pladen er i Knoptilstanden indrullet, Axelbladene ere smaa og tæt

sammenlukkede over Axelknoppen. Grenspidserne ere opadkrummede,

og hele Træet indeholder meget rigelig, hvid Mælkesaft. Træet

J
K
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stod etiketteret som Hippomane bigJandxilosa y og det var ogsaa

ganske øjensynligt en Euphorbiacé; Slægten Hippomane er imid-

lertid nionotyp ; da Træet i Buitenzorgerhaveu ingenlunde var

H. Mmicinella , forelaa der en Unøjagtighed i Benævnelsen. Nær-

mere Undersøgelse af mit hjembragte og i Spiritus opbevarede

Materiale har bra^t misr til at bestemme Planten til ExoecariaqV a^^o

higlandulosaj var, grandifoUa Muell. Arg.^) fra Sydamerika.

Det, som fra først af tildrog sig min særlige Opmærksomhed

ved det smukke Træ, forbi hvilket min Vej mindst et Par Gange

daglig faldt, var de to store, bleggrøune, afrundet keglefurmede

Spidser, som ved Bladpladens Grund ragede frem fra den temmelig

lange, tykke Stilk, een til hver Side (Figuren Tab.I)^). I de tidlige

Morgentimer glimrede der paa næsten hver en lille, vandklar Draabe,

som smagte sødt. Nu ere extraflorale Nektarier hos Euphorbiaceerne

yderst almindelige; de optræde under mange, ofte ret besynderlige

Former, og en Mængde af dem ere beskrevne og afbildede 3); denne

her forekommende Form forekom mig dog ikke at ligne andre, og

en nærmere Undersøgelse, foretagen efter min Hjemkomst, har ogsaa

vist, at de have en ret interessant Bygning.

Det enkelte, tapformede Nektarium er, som man især tydelig

vil bemærke i Spidsen af det, ikke ganske regelmæssigt. Et ganske

lille Stykke nedenfor dets virkelige Issepunkt findes der paa den

mod Stængelen vendte Side en yderst fin, kun med Loupe synlig

Tværspalte, ligesom en lille, sammenkneben Mund, hvis Overlæbe

er noget udhvælvet; heraf vælder den sukkerholdige Yædske frem.

'uller-Arir- i Martins 1878-74.

=») Denne Figur skyldes Buitenzorger-Laboratorlets javanske Tegner, Mas

Kromohardjo, som xidførte den for mig efter levende Materiale.

^) Cfr. f.Ex.: Muller- Arg., 1. c.

Baillon: Etude générale du Groupe des Euphorbiacees.

Paris, 1858. . ^

V. A. Poulsen: Om nogle Trichomer og Nektarier [Nat.

Forems vidsk. Medd., 1875, p. 270 ff.]-

G. Bonnier: Les Nectaires: [Annales d. se. nat, 1879;

VIieme Sén, T. 8 ; p. 90] (Uicenws-Kimblad).

P. Groom: Annals of Bot, 189-i, vol.VJlI {Alemites).
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Et Længdesuit gennem dette emergensagtige Nektarium [Tab. II,

rig. III] parallelt med Bladstilkens Længdeaxe viser, at Mund-

spalten fører ind til en sammenkneben Kanal, som er saa snæver,

at dens Yægge overalt berøre hinanden. Denne Kanal strækker

sig lige ned til Bladstilkens Niveau og ses paa et omtrent midt

igennem Nektariet ført Tværsnit at staa omtrent vinkelret paa

Bladpladen. Kanalen er udfodret af Nektariets Epiderrais, som paa

dets Yderside er omtrent som paa Bladstilken , d. v. s. dannet af

temmelig store, lidt langstrakte, stærkt tutikulariserede Celler med

lige Vægge, men som paa Organets øverste, hvælvede Flade blive

betydelig kortere, næsten isodiametriske og i Kanalens øverste

Trediedel ell. Fjerdedel vel endnu i Hovedsagen bevare samme

Karakter, men blive lidt mindre. Disse Epidenniscellers Indhold

er ikke særlig ejendommeligt; det udgøres som sædvanlig af en

temmelig klar Protoplasmakrop med en tydelig Cellekærne. Væggene

i den nedre Del af Kanalen ere derimod tapetserede med det for

saa mange Sekretionsorganer ejendommelige, meget tyndvæggede

Epithel, bestaaende af stærkt plasmafyldte, snævre, prismatiske,

radialstrakte, hist og her tangentialdelte Celler ; disses Vægsubstans

er ren Cellulose, dog findes der en meget vel udviklet Kutikula.

Paa den mod Bladets Spids vendende Kanalvæg begynder dette

secernerende Epithel noget højere oppe end paa den modsatte. Paa

Overgangsstedet mellem den rent epiderraoidale og epitheliale Kanal-

beklædning findes ofte ejendommelige, lokale, kutikiilariserede

Fortykkelser af de radiale Yægge.

Nektariets øvrige Væv er meget simpelt. Man kan skelne

imellem Grundvævet og Ledningsstrængene. Hint bestaar af mere

el. mindre polyedriske, uforvedede, plasmaholdige Celler, som ud

mod Periferien ere koUenkymatisk fortykkede og mere langstrakte

end længere inde mod Organets Midte. Ogsaa de i de ydre Vævlag

værende, smaa Cellemellerarum tabe sig herinde, og i den umiddel-

bare Jv^ærhed af Sekretionskanalen antager det nu meget tynd-

væggede og smaamaskede Cellevæv et Epiblems Egenskaber [Tab. U,

Fig.IV]. Her dannes aabenbart om ikke selve Sekretet, saa dog
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dettes Foi-produkter; i Lighed med, hvad vi kende fra saa mange

andre Yæv af lignende Art, ere Vakuolerne faa, Cellekærnerne

derimod store. Stivelse findes her ikke lige saa lidt som Fedt eller

Olier; i enkelte Celler ses Krvstalstjærner af oxalsurt Kalk. I dette

indre Nektarieparenkym findes de ovennævnte Ledningsstrænge; de

strække sig [som Grene fra Bladstilkens] indtil Sekretionsepithelets

Ophør, altsaa op til lidt over Nektariets Midte. De frembyde det

ret interessante Forhold, at de i Nektariets ene Længdehalvdel,

nemlig den mod Bladgrunden vendende, kun bestaa af leptomatiske,

yderst snævre Elementer [Fig. V, 1], medens der i den anden, den

akroskope, trader tracheale, nætformet fortykkede, meget korte og
+

for vedede til [Fig. V, h]; paa et tyndt Tværsnit af hele Nektariet

ses derfor paa den [i Retning af Diameteren forløbende] Nektar-
ri

spaltes ene Side kun de smaa Leptomgrupper [Fig. YI, ZJ, paa den

anden hele, om end spinkle Mestomstrænge , der oven i Købet ere

bikollaterale. Paa et gennem Nektariets øverste Trediedel ført

Snit findes derimod ingen Ledningsstrænge; der var jo her heller

intet secernerende Væv.

Exoecaria'higlandulosa var under hele mit Ophold paa Java

i Færd med at udfolde nye Blade; IJdnklingshistorien af disses

Nektarier har jeg derfor kunnet følge, og den er i Hovedtrækkene

saaledes. Som trikomatiske Organer i Almindelighed anlægges

i
Nektarierne temmelig sent. Naar Bladet har opnaaet en Længde

af c. IS'""- dannes der ved Pladens Basis paa Stilkens noget affladede

Overside en overordentlig svagt fremtrædende Riugvold paa hver

Side af Medianen [Tab. II, Fig. I]. Et Tværsnit af Stilken i dette

Stadium viser, at der her anlægges to Eraergeuser ved Delinger

i det suhepidermale Yæv. Da dette ikke deles lige under de uy

anlagte Organers Midtpunkt, blive Emergenserne under livlig Kadial-

deliug af Epidermiscellerue snart skaalformede [Fig. II] , og idet

nu Yæxten en Tid lang særlig lokaliseres til Skaalenes øverste

[akroskope] og nederste [basiskope] Rand, faar Fordybningen snart

den sammenknebne Form, hvorhos dens Mund- eller Tværspalte-

liq-nende Aabnin^ fremtræder med støixe Tydelighed, alt som

i
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Nektarkraterets akroskope Eaud hæver sig mere i Vejret end deu

anden. Forstaaelsen af deu videre Udvikling, der snart væsentligst

beror paa Cellestrækning og Nektarepithelets TJdprægning, trænger

ikke til nærmere Forklaring, Udviklingen lærer os altsaa, at

Nektariet er en hul Emergens.

Forskellige tidligere Forskeres Arbejder have henpeget paa

den ofte store Lighed, der er mellem Bladstilks kirtler -og Blad-

tænder; især naar disse bære appendikulære Trikomer eller Emer-

genser, som i Bladets Knoptilstaud have fungeret som Kolleterer.

Da vi nu hos Exoecayia higlandttlosa have savtakkede Blade, som

paa hver Tand, saalænge Eanden er indrullet, bære aflange, hvidlige,

slimafsoudrende Trikomer, ligger det nær at undersøge, om disse i

deres Bygning ligne de to ved Pladens Gnmd staaende, nys be-

skrevne Xektarier, Dette har nu vist sig saare langt fra at være

Tilfældet her. Bladtandstrikomerne ere langt simplere Haardannelser.

De bestaa af et faacellet, tyndvægget, indre Parenkym beklædt med

en af store, plasmarige, noget radialstrakte Celler dannet, slim-

afsondrende Epidermis ; de indeholde ingen Ledningsstræuge , ere

ikke hule og kunne kort og godt ganske saramenl^nes med de af

Hanstein hos Viola ^) , Cunonia 0. a, beskrevne Kolleterer. I det

overordentlig snævre Kum, som dannes af den indrnllede Bladrand,

secernere de en sejg Slim, der hærder i Alkohol; jeg har paa de
r

af mig undersøgte Blade altid funden Svampemykelier dannede i

den; Buitenzorgs overordentlig fugtige Klima begunstiger over-

hovedet i høj Grad Skimmeldannelse paa de forskelligste Substrater-

Fragrae€t littoralis BI.

Blandt de Yæxter, som ere ejendommelige for den indiske og

malajiske Vegetation, er ogsaa Loganiacé-Slægten Fagraea Tbunb.,

oprindelig kendt gennem en Art, funden paa Ceylon*). Af de

^) Bot.Ztg., 1868; Tab. XI, figg. 15 og 37; Tab. XII, figg. 104 og 105.

Ofr. ogsaa: Reinke: Funktion d. Blattzahne etc [Bot Ztg., 1874; p.473.

*) Thunberg: Nov. gen., pag.34.

tricolor,
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senere paa andre Steder i Indien og Sydasien fundne Arter skal

jeg her anføre den fra den øst- og sydjavanske Strandvegetation

kendte F. littoralis Bl.^), som sammen med den overordentlige pragt-

fulde F. imperialis Miq. o. a. dyrkes i Buitenzorgerhaven ,
og som

tiltrak sig min Opmærksomlied ved sin aabenbare ilyrmecofili, saa

vel som selvfølgelig ved sine herlige Blomster. Allerede Burck=)

j
har behandlet den nævnte Egenskab hos Slægten, og han gør

*

opmærksom paa, at der hos flere Arter, deriblandt hos F. littoralis,

findes ejendommelige, secernerende Pletter paa Bladpladerne. Netop

disse fandt jeg ogsaa, uden den Gang at kende Burcks Arbejde.

Da jeg for det første fandt, at de udgjorde et mærkeligt og ukendt

Organ, og for det andet ikke ved af, at de senere ere blevne

beskrevne, skulle de gøres til Genstand for nogle Betragtninger i

»

1

det følgende. [1

eller i det mindste hans Tegner, har bemærket lignende Organer

hos en anden Art, F. minor Bl.

Den fjerribbede Bladplades Anatomi er i Korthed saaledes.

Den er dorsiventral
;

paa Oversiden mangle Spalteaabninger, men

paa Undersiden ere disse meget talrige. Eaardannelser findes ikke.

Under Oversidens lave, med lige Sidevægge udstyrede Epidermis-

celler findes et i Almindelighed kun af eet Cellelag bestaaende

Hypoderm, som dog hist og her kan være tangentialspaltet. Cellerne

heri ere store, tyndvæggede og klare ; det er aabenbart et Vandvæv.

Under dette er der udviklet to Lag. ret tydelig fremtrædende

Palissadeceller, som imidlertid ere temmelig korte, men vide. Kar-

strængene frembyde intet af særlig Interesse; deres svagere og

svageste Grene og Xerveender have tydelige Ledningsskeder. Luft-

vævet er sammensat af temmelig lave, i Horizontalplanen kort-

armede Celler; i flere af disse ses Kalkoxalatstjerner eller Aggre-

1) Eumphia, H, 25. Indeholder fortrinlige AfbUdninger af flere andre

end den her nævnte Art; med Hensyn tU det i denne Afliandlmg

beskrerae Organ cfr. især Tab. 73 : F. minor Bl., hvor Organet er af-

bildet, skønt ikke med et Ord nævnt i den latinske Beskrivelse.

2 Annales
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gater af yderst smaa Enkeltkrystaller. I dette meget lakunøse Væv

findes en Celleform , som er meget karakteristisk for Slægten

Fagraea'^) og et Par audre, uemlig meget talrige, store, grenede,

vandklare, særdeles tykvæggede, smukt lagdelte og porede Idioblastery

der minde om Thea% Og CavwUias [Tab. III. Fig. I, a]; med

Floroglucin-Saltsyre give de intensiv Ligninreaktion, De sende

deres spidse Grene i alle Retninger, og mange ere saa store, at de

naa begge Bladsiders Epidermis. Spalteaabningerne i Undersidens

Epidermis ere omgivne af c. 3 Biceller [Tab. III, Fig. IV; b^, b^,

*a3 ^^^o*V- b}; Kutikulaen er forsynet med lave Lister.

Et Fænomen var almindeligt bos denne Fagraea-kii , og det

oven i Købet et ret mærkeligt: en Mængde af Spalteaabningerne,

især i Jfærheden af de Organer^ som ret strax skulle omtales, vare

satte ud af Funktion derved, at Bicellerne bavde poset sig saa

meget ud i Aandehulerne, at de stødte sammen og derved lukkede

for den egentlige Aandespalte [Tab. III, Figg. VI, VII, VIII].

Ofte voxe de derbos saa stærkt til, at de ganske udfylde Aande-

bulen j og ved taugentiale Delinger af disse Udposninger kan der

endog danne sig et Væv, der har en vis Lighed med en ung, faa-

cellet Lenticel. Saadanne sekundære Forandringer ved Spalteaab-

ningsapparatet ere kendte anden Steds fra, om ikke frembragte

just ganske paa den samme Maade^^). At de forekomme netop ber

paa de pletformede Organer, er forsaavidt ikke mærkeligt, som jo

disse Partier af Bladet ikke udfører det sædvanlige, fysiologiske

Arbejde. Det er mere mærkeligt, at Spalteaabninger overhovedet

anlægges.

Paa Bladpladen findes c. 8 a 12, sjeldent flere, ejendommelige,

ikke altid ganske kredsrmide, lysere Pletter af 1—2^"" Diameter.

De ere fastere end Bladets øvrige Væv, Kibberues naturligvis fra-

*) Cfr. Solereder i Engler & Prautls Xatiirl. Pilanzenfam., IV, 2te Abtb.

pag. 21: fig, 11.

tab. II, fig. 4-6.
Id.; Physiol. Pflanzenanatomie, 1896: pag.400.

188

*
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reguede, og træde noget frem saa vel paa Over- som paa Under-

siden. I den kølige, meget tidlige Morgenstund udskilles der fra

hver Plets Tnderside gennem en der anbragt, yderst fin Pore en

Draabe af en sød, klar Yædske. Vi bave her altsaa med en Art

extraflorale Nektarier at gøre, rimeligvis til Glæde for de mange

Myrer, der vrimle paa denne Plante.

Et tyndt Tværsnit vinkelret paa Bladpladen [Tab. HI, Fig. I]

viser os, at Pletten hidrører fra et fastere, mere smaacellet Væv-

parti [Fig. I, nni], der indeslutter et højst ejendommeligt Organ,

som udmunder gennem den omtalte, lille Pore [Fig. I, o]. Dette

Organ er en i Bladets Mesofyl anbragt, relativt stor Kirtel, der

danner et horizontalt Kammer, fra hvis Loft og Buud yderst smalle,

uregelmæssige korte Spalter udgaa ind i det nævnte tættere Mesofyl.

Selve Kammeret ligner en Spalte i dette og er altsaa meget lavt;

det er ligesom Divertiklerne fra det tapetseret med en tyndvægget,

plasmarig Epidermis [Fig. I, ne], der, saaledes som Snit gennem
^

Mundingsporen vise , er en direkte Fortsættelse og Omdannelse af

Bladundersidens almindelige Overhud [Tab. III, Fig. III]- Medens

dennes Cellevægge ved Klorzinkjod eller Jod -|- Svovlsyrebehandling

reagere som sædvanlig, saa at man altsaa ser Celluloselag, kuti-

kulariserede Lag og en ret kraftig Kutikula, er dens epitheliale

Fortsættelse, Kirtelgangens secernerende Hud forkork et; den bliver

gul med Klorzinkjod, farves ikke af Floroglucin-Saltsyre og er

uopløselig i kone. Svovlsyre, Ikke desto mindre ere Epithelcellernes

plasmatiske Indhold meget udviklet, og Cellekærnerne overalt meget

tydelige. Stivelse eller Olie forekommer ikke i dem; hele Celle-

indholdet opløses aldeles af klorundersyrligt Natron-

Det Mesofylvæv, som støder umiddelbart op til Kirtelgangens

Overhud, og som utvivlsomt leverer Stof til Sekretdaunelsen i denne,

udmærker sig ved sin Ensartethed. Det bestaar af forholdsvis

smaa, tyndvæggede, paa metaplasmatiske Stoffer særdeles rige Celler,

som for det første ikke ere sondrede i assimilatoriske og respira-

toriske Partier, saaledes som Bladkødets øvrige Væv, ja end ikke

indeholde Klorofyl, og for det andet kun har faa og ganske smaa,
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intercelhilære Eum. Det viser sig paa Tværsnit af Bladet altsaa

baade i Farve, Konsistens og Indhold ganske forskelligt fra detj,>*^o^v xvxon.cni5

almindelige Mesofyl, fra hvilket det dog ikke er afsondret ved noget

særligt Cellelag, men som det ydermere afviger fra ved ikke at

indeholde de forvedede Idioblaster. Dets Cellevægge bestaa alle af

Cellulose. Umiddelbart udenfor dette Væv ere de nævnte Idioblaster

netop særlig talrig samlede. En saare karakteristisk Forskel med

Hensyn til Celleindholdet gør sig gældende deri, at vi i hver enkelt

Celle træffe betydelige Olie- eller Fedtmasser samt lige-

ledes betydelige Kalkoxalatmængder. Snit gennem dette Væv
lade sig derfor ikke gøre fuldkomment gennemsigtige uden en forud-

laende Behandling med Æther, Chloroform eller 1

og paafølgende Udvaskning i Klorbrintesyre og klorundersyrligt

Natron. Osalatet er tilstede dels i Form af Krystalstjerner dels

som tætte Hobe af meget smaa, naaleformede eller prismatiske Kry-

staller. I selve dette tætte Nektarievæv findes ingen Lednings-

strænge, men umiddelbart over det, altsaa lige under Bladoversidens

ovenover Nektariet altid dobbelte Hypoderm, forløber der een større

Karstræng med adskillige, svagere, endogsaa meget svage Grene;

disse ere normalt orienterede; deres Hadrom bestaar af Skruekar,

Leptomet er sammensat af meget snævre Elementer, og den hele

Mestorastræng er omgiven af en tydelig Ledningsskede. Lignende

Strænge findes ogsaa andre Steder i Planteriget i umiddelbar Nærhed

af Nektarievæv {Cassia, Acacia, Turnera, Malpighia, Pnmus,
Ricinus 0. m. a.).

Det vil altsaa af oveustaaende ses, at Fagraeas Løvblad-

nektarier kunne siges at være metamorfoserede Partier af Mesofyllet

med Indfoldninger af Epidermis.

I den Tid, da jeg opholdt mig ved Buitenzorgs Have, skød

F«5rrae«-Exemplarerne ikke nye Skud. Til min Beklagelse har '

jeg derfor maattet lade Spørgsraaalet om Nektariernes sikkerlig

meget interessante Udviklingshistorie staa aabent.

4
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Vacciniufn Teijsnianni Miq.

Paa eu af de første Udflugter , sora jeg i Begyndelsen af

Januar 1895 gjorde i Urskoven paa Gédé i Vestjava, ved Tjibodas

ikke langt fra Sindanglaja, faldt mit Øje paa en Busk med ægformet-

elliptiske, spredte, stilkede Blade uden Axelblade. Jeg genfandt

den senere i flere, desto værre ikke blomstrende Eiemplarer hojere

oppe paa Vulkanen og kunde saa vel paa hint som paa disse Exem-

plarer konstatere, at der ved Bladpladens Grund, lige ved dens

Overgang i Stilken perlede to klare, sødt smagende Draaber ud af

tvende, paa begge Sider af Stilken anbragte, yderst smaa Kirtler.

Det var øjensynlig extraflorale Xektarier, men jeg skylder Sand-

heden at tilstaa, at jeg ingensinde har set Myrer eller andre Dyr

paa vedkommende Busk. Det er muligt, at Planten paa andre

Aarstider modtager Besøg af saadaune Gæster; det var Eegntid, da

jeg befandt mig i Urskoven; intet af vedkommende Plantes Skud

var i Løvspring, og det er ikke usandsynligt, i Lighed med, hvad

vi fra Burcks Iagttagelser over Fagraea vide, at Nektarierne

netop have deres Glansperiode, saa længe Bladene ere unge. De

ældre Blade ere meget tykke, næsten kødfulde, og først ved Studier

i Buitenzorgs Herbarier og ved Dr. Valetons elskværdige Vejled-

ning efter min Tilbagekomst fra Tjibodas lykkedes det mig at

identificere min Plante med Vaccinium Teijsmatini Miq. ; med vore

nordiske Vaccinier har Planten, saa længe den ikke blomstrer, ikke

den ringeste Lighed. Denne specielt javanske Art voxer i meget

pompøse Omgivelser: Højskoven dannes af mægtige Q^/ercit^-Arter,

Åltingia excelsa, forskellige Lauraceer, Myrtaceer og Fmis-Xriei

tæt besatte med en Uendelighed af Epifyter, især Orchideer,

Polypodiaceer og elegante Hymenophyllaceer; paa Jorden mellem

Urskovskæmperne fyldes Eummet af kraftige Elltttaria^r.AhoiMaQr,

Angiopteris , Cyrtandraceer , Elatostemma QX , CnrcuVigo ,
Sctado-

hlifli

Ram
Arter o, m. a. som mere eller mindre mægtige Lianer danner talløse
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Guirlander. Ovenfor „Huis ten Bosch'', et forfaldent Skur langt

inde i Skovens Halvmørke, hvor Bjergets Stigning pludselig tager

betydelig til, og hvor Vegetationen, der her er i 5000 Fods Højde

over Havet, ændres en Del, findes Vacdnium Teijsmanni hyppigere,

og her ofte i Selskab med den pragtfulde Rhododendron javankum.

Man vil af dette lille Udvalg af mine Plantelister se, at den her

omtalte Vaccinium altsaa har hjemme i den fugtige, varme Bjerg-

skov. Desto mærkeligere maa den anatomiske Bygning af Bladene

forekomme; de ere ganske udpræget xerofile. Jeg behøver her

ikke at gaa stærkt i Detaillerne for dette Punkts Vedkommende,

idet jeg kan henholde mig til en systematisk-anatomisk Behandling af

hele Slægten, som Xiedeuzu^) har leveret. Et Tværsnit af Face.

Teijsmanms Bladplade, som er 2""" tyk, viser os, at den temmelig

stærkt kutikulariserede Overhud, der kun paa Undersiden er for-

synet raed Spalteaabuinger, paa Bladoversiden dækker over et meget

garvesyreholdigt, storcellet Hypoderm , under hvilket vi finde et

enormt udviklet, assimilatorisk Palissadevæv paa fire å fem Celle-

lags Vægtighed. Derunder ligger saa det øvrige, svampede Mesofyl,

og saa vel heri som i mange af de meget store Palissadeceller

findes store, smukke, særdeles spidspiggede Krystalstjærner af Kal-

ciumoxalat. Billedet bliver paa det nærmeste som Fig I B hos

Niedenzu [1. c, pag. 154], [der rigtignok er af Slægten Sophodesia-)];

prøver man paa ved Hjælp af den nævnte Forfatters [1. c, pag. 193]

anatomiske, tabellariske Oversigt at bestemme vor Vaccinium (hvilken
r

han forøvrigt ikke har undersøgt), vil man nærmest komme i Nær-

heden af Vacc. Blnmeaniim Nied. [== Epifpjnium Jlorihnidum ^) Kl.

i) Englers Jahrbiicher, 1890, Bd. XI, pag. 134.
») Gengivet hos Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam., IV, l^te Abth., pag. 11.

») Cfr.-. Miqnel: Flora Indiae Batavae; vol. II, pag. 1069. — Om Vac-
cinium elliptieum Miq., fonden paa Salak [tæt udenfor Buitenzorg] i

4000 Fods Højde, Vacc. varingiaefoUum Miq., (javansk : Djantigi betul)

fra Gédé i 8—9000' H., samt om V. cyriodon Mi(i„ der alle ere sær-
egne javanske Arter af Underslægten Epigynium, angiver 5'tiquel

enten ^olia basi glayiåulosa^ eller ,folia in baseos margine 2-3
glmuhiJosa^ hvorimod dernetop intet saadant anføres om V. Tejsmanni.
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= Tkiehaudia flovib. Bl.]. Klorofylkoruene i disse usædvanlig

store Palissader ere meget store og tydelige. Ca. IV/a"^^ af Blad-

kødets Tykkelse udgøres af Palissaderne; den bracliyodiske Tilslut-

ning til Vævet nndernedeu er ikke særlig udpræget; de meget

fine Karstrænge, som ligge lige under Samlercellernes uregelmæssige

Lag have særdeles tydelige Skeder og ere paa Uudersidon støttede

af svage Sejhaststrænge. Denne mekaniske Belægning er endnu

langt mægtigere paa Bladets tykkere Ribber. Undersidens Overhud

er meget lav og smaacellet; som paa udpræget dorsiventrale Blade

i Almindelighed befinde Spalteaabniugerue sig kun paa denne Side.

I fysiologisk-anatoraisk Henseende er denne Bladbygning meget

interessant; tager man Hensyn til den særdeles tykke Kuticula,

Hypodermen og det formentlig ogsaa som Vandvæv tjenende,

netop saare tyndvæggede Palissadevæy, der ved en eventuel sted-

findende, stærk Insolation vil kunne svuke ikke saa lidt sammen,

faar man en rimelig Forklaring paa den xerofile Bygning ^).

De ovenfor omtalte, ved Bladpladens Grund siddende, smaa

Nektarier, i Eegelen eet paa hver Side, men undertiden ogsaa to,

vise sig som cirkelrunde , svagt hvælvede, glatte, af en noget

ophøjet Band omgivne Flader. Et Tværsnit af Bladstilken gennem

deres 3Iidte viser os, at en meget uregelmæssig Overhud dækker

over et særdeles smaacellet, uregelmæssig ordnet Væv, uden Inter-

cellularrum, som er temmelig dybt indsænket i Bladstilkens Parenkym.

Fra det Karstrængssystem, som gaar igennem Stilkens aksile Del,

gaar der tynde Grene hen til Inderfladen af den nektariale Væv-
m

masse, som for øvrigt ikke ved noget specielt, tydelig fremtrædende

Cellelag er adskilt fra Stilkens sædvanlige, med Cellemellemrum

forsynede Parenkym. Da dette meget smaacellede, nektariale Væv

udgor en tilnærmelsesvis kugleformet Masse, omfatter Karstræng-

systemet det skaalformet. I Stilken er hele Karstrængmassen led-

saget af stærkt forvedede, prosenkymatiske, tjkvæggede CeUer, der

gruppevis ere lejrede tæt op til Leptomet, altsaa som en [paa

1} Cfr. Lermeil ogsaa Niedenzu, 1. c, pag. 226 {Vacc. Blmiean'um).
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Tværsnittet] hyppig afbrudt Kreds eller Skede af Stjrkevæv. De

korte, ind imod Nektarierne gaaende Karstrænggreue opløse sig

umiddelbart under det seceruerende Vævs Bund i ganske korte,

vredne Grene , hvis Hadromelementer blive korte , nætformet for-

tykkede Trakeider; disse støde umiddelbart op til de inderste, meget

tyndvæggede Nektarialparenkymceller, og det hele Ledningssystem

er ledsaget af de nævnte mekaniske Celler, der imidlertid her blive

korte, grovt porede Stenceller. Et taugentialt Længdesnit af Blad-

stilken gennem Xektariets inderste Parti, altsaa et Tværsnit af

dette, viser os et meget forvirret Billede af Hadrom- og Leptom-

partier i forskeUige Snit, yderst begrænset af Stencellerne,

Paa Nektariets noget udhvælvede Yderflade, der undertiden

kan være temmelig dybt nedsænket under Stilkoverhudens Niveau,

findes ofte paa ældre Organer en Vegetation af Svampemykelium.

Udviklingshistorien af disse Kirtler har jeg ikke haft Materiale

til at kunne følge, da unge Skud af denne Vacchiiuni-ÅYt ikke

forekom paa den Tid, da jeg opholdt mig i Tjibodas Bjergskove,

Shorea stenoptera Burck.

I den til Buitenzorgs videnskabelig-botaniske Have knyttede,

store og højst interessante Forsøgshave i Tjikømø forefandt jeg en

Plantning af et til Dipterocarpaceernes Familie hørende Træ, Shorea

stenoptera ^) Burck. Dets lavt ned mod Jorden hængende Grene,

som vare forsynede med meget store, ^erribbede Blade, vare et i

høj Grad yndet Opholdssted for nogle store Myrer. Disse Dyr

skjulte sig paa og mellem de ikke altfor gamle Blades mægtige,

med delvis tilbagerullet Eand xidstyrede Axelblade og gjorde det

til en noget blandet Fornøjelse at afbryde Kvistene. I Spidsen af

disse, hvor Bladene endnu ikke ere udfoldede, ere Axelbladeue, der

i Årteu har hjemme paa Borneo. Af dens Frø vindes eu Fedtait, som
Malayerne kalde tangTcmcan eller tengkatcan, og for hvk Skyld man
har forsøgt Træets Dyrkning paa Java. [Cfr.: Aanteekeningen over

de in den Cultuurtuin te Tjikeumeuh gekweekte Gewassen, doer

v.Rombuxgh. Batavia, 1892; p. 90,]

J
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her fungere som Knopsliæl, fladt sammenlagte [som hos Cnnonia^

Ampdopsis og andre]. Paa deres Yderside, der ligesom Indersiden

er besat med talrige Busk- eller Stjærnehaar ^) , befinder der sig

6 a 10, sjældnere flere, af udskilt Nektar glinsende, kredsrundo

Pletter. Ganske lignende forekomme paa Bladpladens Overside,

De er meget iøjnefaldende og udøve stor Tiltrækning paa Myrerne.

Et tyndt Tvær- eller Længdesnit gennem Axelbladet og en af

de nævnte Pletter viser os, at den temmelig smaacelledc Epidermis

paa dette Sted er noget indsænket. Den er her omdannet til et

skiveformet Trikom, bestaaende af to Cellelag, et indre af mere

kvadratiske, i kone. Svovlsyre uopløselige Celler, der danne et

tydelig udpræget Grænselage) ind imod Åxelbladets her temmelig

smaacellede, med talrige Krystalstjerner af Kalciumoxalat udstyrede

og af saare fine Karstrænggrene gennemtrukne Grundvæv, og et

ydre, det egentlig secernerende, af lange, meget smalle, hist og her

tangentialdelte og med en ret tyk Kutikula forsynede, prismatiske

Celler bestaaende Lag. At begge disse Lag ere opstaaede ved

tangentiale samt derpaa [i de ydre Celler] følgende Radialdelinger

af den unge Epidermis, lader sig meget let konstatere allerede af

^) Saaledes, som det er ojeudommcligt for Familien. Cfr.: E ugler &

Prantl's Natml Pflaiucufam., IIL Theil, AbtL 6, pag,245.

Det kau iøvrigt her bemærkes , at den hos Bu rok givne Afbild-

ning [„Les Diptorocarpéos des Indos Néerlandaises'', cfr.: Ann. dn

jardin bot. de Buitenzorg; 1887, vol. VI, pi. XXI] ikke er rigtig vel-

lykket, formentlig fordi den er udført efter et (mangelfuldt) Herbari-

expl. Om Axelbladeue sigea der i den deskriptive Text intet andet

end: „Stipulae cadiioae, cicatrices annulares relinquentes*'. Plantens

Myrmekofili synes saaledes hidtil ikke at være paaagtet.

») Et saadant skarpt udpræget Grænselag er i al Fald meget hyppigt

hos secernerende Organer. Jeg har for mange Aar siden paavist det

hos Luffa og Tecoma [se nedenfor citerede Afliaudliug]; det svarer

tn det af Warming [Naturh. Foreu's vidsk. Medd., 1872; pag.177;

Fig. V, a, m, a] saakaldte ^klokkeformedo'^ Lag i Kirtelen hos Drosera,

og til det af Goebel [Pflanzenbiol. Schiiderungen, H, 1893; Tab. XXIII,

Figg. 1—6] som „Mittelschicht" betegnede Lag hos Dionaea, Droso-

2)7iijUnm og AUrovandia. Haberlandt [Physiolog, Pflanzenanat,

1896, pag. 426] kalder (hos Drosera) det samme Lag for „schutz-

scheidenahnlich". Dets Rolle er endnu ganske uklar.

Videnak. Meddel, fra den naturh. Foren. 1897. 24
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Cellevæggenes indbyrdes Stilling. — Disse Kirtler have iblandt de

hos andre Planter hidtil kendte saaledes mest Lighed med de

extraflorale Nektarier, der findes paa Bladstilkens Inderside samt
F

udvendig paa Bægeret af Tecoma radicans'^) eller paa Løvbladene

af Clerodendron-), Da de imidlertid ikke hidtil ere beskrevne

hos nogen Dipterocarpacé, har jeg ment, at en kortfattet Angivelse
y

af Fænomenet havde sin Interesse-

København i September 1897.

Eigurfoiklaring.

ror cre tegnede med
Zeiss' Mikroskop.

Tal). L

En Gren af Exoecaria higlanditlosa MuU. Arg.

Tab, IL

Exoecaria higlandnlom Mull. Arg.

Fig. I. Et Stykke af et ganske ungt Blad. Pladen er endnu indrullet.

Man ser to ganske unge Nektaricr.

- IL Længdesnit af et meget ungt Nektarium. [Obj.DD; OcaL2.]
- IIL Længdesnit gennem et noget ældre, ne det secernerende Epi-

thelium. [Obj. a; Ocnl. 2.]

- IV. Tværsnit af et udvoxet Nektarium omtrent i dets øvre Tredjedel.

Nektaricepithelet ses kun paa Sekretiousspaltens ene Væg \_né].

[Obj.ag; OcuL2.]

- V. Xektarspalten med deus Omgivelser; Tværsnit af Nektariet

?: Leptom. hi Hadrom. [Obj. A; Ocul.2.]

- VL Et Parti af forrige Præparat stærkere forstørret [Obj. DD ; Ocul. 2].

nei NoktarieepitheL A; Hadrom. l^\ Leptom. l^i Tværsnit af

den anden Leptomstræng.

') Cfr.: V.A, Poulsen: Naturh. Foren.'s vidsk. Mcdd., 1895; pag, 261;

Tab. VI, Fig. 10.

^) Reinke: Sekretionsorgane an Laubblattor. [Pringsh. Jahrb., Bd. X.

P-119.]
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Tab. III.

/

Fagraea Uttoralis 131.

Fig. L Tværsnit gennem et Løvblads Nektarium og dets nærmeste Om-

givelser. Svag Forstørrelse. Halv skematisL cu: Undersidens

Epidermis. o: Nektariots Munding, ne: Nektarialopitlielict.

wm: Nektariemesofjl. ?rt: normalt Mesofyl. i:LIiobIast. A: Hypo-

derm under Oversiden, eo: Oversidens EpidermiB,

- II. Nektariemundingen set paa Fladesnit. [Obj. DD; Ocul. 1].

- III. Lodret Snit gennem Nektariemundingon. To mere liorizontale

OST en lodret ind i Bladvævet gaaende Nektariespalte ses.

[Obj. DZ): Ocul. 2.]

- IV. En Spalteaabning fra Nektariets perifere Overflade, set udcnfra.

[Oh'i.DD; Ocul. 1.] 6,, 6^ og b,: de tre Biceller.

- V. Snit vinkelret paa Bladfladen gennem en Spalteaabning noget

fia Nektariets Periferi. 6: BiceUe. i: Spidsen af en af de for-

vedede Idioblaster, som rager ind i Aandehulen. [Obj. DD;
Ocul. 2.]

- VI. Snit som forrige gennem en paa Nektariets perifere Del værende,

men ud af Funktion sat Spalteaabning. Bicellerne ses at have

poset sig ud i Aandehulen og lukke komplet for Spalten.

[Obj.jDD; OcuLl.] b: Bicelle.

- VII. Snit som forrige. Her er ikke alene Spalten aflukket, men

Aandehulen belt udfyldt. 6: Bicelle. [Ojb.DD; Ocul. L]

. VIII. Fladesnit af Løvbladundersiden taget fra et Sted i Periferien af

Nektariet. Overhuden er bortskaaren; det subepidermale Vævs

Cellekonturer ere tegnede. De tre med et Kryds mærkede Celler

tilhøre imidlertid Epidermis og ere de udposede, tæt sammen-

sluttende Biceller [6 iPg.VII, &,, b,, b, i Fig. IV], som ganske

udfylde Aandehulen.
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