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Hans Ehriftian Lyngbye. 
Nekrolog. 

Mans Cbriftian Lyngbye, fom nyligen og alt for tidligt 

forlod 08, hørte blandt De ualmindelige Menneffer, fom 

med Loft, Seer og ftabíg Unftrængelfe tidligt erhvervede fig 

grundige Kundſtaber, og banede fig Vejen til et hædret Navn 

iblandt Fædrelandets VBidenffabsmænd. Han var født Den 

29de Juni 1782 i VBlendftrup paa Grevffabet Lindenborg, 

hvor hans Fader, Jens Michelfen Lyngbye, var Sfolelcerer 

og føden Degn. Da han tidligt vifte Nemme og Lærvillig- 

hed, tog Provft Røst i Thye ham til fig, Da han var 12 Aar 

gammel, og undervifte bam frit, indtil han Funde afgive ham 

til Aalborg lærde Skole, hvor han frar blev fat i Mefterlek- 

tien. Her underholdt han fig tildeels felo, ved at give privat 

Underoiisning til adſtillige Difeiple € De lavere Klasfer. — 

Fra Aalborg Skole blev han dimitteret 1802 til Kjøbenhavns 

- Univerfitet, og erholdt baade ved Examen Artium og phi- 

losophicum Karakteren Laudabilis. Da fan iffe fandt 

Udveje til at opholde fig t Hovedftaden for at fludere til Den 

theologiffe Embedseramen, tog han imod en Huuslærerplads 

"hos en Preſt i Venſysſel, hvor han forblev i nogle Aar. — 

Sj Dette. Tidsrum anvendte han fin Fritid, Deels til at for- 
«3 
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berede fig til theologift Atteftats, Deels til Underfegelfen af De 

Naturgjenftande, fom omgave bam; og Da vi i Det Danffe 

Sprog eje en Haandbog i Botanifen, fom udmærker fig ved 

troe og efter Naturen forfattede Plantebefkrivelfer, gav Denne 

ham Anledning og Hjælp til at underføge og beftemme De 

vildtoorende Planter t den Egn, hvor han opholdt fig; hvilket 

er et Beviis faavel paa Denne Haandbogs Fortrinlighed fom 

paa Longbyes Iver og Nemme; thi, uden andet Hjælpemivnet 

end Etatsraad Hornemanns Plantelære, havde han beftemt 

Egnens Planter faa godt, at Udgiveren af Flora danica iffe 

fandt Noget at berigtige, Da Lyngbye fom til Kjøbenhavn med 

fit Herbarium. — Efter at han i Aaret 1812 havde taget 

tbeologt(É Atteftats med Karakteren Laudabilis, og egregie 

for hans friftlige Udarbejdelfe, blev han Huuslærer hos mig, 

og Dette gav Anledning til et Venffab imellem ham og mig, 

fom førft endtes med hans Dur. 

Godfet Hofmannsgaves Beliggenhed ved Havet og Ky- 

fternes Nigdom paa vegetabiliffe Produkter havde opmuntret 

mig til at beftjæftige mig med Algernes Underføgelfe, og Da 

jeg ofte bad Lyngbye om at aftegne De nye eller mindre be 

fjendte Arter, fom bleve fundne ved often, fif han: Derved 

Loft til mifroffopiffe Underføgelfer af en Plantegruppe, hoor- 

over han føden udgav et Værk, fom gjør Fædrenelanvets Lit: 

teratur Ære, og fom længe vil blive regnet til De ſortxinligſte 

af dette Slags. 

J Aaret 1816 blev af e udfat følgende Priig- 

— 

„Constat non paucas Al garumpecies cura et studio Moduri, 

O. Fr. Mülleri, Vahlii et Hofmann Bangii aliorumqve in aqvis 

dulcibus atqve marinis Daniæ indagatas nec non descriptas, sed 

nec ab illis, nec ab aliis systematice dispositas esse, Postulatur 

igitur dispositio systematica omnium algarum aqvaticarum Daniæ 

. hue usqve detectarum, descriptionibus et synonimis illustrata.“ 
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Da Lyngbye allerede i flere Aar havde anftillet Underføgelfer, 

betreffende Denne Plantefamilie, og fortfat Disfe med Held 

paa en Nejfe til Norge ( Selffab med mig, tog han af Vet 

ubfatte Priisfpørgsmaal Anledning til at ordne alle fine Ma- 

terialier, og indfendte ( Aaret 1817 fin Afhandling om De 

Danffe Hydrophvter, lebfaget af en ftor Mængde nøjagtige 

Tegninger og mifroffopiffe Analyfer. Denne Afhandling 

gjorde Opfigt; thi Den indeholdt meget Mere, end man havde 
fordret og Funde vente, og iffe alene Alt, hvad hans For- 

gjængere havde opdaget og beffrevet, men og meget Nyt, hoor- 

iblandt 7 nye Slægter og omtrent 50 nye Arter. Alt Dette 

var inddeelt efter en no, af Forfatteren felv dannet Methode, 

fom vel iffe foarede til Det naturlige Syftems Fordringer, 

men fom udmærkede fig ved fin Lethed for Begondere, og med 

Net Funde Faldes et fortrinligt beuriftiff Svftem. Dom: 

merne vare Derfor (ffe alene enige i, at tilfjende Forfatteren 

Den udfatte Priis, men anbefalede ogfaa hans Skift til Ud- 

givelfe. 

Da Gehejmeraad OD. Malling, fom VBræfes for Di- 

veftionen for Univerfitetet og De lærde Skoler, fremlagde 

vette Skrift for Hans Majeftæt Kongen, og gjorde Aller: 

høyftfamme opmeerkfom paa, at Forfatteren iffe havde For- 

mue til felo at udgive Det, befluttede Hans Majeftæt aller- 

naadigft, at Det ſkulde udgives paa hans Bekoſtning. Dette 

ſtete; og Trykningen deraf, ſamt Stikningen af 267 Plante— 

tegninger paa 70 Kobbertavler, koſtede (ffe mindre end 3000 

Nod. v. ©. Da Værket, fom ubfom 1819, var færdigt, 

var $$. Majeftæt faa ædelmodig at ffjænfe Forfatteren det 

hele Oplag, fun forbeholdende fig 30 illuminerede Exempla— 

rer Deraf, fom bleve undeelte til befjendte UAlgologer. Førend 

Lyngbye uvgav fit Arbeide, gjorde han med Éongelig Under: 

føttelfe en Reife til Færøerne, formodende at Disfe Ders 
1* 
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- Kyfter frembragte mange Alger. Hans Forventning blev (ffe 

ftuffet; thi han hjembragte Derfra (ffe faa nye og (Efe før i 

Norden fundne Urter. 

Saafnart Longbyes Hydrophytologia danica (ette 

var Titelen paa Denne Bog) blev bekjendt i Udlandet, blev 

den fordeelagtigt bedømt, og adfkillige Algologer tilfjendegave 

Forfatteren ffriftligt Deres Bifald. 

Uden Unbervitsning*) og ved egen FUD og Talent havde 

Lyngbye bragt det faavidt i at tegne efter Naturen, at han 

med ftor Lethed og Nøjagtighed udkaſtede paa Papiret Af- 
bildninger af hvad han faae ved Hjælp af Mikroftopet; og 

Dette er faameget. mere moærkeligt, fom han var næften blind 

paa Det ene Øje. 

Under fit Ophold paa Færø forøgede han ikke alene fit ` 
Priisfkrift med Beftrivelfer og Tegninger af mange nye og 

fjeldne Ager, men benyttede ogfaa Lejligheden til at gjøre fig 

befjendt med Færøernes Sprog, og til med F at tamle 

Dg optegne De gamle Traditioner, fom fatte paa Vers og under 

Navn af Ovæder ere i flere Aarhundreder mundtligen overlege 

rede fra en Generation til en anden. Disfe Qvæder udgav han 
tillige med en metriſt Overfættelfe í Aaret 1922. Biffop P. 

G. Miller ffrev en Fortale dertil; og Da Sangene (hvoraf 

man hidtil egentligen Fun fjendte enkelte Brudftoffer, fom des- 

uden ikke vare publicerede) have hiſtoriſt Værd, forøgede UD- 

givelfen heraf hans literaire Hader, endog ( Udlandet. 

Det var ogfaa ved fit Ophold paa Færøerne, at Lyng- 

bye fi Leilighed til at Fjende den for Disfe Der vigtige Grinde- 

*) Det maa imidlertid bemærkes, at Lyngbye, bog efter at han allerede 
ved Dvelfe i Tegning paa egen Haand havde bragt det temmelig 

vidt i at afbilde Naturgjenftande, beeltog i den Underviisning 

i Blomftertegning, fom gives i den botanifte Have ved Hr, 

Blomftermaler Bayer. 
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R 
fangft, og til at underfege og give en Tegning af Grinden, 

Dette mærkværdige Sor af Cetaceernes Familie, fom indtil Den | 

Síb var mindre nøje kjendt af Naturforfkerne. Han indfendte 

en Afhandling derom til Det Fongelige Vivenffabernes Selfkab, 

og blev Derfor tilfjendt Dets Sølvmedaille. Afhandlingen er 

indført i Tidsſtrift for Naturoidenffaberne, Are Bind. 

S Maret 1849 blev han udnævnt til Sognerreft for 

Gjesfing og Nørager Menigheder i Aarhuus Stift, og giftede 

fig 1822 med Henriette Augufla Tielemann, en Datter af 

afdøde Paftor Tielemann í Gierding og Vleuftrup. Det er- 

. holdte Embede var imidlertid faa vinge, at hans Formues- 

omftændigheder bleve Aar for Nar flettere; og Det er bogfta- 

veligt fandt, at ban íffe formaaede at beftride Omkoftnin- 

gerne ved Den GorrefpondDenee, fom Udgaven af hans Hy- 

drophytelogia foranledigede. — Omfider bleve hans Kaar 

betydeligt forbedrede, Da han í Aaret 1827 blev forflyttet til. 

Søeborg og Gilleleje Menigheder i Sjælland, Hvorved han 

(tfe alene fnart fi£ fin Gjæd betalt, men fandt Midler til at 

anffaffe fig em Deel Bøger, henhørente til Naturhiftorien, 

hvilken Videnſkab han fremdeles vedblev at dyrke med Jver. 

Da hans algologiffe Underfogelfer paa Kyfterne ved 

Gilleleje naturligoiis efterhaanden bleve mindre frugtbringende, 

ftE han oft til at underføge Havets Doriffe Produkter fra 

famme Egne, og fom derved i nærmere Forbindelfe med 

Profesforerne Reinhardt og Efchricht, til hvem han meddeelte 

abftillige af fine Opdagelſer. Han har (ffe befjendtgjort No- 

get i Denne Deel af Naturbiftorten, men han har efterladt 

mangfoldige Tegninger af Fiffe og Bløvdyr, fom Det ev at 

ønffe maa Éomme i en i Faget kyndig Mands Hænder, Der 

forftaaer og attraaer at benptte Dem, 

I Aaret 1825 blev han Medlem af det Éongelige norz 

Diffe Omftiftsfelffab, og i 1827 af det Éongelige Videnfta- 
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bernes Selftabs phyfifte Klasfe. — Bed Neformationsfeften 

1836 blev han af Det philofophifte Fakultet ved Kjøbenhavns 

Uviverfitet indbudt til at Difputere for Doktorgraden. Han 

modtog Jndbybelfen, og havde Doktordisputatfen, fom var af 

botanift og zoologift Indhold, og fom ban gav Titel af 
„Rariora codana*, næften færdig, Da mange Forretninger 

forhindrede ham í at lægge Den fidfte Haand paa Arbeidet. 

Lyngbye havde allerede paa Færøerne anftillet antiqva- 

riffe Underføgelfer, og fortfatte Disfe medens han boede i Søe 

borg, hvortil Denne fra Waldemarernes TiD minderige (gn 

gav Anledning. Han foranftaltede ifer Eftergraoninger i 

Ruinerne af Søeborg, fom laae paa Præftegaardens Mark, og 

var faa heldig at finde adftillige (Efe uvigtige OMfager, fom han 

ffjænfede til Det antigvariffe Mufeum, hoor De endnu opbe— 

vares.  Befkrivelfen derover, tilligemed nogle andre Afhand- 

linger af antiqvariff Indhold, ere indførte i Untiqvarifke 

Annaler, 3die Bind, og i nordiſt Tidsſtrift for Oldkyndighed, 
Rådet pg die Bind. 

For at gjøre Liften paa Longbyes litteraire Produkter 

fuldftændig, maae jeg tilføje, at han, i de Skrifter, fom. ere 

udgivne fra det foenffe Landemode, har meddelt (1819, 2 B. 

19.) en Afhandhandlig om De bivelfte Planter, hvilfen Fan 

anfees fom et Bidrag til Celsii Hierobotanicon. Denne 

Afdandling havde han allerede forfattet i fine Studenterdage. 

Lyngbye var af lav Statur og af et fimpelt, fordrings- 

løft Ydre; men hans Øje røbede den Varme for videnftabe- 

lige UnDerføgelfer, fom ftadigen befjælede ham. 

~ Hang ualmindelige Hufommelfe og hans ftrængt-logiffe 

Underſogelſes⸗Evne bleve underſtottede ved en uafbrudt Flid 
og vedholdende Studeringer, hvorpaa han anvendte enhver 
Stund, fom hans Embedspligter Ieonede ham. 
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. Han befad gode philologiffe Kundffaber, og flrev, alle- 

rede fra Skolen af, med Lethed Latin, men røbede Dette Éun f 

fine Skrifter; han var tillige af en faa ftor Beffedenhed, at 

han Derved, hvilket ofte er Den Beffednes Lov, blev miskjendt, 

eller i det Mindfte (Efe fattet efter Fortjenefte. 

— Hang Familie og de, fom fjendte ham, ville beholde 

ham i kjærlig Erindring fom en retffaffen, vligthengiven og 

utrætteligt arbejdfom Mand af ualmindelig Lærdom, med en 

lys Aand og et ædelt Hjerte. Af hans Menigheder var ban 

elffet, og agtet af De Gmbedsbrødre og Andre, fom ftove i 

Forbindelfe med bam ; thi han var tillige en flrængt ordentlig 

Mand og punftligt nøjagtig i alle fine Forretninger. 

Sy Efteraaret 1836 foækfedes hans legemlige Kræfter, og 

allerede ved Nyaar mærkede ban, at den fidfte Stund nær- 

mede fig. Han var beredt Derpaa, og gif til Hvile i Den 

famme Maaned (ben 18de Maj 1837) Da Planterne, Dem han 

beftuede med Haab og Kjærlighed, opvaagnede af en lang 

Vinterfgon. 

Niels Hofmann Bang. 
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Om Suvltefrebfene, | 
fær med Henfyn til den danfke Fauna, iidem vi 

enrik Kroyer. 

III. | 

Sormbefkrivelfer. 
(Fortfættelfe.) 

Caligus (Lepeophtheirus) pectoralis. 

(Førfte Bind, Tab. VI, fig.4.) 

n. balvmuanedannede Redffaber mangle; Øjnene ere 

meget fmaa og næften fammenfiydende, og H'et fan (ffe let 

bemærkes med Det blotte Øje. 

Samlerne (fig. 4, a) ere Eloftede, med Grenene fmalle 

og tilfpidfede*). 

Sorfte Par Fodder ere forfonede med Torn paa Len 

inderfte Nand af andet Led. 

Andet Par Sødder (fig. 4, b) have en ftor Klo, men 

ingen Fremragninger paa Den indre Nand af andet Led. 

Gaffelen (fig. 4, c) ev enfelt Éløftet; Dens Grene lan- 

cetDanneDe. 

Sjette Par Sødder (fig. 4, d) meget livet; førfte Led 

bar en lille Forn i Enden af pderfte Rand; andet og tredie 

Led mindre tydeligt adffilte, og Tornen i Enden af tredie Leds 

pDerfte Nand vanfkelig at bemærte; fjerde Led eller Haanden 

omtrent af famme Længde fom andet og tredie Led tilfammen- 

tagne; Den inderfte af dens tre Kløer er omtrent af Haandens 

Længde og Dobbelt faa lang fom den midterfte, Der fun ev lidt | 

længer end den yderfte. 

*) Nordmann paaftaaer, atbe ere toleddede; men, ligefom hos alle 

andre af mig underføgte Kaligusarter, hat jeg fun fundet bem 

dannede af et Stykke. 
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Halen er Fort, uden tydelige Spor til Led; Dens Ap- 

pendices meget fmaa. . 

. Efter at have angivet, hvad Der er Farafteriftift fov Ar- 

ten, maa jeg omtale, hvad Der er færegent for Kjønnene,- 

heile í Habitus afvige meget fra hinanden, og jeg vil førft 

omtale Hunnen (fig. 4, A), fom fones at forefomme langt 

hyppigere end Hannen (fig. 4, B). 

. Længden af de førfte Individer. 22 ^^ uden Wggemors; 

Breden lidt meer end 1. å 
Cefalotborar, Der ev lille i Forhold til Bagfroppen *), 

er fladt hvælvet, og vifer megen Tilnærmelfe til Kredsform ; 

Længden ev Dog maa(fee ubetydeligt flørre end Breden, vg 

Den bagefte Rand temmelig lige afftumpet. 

Den frie, fodbærende Xing er iffe adffilt fra Genital 

ringen ved nogen Tværfure, men Danner i Forbindelfe med 

Denne et flaffeformigt Legeme, hvis nederfte Wand er fadt 

indffaaren. í 

Aalen er meget fmallere end hos Hannen; tillige eve 

Dens Appendices meget mindre og Dens Børfter meget 

fortere. 

Aannens Sterrelfe er meget ringere end Hunnens (ome 
trent 14 ; Farven er mørkere rødlig ; Cefalothorar langt ftørre 

og fjær bredere fammenlignet med Bagkroppen; tillige er den 

mere fiirfantet og meget mindre hvælvet end hos Den vorne Hun; 

Den Ning, fom bærer Det fjette Par Fødder, er tydeligen ad» 

(ft fra Gefalothorar og Genitalringen, og har en noget 

rhomboidalff Form; Genitalringen (fig. 4, e) ev af temmelig 

Fredsrund Form, og har næppe Gefalothorar’s halve Brede; 

hver af Dens Siderande er forfpnet med tre, tæt ved hinanden 

- *) Gefaletforar'8 Længde er omtrent liig Bagkroppens, Halen fra: 

regnet, og dens Brede er fun meget lidt ftørre end Genitalrin- 

gens. 
P d 
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ſiddende Torne, hvilke eve anbragte nærmere den nederfte end 

den øverfte Nand; ogfaa den nederfte Rand har tre Torne 

paa hver Side af Halm; i Genitalringen bemærkes paa 

hver Side af Tarmefanalen et ftort, ovalt Organ, ligefom en 

Sæt eller Blære. Halen har næften Genitalringens halve — 

Længde, og mere end Dens halve Brede; Appendicernes Længde 

er omtrent 3 af Halens Længde, og Ve tre nedadrettede Bør- 

ftev ere længer end Sale og Appendices tilfammentagne. 

Endnu maa Det bemærkes, at jeg oftere tilfammen med 

De almindelige Hunner har fundet en temmelig afvigende Form, 

med bredere og langt mindre hvælvet Cefalothorar, med minz 

bre Genitalving og med Det andet Par Fødder flærkt frem- 

ragenbe paa Gefalothorar'$ Underflade. Uagtet Denne i fin 

Habitus er meget paafaldende forffjællig fra Den almindelige 

Hun, fynes Der Dog ingen tilftrækfelig Grund at være til at 

antage Den for andet end en Vartetet, Da Den baade forefom- 

mer i Floeng med Den almindelige Form, og flemmer aldeles 

med Denne i alle De Dele, Der ellers afgive Artstfjælnemærber : 

gamlere, Gaffel o f. 9. - 

Af Denne Snyltekrebs, fom forefommer meget hyppigt, 

ifær paa Broftfinnerne af forffjællige Flonderarter (Platessa, 

Flesus, Rhombus, maximus o. f. v.), og ogfaa enfeltoiis 

paa adffillige andre Fifte, har Müller førft givet en flet Af- 

bildning (Zool. dan. tab. 33, fig. 6) og en utilftroeffelig 

Bejkrivelfe under Navnet Lernæa pectoralis. Y7ordmann 

dannede en ny Slægt (Lepeophtheirus) af Dette Dyr, fordi 

Det mangler De halvmaanedannede Redſtaber, fom han anz 

feer for Øjne. Burmeiſter trodde at finde et enkelt Øje 
tæt bag Pandepladens forrefte Rand i Midten af Denne. 

Gt Øje findes imidlertid flet iffe paa Dette Sted; Derimod 

vel en lille begrændfet Plet, ligefom hos andre Kaliqus- 
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arter; in Med Henfyn til Hannen, fom Hidtil næppe har 

været befjenbt*), og fom, naar ben fandtes ene, let funde 

antages for en egen Art, paa Grund af dens fra Hunnen 

meget forffjællige Wofeende: vil man maaffee forlange Bez 

viis for, at Den virfeligen er Hannen. I faa Henfeende fnt» 

ffrænfer jeg mig til at bemærke, at jeg oftere har fundet den 

fammen med Hunnen paa famme Flonderindioid, at faavel 

Dens Form fom Den beftandige Mangel af 3Gggefnove bez 

tegner Den fom en Han, at Den i alt for Arten Væfentligt 

ftemmer overeens med Hunnen, og at Afotgelferne omtrent 

eve De famme, fom imellem San og Hun af Caligus curtus, 

ffjøndt maaftee i en højere Grad. 

Caligus Sturionis Kn. 

(8.1, Tab. VI, fig. 6. Hunnen.) 

Med Henfon til Farven udmærker Denne Kaligusart fig 

fra alle andre af mig unDerføgte ved et Slags Perlemoder: 

glands. Det DBetegnende i Dens Habitus ev Teng omvendt 

bjerteformige, langftrafte Genitalving og Dens lange Hale, [amt 

Deng overhoved flanfe og langftvatte Form. å 

Længde fra Gefalothorar's forrefte Nand til Halefpidfen 

6 '", af hoilke Gefalotborar udgjør omtrent 21 til 2j ^, 

Bagfroppen Neften; Wggefnovenes Længde 4 til 6; Te- 

tallængden 81 til 102 "^. 

De balvmaanedannede Redffaber mangle. 

Sorfte Par Søleres Grundled er (ffe fønderligt længer 

end andet Led. 

Samlerne eve flore, vage langt ud over Næbet, Heftes. 

*) Hvad Nordmann formodningsviiå angiver for Hannen, foretom- : 

mer mig, faavidt jeg af hans forte, med ingen Afbildning op— 

wſte, Beftrivelfe rør flutte, blot at være en yngre Hun. 
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i Enden til to Grene. Formen af Disfe er koniſt uden nogen 

Udoidelfe i Midten. Den (ffe kloftede Grunddeel er langftrakt, 

fmal, noget koniſt (fig. 6, a). i 

Sørfte Par adders andet Led er forfynet med em Forn 

paa Midten af Den indadvendte Rand. 

- Gaffelen (fig. 6, b) er vel Vobbelt-tvedeelt, Dog ere de 
to langftvatte, fmalle og næften línteformíge Grene faalidet 

indffaarne i Enden, . at De fire Smaagrene maaffee fnaveve 

funne fanes GSaugtagger eller Tænder end Forgreninger. 

Den Ning, hvortil fjette Par Fødder er hæftet, er me- 

get utydelig, og Fan næppe ffjælnes fra Genitalringen. 

Sidfte Par Sødder (fig. 6, c) vifer alle fire Led me 

get tydeligt; førte Led har en noget blød Forn i Enden af 

ven ydre Mand; andet Led er Det Fortefte, dets våre Mand 

buet, ( Enden forfynet med en lille Krog, over hvilfen vifer 

fig to mindre Knuder eller maaftee utydelige Kroge; tredie 

Led er Iangftraft, kinieformigt, langs Den vdre Mand befat 

med overmaade [maa Eilier (fom Dog førft vife fig ved Vræs- 

ning, under en meget flært Forftørrelfesgrad), og i Enden af 

Den ydre Mand forfonet med en Forn, hvis Længde neften er 

tiig Halodelen af Haanden; Denne er fun lidt kortere end 

tredie Led, langſtrakt, linieformig, Dog i Enden ubetydeligt bre— 

Dere; Dens vderfte Finger ev lidt frum, af Længde fom tredie 

Leds Forn; Den anden Finger er meget længere, frum, Fun 

ubetydeligt fortere end Den tredie; Denne er faa lang fom Haan- 

Den eller meer end Dobbelt faa lang fom den oberfte Finger, 

næften flet iffe frummet, og forfonet med faa og meget fmaa 

Torne omtrent mod Midten af Den inderfte Rand (fig. 6, cx). 

Benitaleingen er langftraft, noget (mal, Dog har Den meer 

end Gefalothorar's halve Brede; Den er af omvendt Hjerte- 

form eller, om man vil, noget Éoniff: Den nederfte Vand er 
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næmlig temmelig lige afffaaren, og de lidt Fonvere Siderande 

Éonvergere foroven. 

— Halen er lang (omtrent fom Generationsleddet), (mal, 

(omtrent I af Generationsleddets Brede), har ved Begpndel- 

fen af Længdens nederfte Trediedeel en ubetydelig Jndfnøring, 

og fomes faaledes"ligefom at beftaae af to Led. Dens Ap- 

pendices (fig. 6, d) eve færdeles Forte, og ubgjere vel næppe 

—75 af Halens Længde; ogíaa Appendicernes Børfter eve 

meget Forte; De tre mellemfte omtrent af Appendirets Længde ; 

Den oderfte paa hver Side Derimod langt Éortere. 

I Juli 1836 fandt jeg et flort Antal af Denne Kaligus- 

art} paa en ved Aalbæk fanget Stør; Dog blot Hunner. Of- 

tere har jeg iffe iagttaget Den, uagtet jeg, faavel før fom 

fen, (ffe. faa fjældent har unDerføgt Støren. 

Caligus Salmonis Kr. 

(8. 1, Tab. VI, fig. 7). 

Hunnens Længde fra Pandepladen til Halefpidfen 7, 

hvoraf Gefalotbovar udgjør 23%, Bagfroppen 44% gage 

fnorene ere iDetmindfte Dobbelt faa lange fom Legemet, altfaa 

14° 0g derover. Gefalothorar's Brede 23%, 

annens Længde 33%, hvoraf Eefalothorar næften ud- 

gjør 2^^; Gefalothorar'$ Brede 117. 

Det forfte Par Søleres Grundled er endeel længer end 

andet Led. | 

Samlerne (fig. 7, a) ere lidt længer end Næbet, med 
bred Nod, í Enden Floftede, Grenene tilfpidfede, Den inderfte 

længer end Den pderfte. 

Det føre Par Fødder har en Forn eller Lap paa 

Midten af andet Leds inderfte Rand; Den inderfte af De Grene, 

hvormed Dette Led ender, er fun omtrent + længer end Den 

pderfte. 
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Ander Par Sødder vifer en lille Børfte mod Midten af 

andet Leds inderfte Nand.  Grundleddet er meget længer end 

Krogen, men iffe af betydelig S'offelfe. 

Gaffelen (fig. 7, b) er enfelt foftet, Grenene ftumpt 

afrundede, utydeligt lancetdannede. | 

Den frie, fodbærende Xing er bos. Hunnen meget lille 

i Forhold til Genítalringen og utydeligt adſtilt fra Denne; hos 

Hannen derimod ftor i Forhold til Genitalringen, tydeligt ad⸗ 

(Et fra Denne og af ffjævt, fiirkantet Form. 

Sjette Par Sødders Haand (fig. 7, c) er fortere end 

tredie Led, og Dette igjen Éortere end andet Led. Førfte Leds 

ydre Rand har ingen Torn i Enden; andet Led iftedetfor 

Torn en afrundet Hubdlap; tredie Led en fterf og noget 

frum Forn, fom naaer til Enden af Haandens ydre Rand. In: 

Derfte Finger er længer end Haanden og omtrent Dobbelt faa 

lang fom Den vderfte; mellemfte Finger ftaaer i Længde midt 

imellem Disfe to. Ale fire Led ere tydeligt adffilte fra hin- 

anden. Hos Hunnen er føvrigt Bygningen af Dette Fodpar 

meget plumpere end hos Hannen. 

Benitaleingen er hos Hunnen færdeles ftor; an 

endog næften af Længde og Brede fom Gefalotbovar, af lang- 

ſtrakt fiirkantet Form, dog fortil lidt ſmallere og afrundet; 

bagefte Mands Indſnit er ufædvanligt dybt og tydeligt. Paa 

Bugfladen er ovenover Vette Indſnit hæftet et halvmaanedan- 

net, hornagtig Nedffab af guulagtig, mod Det øvrige Legeme 

afftiffende Farve; Den Fonvere Rand vender frem, den Fon- 

fave bag. 

Hos Hannen er Genitalringen (fig. 7, d) meget lille i 

Forhold til Gefalotborar; Dens Form er oval og í begge En- 
Der afftumpet. Dens pderfte Rand er et Stykke fra Den në 

- Derfte Rand forfynet med en lille Knude, fra hvilken fire fmaa 

Børfter wutgaae; Den nederfte Rand har ligeledes vev | 
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Hjornerne en Knude eller Lap, fom er førre, Eloftet, men 

fun forfynet med to Forte Barfter. 

Aalen er hos Hunnen meget lang (fom Genitalringen), 

fmal (den har næppe } af Genitalringens Brede), Iniefor- 

mig, Dog í Enden lidt indkneben, og vifer Spor til at beftaae 

af to Afdelinger eller Led. Deng Appendices. eve fmaa, og 

ubgjøre vel næppe meer end „5 af Halens hele Længde. 

Hos Hannen fan Halen (fig. 7, e) vel vgfaa figes at 

være lang, Da Den, tilligemed Dens Appendices, omtrent er 

faa lang fom Genitalringen, men jammenlignet med Cefalo- 

thorar er Den Fort. Den har mere end Genitalvingens halve Brede, 

er foroven fmallere, men udvider fig forneden, vg faaer faa- 

ledes Flaffeform. Deng Appendices eve brede, holde om- 

trent 1 af Salens Længde, og ere følgeligen forhomdsviis me- 

get længer end hos Hunnen. Af De fire flærke, fjrrdannede 

Børfter, hvormed hvert Appendir er forfynet, er Den pderfte 

omtrent af Appendirets Længde, De tre øvrige næften fom 

Halen og Appendiret tilfammentagne. Hos Hunnen ere Bør- 

fterne fortere, og have (ffe Form af Fjere. 

Denne Kaligusart, fom om Sommeren er temmelig 

boppíg paa Laren, adffiller fig fra De andre mig befjendte 

Arter ved fin mørke, næften fortblaa Farve. 

Caligus diaphanus Mas? 

(Tab. I, fig. 3.) 

Af Denne lille Kaligus , hvis Længde er 1 eller fun 

ubetydeligt mere, bar jeg blot fundet et enefle Individ, en 

Han, i Det nordlige Kattegat, og vover iffe med fuldfommen 

Sikkerhed at angive, af hvilfen Fiſt jeg har toget Det. Imid— 

lertid anfeer jeg Det for rimeligt, at Den fandtes paa en Flyn⸗ 

derart, Da jeg er bleven opmærffom paa Den imellem opbeva- 

rede Individer af Caligus pectoralis. Jeg holdt den længe for 
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en egen Art, og beftrev den under Navnet Caligus cauda- 
tus. Men meget fones mig nu at tale for, at Det er Han» . 

nen til Caligus diaphanus (førfte Bind, Side 623, tab. 

VI, fig. 5). Jeg vil forudfliffe en fort Befkrivelfe, og 

Dernæft fammenholde Ligheden og Uligheden. 

Betegnende for Dette Dor er Den brede, nyredannede eller 

halomaanedannede, Form af Cefalothorar, og ifær Den fange, 

fmalle Bagkrop, Der omtrent har famme Længde, fom Cefalo- 

thorar. | | 

Pandepladen er forfonet med De balomaanedannede Red; 

ffaber. 

Det forfte Solerpars andet Led er betydeligt længer 

end førfte Led. 

| Det andet Solerpars andet Led eller Krogle (fig. 3, a) 

er Eloftet med en Éortere indre og en længere ydre Krog. 
Samlerne forefomme mig ubeelte og tilfpidfede. 

Det andet $odpars Grundld (fig. 3, b) udfender fra 

Noden en lang og flærf Forn eller Spidse, til hvis indre 

Rand andet Led eller Krogen lægger fig. Krogen, fom er 

fang men temmelig tynd, har en Børfte paa Den indre Rand. 

Gaffelen (fig. 3, c) ev enfelt kloftet med ak) lange, 

fmalle, i Enden afrundede Grene. 

Den Det fjette Fodpar bærende Ring Danner en fljæv 

Fiirkant. 

Sjette Fodpar er af en temmelig ſterk Bygning (fig. 

3, d), og alle dets fire Led vife fig meget tydeligt: Det forſte 

Led er omtrent faa langt fom De tre følgende tilfammentagne, 

| og Disfe indbyrdes næften af eeng Længde; andet Led ( En- 

ven af den ydre Rand forfynet med en ftoerf Torn, Der naaer 

til Enden af følgende Led; Dette har ligeledes en floerf men 

endnu længere Forn, fom omtrent naaer til Midten af ben 

yderfte Finger; Denne er fun ubetydeligt fortere end Den 
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metlemfte, hvilfen atter fun er lidt mindre end Den inderfte; de 
ere alle længere end Haanden. 

Genitalringen er noget langftvaft, fmal, Flaffeformig, 

og vifer en lille Torn paa hver Siderand, famt paa hver 

Side af Den neberfte Rand et Par fmaa Torne eller Børfter. 

Halen er lang (længer end Genitalringen), fmal (den 

har (ffe mere end Genitalringens halve Brede), og fynes at 

beftaae af to tydelige Ninge, af bhvilfe Den fevfte er Eortere 

end Den anden. Deng Appendices ere af middelmaadig 

Længde, og forfynede med fem Børfter: tre lange, nedad- 

rettede og to Forte paa Den ydre Side. l 
Hvad Der funde fones at adffille Det her beffreene Dor 

fra Cal. diaphanus, er den aldeles afvigende Form af Cefalo- 

thorar og det højft forffjællige indbyrdes Forhold imellem Cefa- 

lothorax og Gæitalringen (hvilket Dog netop, fom tilforn be 

mærfet — Bind I, Side 648 — ev den enefte, efter min Erfa- 

ring Éonftante, Kjønsforftjællighed) ; famt atdet andet Følerpars 

Krog er Eloftet (men Dette er hos Cal. curtus ligeledes Skjælne- 

mærfe imellem Han og Hun). I De øvrige, mere væfent- 

lige, Forhold: Halens Længde, andet Fodpars og Gaffelens 

Form, Befkaffenheden af fjette Fodpar o. f. v., flemme De 

faalenes overens, at Den tidligere af mig for Cal. diaphanus 

fem. ubfaftebe Diagnofe fuldfomment pasfer paa Det her be- 

førevne Dyr. Det bliver Derved ( høj Grad troligt, at Det 

er Hannen af Caligus diaphanus, jeg ovenfor har beftre- 

vet. For at fette Sagen udenfor al Tvivl, udfordres vel 

imidlertid, at Underføgelfen udſtrekkes ooer em flørre Individ— 

veffe, og iſer at begge Former findes ved Siden af hinan- 

Den paa famme Fiſt. | 

For at lette Beftemmelfen af De Hidtil bekjendte Danffe 

Kaligusarter, bidfættes følgende Diagnofer. : 

i3 

i 
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Caligus curtus MÜLL.: lamina frontalis lunulis instructa ; 

palpi simplices, acuminati ; furca simplice vice partita, brachiis lineari- 

bus, truncatis manus ultimi pedum paris longa (secundum cum tertio 

articulum junctum longitudine superans), digitus interior hujus manus 

longissimus , serratus, medio digito triplo v. qvadruplo longior; cauda 

brevis; appendices caudales minutæ, setis sat longis instructæ plumosis. 

Caligus diaphanus NonpM.?: lamina frontalis lunulis 

praedita 3 palpi minuti, simplices ; furca simplice vice partita, brachiis 

acuminatis pedes sexti paris breves, crassi, ad marginem externum 

duobus præditi aculeis validis longisqve (secundi et tertii articuli) ; 

manus sexti pedum paris perbrevis, brevibus instructa digitis ejusdem 

fere inter se longitudinis; cauda longitudinem annuli. genitalis ad mini- 

mum ægqvans vel parum superans; fila ovifera solito crassiora, brevia, 

paucis repleta ovis, 

Caligus Hippoglossi Kr. (Binoculus piscinus Fabr.): la- 

mina frontalis lunulis destituta; palpi sat magni, apice bipartiti, sub- 

lanceolati; furca bis bipartita, brachiis truncatis; manus sexti pedum 

paris pusilla, tertio articulo multo brevior; digitus internus manum 

longitudine fere æqvans, medio autem digito non duplo longior ; cauda 

brevis appendicibus minutis. 

Caligus pectoralis MULL.: lunule lamine frontalis nulle 5 

palpi apice bipartiti, acuminatij furca simpliciter divisa, brachiis lan- 

ceolatis; ultimum pedum par minutum, manu secundum tertiumqve ejus 

articulum ægvante; digitus internus medio fere duplo longior; cauda 

brevis, appendicibus perpusillis. 

Caligus Sturionis KR,: lamina frontalis sine lunulis å palpi 

magni, bipartiti, acuminati > furca bipartita, brachiis apice incisis ; ma- 

nus sexti pedum paris tertio articulo parum brevior, secundo autem 

multo longior, digito interno serrulato medium eqvante vel parum modo 

superante; cauda.longissima, appendicibus minutissimis, 

Caligus Salmonis Kn.: lamina frontalis lunulis | carens 5. 

palpi sat magni, apice bipartiti, acuminati; furca simplice vice partita, 

brachiorum apice parum latiore, rotundatoj manus sexti pedum paris 

brevior tertio articulo, qvi vero brevior est secundo; cauda longitu- 

dinem annuli genitalium fere zqvans. 
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Til endnu hurtigere at adſtille disfe fer Arter fan følgende 
tabellariffe Overfigt tjene: 

lunulis præditi; fbrevis: CURTUS, 
cauda producta : : DIAPHANUS 

om brevis; ybis bipartita: STURIONIS 
& \ lunulis destituti |furca simplici vice partita?  SALMONIS 
© j (Lepeophtheirus l 

Nordm.); cauda |producta; 1 brachiis apice incicis: HiPPOGLOSSI 
furca brachiis simplicibus: “PECTORALIS 

Chalimus Burm. 

I førfte Binds andet Hefte af nærværende Tidsſtrift (5.200) 

er bemoerfet, at Den ffær fom Entomolog bekjendte Lærde Bur⸗ 

meifter har opftillet Slægten Chalimus*) efter et enefte Indi— 

vid af et faligusagtigt Dyr, taget paa en Makrel ved Helgoland. 

Begjærlig efter at finde Denne Form og underføge Forholdene 

ped Dens Forefommen, har jeg (ffe ladet nogen Lejlighed her- 

til undflippe mig paa mine Nejfer; ogfaa har jeg efterhaanden 

truffet et iffe ubetydeligt Antal Individer paa forffjællige Fiff, 

(Makrel, Hornfiff, Langer p. f. 9.) baade i Kattegattet og 

Befterhavet. — Da jeg i mange Punkter afviger fra Bur- 

meifter í Befkrivelfen af Disfe Dyr, vil det (ffe være vverflø- 

Digt at bemærke, at Burmeifter rigtignok har anftillet fine Un- 

Derføgelfer med et bedre Mikroffop, end Det Der har flaaet til 

min Dispofition; men jeg troer paa Den anden Side, at Dette 

fuldfomment Fan opvejes Derved, at jeg med Den flørfte Omhygge- 

lighed og gjennem alle Detailler har underfegt mange Indivi— 

Der, medens Burmeifter, fom bemærket, fun har befindet et mette 

Individ. Enhver, Der er nøjere bekjendt med lignende Underfø- 

gelſer, vil rimeligoits indrømme, at man med Henſyn til Dyr, 

Der ere faa fmaa og af faa Éompliceret en Bygning, ikke tør 

vente noget fuldfomment fiffert og udtømmende Nefultat af et 

*) Nov, act. phys. med. acad. Cæs, Leop, Carol. XVII. I, p. 294— 

298, tab. XXIII, fig, 13—18, | 
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enfelt Individ, om Underføgeren end ec nok faa duelig. Det 

fan Derfor oiftnok ejheller bebrejdes Burmeifter, om hans 

Fremftilling af et eller andet Forhold findes mindre rigtig. 

Tværtimod maa man altid være ham taf(fofoía, fordi han har 

henvendt Opmærkfombheden paa Denne interesfante Form. 

Chalimus Scombri Burm, 

(Tab. I, fig. 1.) 

De fievfte Individers Længde omtrent 2%. 

Formen er noget langftraft og fmal, og Eefalothorar 

har ingen betydelig Overvægt over VBagfroppen. Uagtet De 

Ringe, ber bære Det fjerde og femte Par Fødder, fones at 

være mindre nøje fammenvorede med Gefalothorar end hos 

Kaligusarterne, og ífer Den fidfte rager endeel ud over Cefa- 

lothorar’s bagefte Rand, maa De Dog tefe henregnes til Ce- 

falothorar*). 

Pandepladens Udftræfning i Retningen forfra bagtil ec 

meget flørre end hos Slægten Caligus. 

Det Tilbæftningsredffab (fig. 1, a), fom udgaaer 
fra Det lille, i Midten af Pandepladens forrefte Rand anbragte 

Sndfnit, er fortbrunt af Farve og af hornagtig Subftans. 

Det beftaaer af en tykkere Rod, en lang, bugtet Traad og en - 

Knap. Noden eller Den Deel, fom udfendes fra Pandepla- 

Den, er atter fammenfat af tre Led, hvilke "alle have Filnær- 

melje til Rugleform; Dog er Det førfte, hvor det hæfter fig til 

Pandepladen, lidt indffaaret ; Det andet lidt: fladtrykfet, pome- 

*) Burmeifter’s Afbildning og VBeftrivelfe give en mindre rigtig 

Joreftilling herom, idet han fremftiller disfe Ringe fom ganfte 

abftilte fra Gefatothorar. Ogſaa angiver han omtrentligt Grends 

ferne for Hovedet, og tæller dette fom en færfrilt Ning, hvad jeg 

itte har fundet mindfte Anledning tilsi alt Fald iffe meer end 

hos enhver Kaligusart, 
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ransformigt; Det tredie, fom gaaer over i Traaden, noget af- 

runbet-Éoniff. Traaden er trind, et Par Gange faa lang fom 

Nodſtykket, og meget tyndere end Dette. Knappen endeligen er 

fredsrunD, og fones gan(fe analog med den Hornfnap, hopr- 

med adffillige Lernæer (Anchorella, Lernæopoda op. f. 9.) 

ere fæftede. 

Øjnenes Stilling og SBeffaffenbeo er fom hos Kaligus- 

arterne 9). i : 

Det føre Par Solere ere aldeles fom hos Slægten 

Caligus ; fun er Deres Stilling lidt mere ffraa, og De futte 

faaledes tættere op til Cefalothorax's Siderande. 

| Det andet Par Selere (fig. 1, b) øre fmaa og beftaae 

af to Led: et toffeve Grundled, og et andet Led, fom iffe 

Danner nogen Krog, men ender temmelig ftumpt 7*7), 

S7æbet er ganffe fom hos Slægten Caligus. 

Samlerne ere fmalle, tilfpidfede, udeelte (fig. 1, 05%), 

Det forfte Par Fødder (fig. 1, d) ftemmer aldeles 

overens med Formen hos Slægten Caligus; fun at det 
Me Me Mo Mo 

forefommer mig at være af lidt ftærfere Bygning EH), 

+) Bag Vilhæftningsredfrabet afbilder og beftriver Burmeifter et 
Redftab, fom han holder for Øjet; men han har upaatvivles 

ligen ladet fig aldeles vildlede, ved at antage ben noget runde 

- agtige, begrendiede, gjennemftinnende Piet, fom paa dette Sted 

findes. hos alle Kaligusarter, men fom iøvrigt i Bygning flet 

iffe har noget tilfælleds med et Øje, for et GSandfeorgan. 

*) Min Underføgelfe af det andet Par Følere giver altfaa et noget 

forftjælligt MRefultat fra Burmeifters, der lader dem ende med 

en lille, Erum og fpids Krog, fom iffe findes i Naturen. 

x**) Jeg fan med den fuldfomnefte Overbeviisning paaftaae, at Jamz 

lerne fun beftaae af et Stykke, og ingenlunde ere treleddede, 
fom Burmeifter afbilder dem; ogfaa ere de hos ham viftnok 

meget for (maa. Hos alle af mig underføgte Individer naae 

de til Enden af Næbet, og Næbet er fort, bredt, plumpt, iffe 

fangftratt og tilfpidfet, fom Burmeifter angiver det. | 
^ Burmeifter’s Afbildning fremftiller urigtigt ten ydre af. be Grene, 

hvormed dette Fodpar ender, fom den længfte. Den indre Green 
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Rigejom hos adflillige KRaligusarter bemærkes paa den indre 

Nand af andet Led mod Midten en lille Hudlap. 

Andet Par odder (fig. 1,e) er fom hos Slægten Ca- 

ligus. Paa ben indre Rand af andet Led bemærkes en Berfte, 

og Syidfen af dette Led er ligefom adffilt fra den øvrige Deet 

af Leddet, idet Den pludfeligen bliver fmallere*). 

Baffelen har jeg (ffe funnet opdage, ligefaalidet fom Det 

førte Par njælpetroge. 

Tredie Par Fødder (fig. 1, g) beftaae af et flørre Grund- 

Led og en tofebbet Hare. Fra Grundleddets nederfte Rand udgaae 

et Bar nedadrettede Børfter. Aarens førfte Led er langſtrakt, 

ovalt og udſender en lille Torn eller Borſte fra ſin overſte 

Rand mod Enden. Andet Led er ogſaa ovalt men kortere; 

Dets overſte Rand er forfynet med 4 Forte Børfter 9, af 

hoilfe Den følgende ftebfe overgaaer Den foregaaende i Længde; 

Den nederfte Rand har tre lange Børfter, fom ved Noden ere 

temmelig brede. Uagtet alle disfe Redſkaber, fom jeg Falder 

Børfter, fones at være for bløde til at Funne benævnes Torne 

eller Kløer, maa Det Dog bemærkes, at De fones artifulerede 

med Leddet og hver forfynet med færegne Muſtler. 

er, ligejom hos Kaligi, altid længft. Denne Fejl ev en Følge dere 

af, at han har givet dette ligefom bet følgende JFodpar en unaz 

turlig Stilling. Det andet Led vender næmlig ned og ind, iffe 

op og udad fom paa Burmeifter’s Afbildning, 

+) Denne fmallere Deel betragter Burmeifter, efter hans Ufbild- 

ning at flutte, fom et eget Led, men omtaler iffe Børften, hoil- 

fen jeg har fundet hos alle underføgte Individer, — 

**) Hos nogle Individer har jeg fundet Forholdet lidt anderledes 

(fig. 1, g*): be tre førfte Børfter meget forte, indbyrdes om- 

trent af lige Længde; den fjerde meget længer, naften lige faa 
lang fom de tre nederfte. Dette Fodpar er af Burmeifter op- 

fattet urigtigt, iffe alene med Henfyn til Børfternes Antal, 

Stilling og Beftaffenhod, men ifær deri, at han tillægger bet to 

Xarer. å 
4 
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— Det fjerde Par ved Moden fammenvorede Lodder (fig. 
4, h) ubfenber to tolendede Grene. Yderfte Greens fevfte 

Led er flort, langftraft- ovalt, i Enden af Den inderfte Rand 

- forfynet med en Børfte; andet Led er fortere og forfynet 

med 8 Børfter*) , af hvilke den vderfte er fort, De følgende 

efterhaanden tiltage i Længde; dte til 7de ere De længfte. 

Anden Greens førfte Led er fort, afftumpet, med en lang 

Børfte paa Den inderfte Rand; andet Led flørre, ovalt, med 

8 Børfter, af hvilke atter den Hderfte er Den korteſte. 

Semte Par Sødder (fig. 1, i) dannes af fammen- 

vorede, til en ftor, elliptiff Plade forenede Grundled, Der paa 

. hver Side udfende to, ffjent noget rudimentære, Grene. Den 

yderfte Green beftaaer af tre fmaa, afrundede Led 795), af 

hoilfe bet andet er lidt florre end De to øvrige. Det andet 

Led ubfenber fra Enden af fin yvderfte Rand en lille Forn, 

famt fra fin (nberfte Rand en Børfte, og Det tredie Led er for- 

fonet med foo Torne eller Børfter, af hvilke De tre pDerfte 

ere Forte, De fire inderfte længere. Den tnderfte Green ber 

flaaer fun af et tydeligt Led af rundagtig Form og ubdruftet 

med fer Børfler. Ovenfor Dette Led ligger Dog maaſtee et 

mindre tydeligt, Hoad jeg imidlertid (fe har Funnet beftemme 

med Sikkerhed. JDetmindfte udgaaer en VBørfte ovenfor 

Leddet. 

+) Foruden disfe 8 Børfter, fom ere anbragte i Enden af Leddet, 

har jeg hos nogle Individer paa den ydre Rand fundet to Forte 
men fterke Børfter eller Torne. Nogle af Børfterne paa dette 

og følgende Fodpar ere fjerdannede, bog ere Cibefjerene fun 

faa, meget forte og utydelige. 

++) Dette antager jeg imidlertid iffe for aldeles ſikkert. Det Funde 

nemlig hænde fig, at bet førfte Led var Hjælpefrogen, og at 

Xaven altfaa fun har to Led. Jeg troer næmlig paa det førfte 

Led at have iagttaget en lille, indadrettet Zorn, faaledes fom 

UAfbildningen vifer. 
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Sjette Par Sødder (fig. 1, k} er af en plump Byg- 

ning”) ; førfte Led er omtrent faa ftort fom De følgende Led 

tilfammentagne, mod Enden af den vderfte Rand forfynet 

med en temmelig lang Børfte; andet Led fort, ftevft, noget 

triangulært, med en ſterk Torn i Enden af den yderſte Rand ; 

tredte Led og Haanden ere fammenvorede, faa at de (ffe med 

Beftemthed Funne adffilles ; hvad Der imidlertid berettiger til at 

antage, at Haanden her virkeligen beftaaer af to, nøje forenede 

Led, ev den Omftændighed, at Den mod Midten af fin vverfte 

Rand pludfeligen bliver fmallere, og at Der paa Dette Sted 

udgaaer en ftevf Torn, Der antyder Enden af tredie Led og 

Begyndelfen af fjerde. Haanden har tre, lidt krumme Kiger 

eller Fingre, bhvilfe næften have eens Længde; Dog er den 

pDerfte Midt fortere end De to andre), 

Genitalringen er langftrakt-fiirfantet, i De nederfte 

Herner forfonet med tre [maa Børfter; Dens Brede udgjør 

omtrent Halvdelen af GCefalothorar's Brede, og Den beftaaer 

ingenlunde (ligefaalidt fom Halen) af mere end et Stoffe er), — 

Ogfaa Halen er noget langftrakt- fitrfantet, (ffe meget 

fmallere end Genitalringen og omtrent af famme Længde. 

Dens Appendices ere temmelig fmaa, og Deres Ledforbin- 

delfe med Halen noget utydelig; De have fer Børfter, af hvilte 

De to yderfte ere forte, De tre mellemfte lange, Den inderfte 

fort. 

En meget nærftaamde Form avftiler fig ved en fmallere 

+) Hog nogle Individer har jeg bog fundet Bygningen fpædere. 

*"*) Ogſaa med Henfyn til be tre fidfte Fodpar afvige mine Jagt- 

tagelfer noget fra Burmeifter’s; han angiver Børfternes Antal 

paa fjerde- og femte Par noget forffjælligt, og antager fun to 

Led hos fjette Par. 

***) Dette bemærker jeg, fordi Burmeifter, men viftnot uden Grund, 
angiver fire Led hos disfe to Dele tilfammentagne. 
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Bagfrop, ved førfte og fjette Fodpars fpædere Bygning, ved 

Længden af tredie Fodpars fjerde Børfte o. f. v. ; Dog an- 

tager jeg den iffe for ſpecifiſt forfkjællig fra den her bes 

ffreone Art. 

Maaſtee vil Nogen mene, at De mange Afoigelfer, Hoor- 

ved De her befkrevne Individer fjerne fig fra Burmeifters 

Beffrivelfe af Chalimus Scombri, bevife, (ffe at B's. Frem- 

ftilling er unejagtíg, men at Den gjelder en anden Art. 

Dette er jeg Dog af flere Grunde utilbøjelig til at antage. 

Thi, for tffe at tale om, at B'$. Chalimus og Den her bez 

ffreone ere højft overeensftemmende i Habitus, maa Det vel 

moerfes, at Afoigelferne hos B. tildeels (ffe funne antages vir- 

feligen at finde Sted i Naturen (f. Er. Stillingen af førfte og 

andet Par Fødder 0.f.0.), og at man, í Det Tilfælde man vil 

tillægge B's. Beffrivelfe ubetinget Tillid, end (ffe vil Funne 

henføre hans Ch. Scombri og nærværende Chalimus til 
famme Slægt, men nødes til at opftille flere Slægter af Fali- 

gusagtige Parafiter, udmarkede ved TFIilhæftningsredfkabet. 

Ogfaa maa Det fomme i Betragtning, at jeg oftere har truf- 

fet Det her beffrevne Dyr paa famme Fiſt (Makrelen), hvoraf 

Burmeiſters Chalimus var tagen. | 

Chalimus Burm. nov. sp. 

(Tab. 1, fig. 2.) 

Meget forfkjællig fra Chalimus Scombri Burm. er 

Denne Form, fom jeg har fundet pea en lille Pigvarre i Det 

nordlige Kattegat, og under Den Forudfætning, at man vilde 

indrømme Gyldigheden af Slægten Chalimus, maatte Den 

betragtes fom en no At. 

Længden er 2 til henimod 1% Formen er noget 

bredere end hos Ch. Scombri; Gefalothorar langt førre i 

Forhold til Bagkroppen, hoilfen baade er (maf (omtrent 4 af 
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Gefalothorar”s Brede) og meget fort (omtrent I af Cefalo-- 

toray'é Længde). - : 

Tilbæftningsredffabet er fort, noget plumpt, bhornag- 

tigt. Roden beftaaer kun af et Led , fom er foniff, t En- 

Den lidt afftumpet, med to fmaa Indſnit i den nederfte Rand. 

Traaden er lige udftraft, mod Nodftykket tykkere, og aftager 

efterhaanden i Fokfelfe indtil Knappen. Denne er temme- 

lig ftor, Fredsrund. 

Det førfte Par Selere er fom hos Ch. Scombri; 

heller (Efe hos andet Par Sølere og Nahet har jeg Funnet 

^ bemærke nogen væfentlig Forffjel. Dgfaa forefommer Det 

Samme mig at være Tilfældet” med Famlerne, fljønt jeg iffe 

er aldeles fiffer Derpaa, Da jeg (ffe har været iftand til at 

ifolere Dem, formedelft Deres ringe Størrelfe. 

Setfte Par Sødder (fig. 2, a) e af Den hos Kaligus- 

- flægten fædvanlige Form, men vifer paa Den indre Rand af 

andet Led ingen Børfte eller Torn; Den indre Green: er lang, 

tynd, i Enden frummet; Den pdre Fort, temmelig ftump. 

Andet Par Sødder (fig. 2, b) udmærker fig meer ved en 

betydelig Storrelfe end ved afvigende Form; Det førfte Led er 

meget længer end Det andet og af betydelig Soffelje; andet 

Led er Frumt, ved Roden tokt, men ender færdeles tyndt og 

tilfpidfet; Det har ingen Børfte paa Den indre Nand. 

Paa tredie Par Sødders (fig. 2, c) Endeled har 

jeg fun bemarket tre forte, ved Roden meget brede Torne paa 

Enderanden, og tre længere nedadrettede paa Den nederfte Rand. 

Gjerde Par Fodder ſtemmer med- famme Par hos Ch. 
Scombri, fun at hver Aare fynes at have en Børfte mindre 

hos nærværende Form. Dog er denne Omftoendighed- muligen 

tilfældig. | 

Semte pat Sødders vderfte Mare fones toleddet, Den 
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indre Derimod fun eenleddet. VBørfternes Antal har jeg (ffe 
funnet beftemme med nogen Filforladelighed. — | 

Den frie, fodbærende Xing (fig. 2, d) er fiirfantet, 

ef flørre Brede end Længde. 

Sjette Par Fødder ere af en færegen Beftaffenhed: be 
ere forte, temmelig plumpe, og fones Fun at beffaae af to Led; 

førfte Led er meget flørre end andet, hvilfet ender med to Forte 

Some. | 

Genitalringen (fig. 2, f) ev Fort, af lidt ftørre Brede 

end Længde, af fiirfantet Form. Dens nederfte Hjørner ud- 

fende en lille Knude eller ligefom en rudimentær Fod, fom 

er forfonet med to forte Børfter (fig. 2, FH. 

Salen (fig. 2, g) er omtrent af famme Længde, Brede 

og Form fom Genitalringen, fun at Dens Hjørner ere noget 

mere afrundede. Deng Appendices ere rudimentære og tffe 

tydeligt adffilte fra Halen; hvert af Dem bærer fer Børfter. 

Seg fommer nu til De Grunde, ifølge hoilke Det fynes 

mig højft tofelfomt, om De Former, Der efter Burmeifter 

fEulle henføres til Slægten Chalimus, virfeligen Funne anz 

tages at Éonftituere en Slægt. Forſt vil jeg henlede Dp- 

moerffomheden paa Den Omftændighed, at Der blandt et ikke 

faa ubetydeligt Antal, af mig fundne, Individer, iffe ev et 

enefte med Mggetraade;  Genítalringen er lidet udviklet, flad 

og vifer intet Spor til indre Wggefoeffe; med et Ord, intet 

af oisfe Individer fan med Søje anfees for en fuld- 

voren jun *). „Nu vel”, vil man maaffee foare, „lad dem 

Da være Hanner; men heri er endnu ingen Grund til at 

forfafte Slægten Chalimus.” Dog herimod maa jeg til 

*) Burmeifter erklærer ogfaa det af ham beftreone Individ for en 

Han, 
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bagefalde i Erindringen, at hos Gnyltefræbfjme Hannerne i 

Almindelighed træffes meget fjældnere end Hunnerne; og at Dette 

ogfaa er Tilfældet med De Faligusagtige Snyltefræbs ( Ser: 

- Deleshed, og at man fun hos meget enkelte Urter og Å enkelte 

Tilfælde forefinder omtrent et lige faa ftort Antal Hanner fom 

Hunner. At Hannerne derimod fude forefomme langt hype ' 

pigere end Hunnerne, derpaa Fjender jeg aldeles intet Erem: 

pel, hverken af min egen eller af Andres Erfaring. Beg 

troer Derfor heller ifte med Ximeligbeo at kunne holde 

dem for fuldvoxne Hanner, og Der bliver altjaa intet Anz 

det tilbage, end at betragte Dem fom Udviklingstrin. Seg 

(fal anføre et Faktum, fom fones mig (ffe lidet at befræfte 

Denne fidfte Anfkuelfe. Under et Ophold ved Agger ( Slut- 

ningen af Auguft 1836 blev jeg en Morgen vaer, at en 

Zange (Gadus Molva Lin.), fom Fifferne blandt andre 

Fiſke havde fanget paa Bundfroge, var bedakket med en ufæd- 

vanlig Mængde Caligi, bhvilfe jeg anfaae for henhørende til 

Caligus curtus Mull. For at forvisfe mig herom, forfy- 

nede jeg mig med nogle faa Individer, inden Fifferne bare 

Deres Fangft bort. Ved efter min Hjemfomft at undDerføge 

Disfe Individer, fandt jeg, at De vare Hunner af Cal. cur- 

tus, men bemærfede tillige til min (ffe ringe Dverraffelfe, at 

der til hvert Individ af Cal. curtus var fæftet to eller 

idetmindffe et Jndivid af Chalimus Scombri Burm, 
(Tab, I, fig.1,m)*). Naturligviis maatte flrar vet Spørgs- 

+) Det var til Gefalothorar’s Giberanbe eller til Genitalringen at 

de vare fæftede: Jeg bemærkede vel ved Strandbredden, at et 

Par mindre Individer fulgte med, for hvert ftorre jeg løsnede 

fra Langen, men tilftrev dette den Mængde Slim, der bedæte 

fede Langens Overflade, og ligefom indhyllede Parafiterne, En 

nærmere Underføgelfe paa Stedet faa jeg faaledes deels ingen 

Anledning til for Øjeblikft, deels hindredes ben ved en Regn⸗ 

byge og Fiſkernes derved fremkaldte Haft, Havde jeg formodet bet 
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maal paatrænge fig, i hoilfet Forhold de ſidſte ftobe til De 

førfte. At anfee Chalimus Scombri fom Parafit af Ca- 

ligus curtus, ligefom Caligus curtus felo í Dette Tilfælde 

var Parafit paa Langen, forekommer mig faa urimeligt, at jeg 

iffe troer Det nødvendigt, længer at dvæle ved Denne Forkla- 

ringsmaade. - At anfee Dem for Hanner af Caligus curtus, 

hvortil man maaffee under andre Omftændigheder Funde have 

følt fig friftet, (fev Da Forbindelfen imellem Dem er faaledes, 

at Den meget vel fyntes at ville tillade en Parring, forbyder 

den Omftændighed, at man allerede forud Fjender Hannen til 

C.curtus. At antage, at Forbindelfen mellem Dem er ganffe 

tilfældig, og flet iffe antyder noget nærmere Forhold imellem 

Dem, finder jeg heller (ffe rimeligt, ifær Da jeg fenere ofte har 

truffet Dem faaledes famlede. Jeg er Derfor langt tilbøjeligere 

til at troe, at Chalimus Scombri Burm. iffe er andet 

end C. curtus før Den fidfte Hubdfliftning. Hvad Der fore- 

fommer mig at give nogen Støtte herfor, er: at Størrelfen af 

de ftørfte mig forefomne Individer af Ch.Scombri er noget rin- 

"gere end af Le mindfte Individer blandt de mangfoldige, jeg har 

underfegt, af C. curtus; og at Disfe De mindfte InDivider af 

Caligus curtus i den langftrafte Form og i hele Deres Has 

bitus have en meget paafaldende Lighed med Ch. Scombri; 

maaffee funde Formen af Famlerne ogfaa her fomme i Be- 

tragtníng. Jeg formoder fremdeles, at Det for Slægten 

Chalimus Burm. færegne Filhæftningsredffab fun e mi- 

lertidigt, indtil ved fidfte Hudffiftning andet Par Folere faae 

Form af ftærke Hærftefroge, De halvmaanedannede Nedfkaber, 

Det førfte Par Hjelpekroge og Gaffelen Eomme til, og fort 

fagt Dyret bliver iftand til at faftholde fig paa fit Bytte 

virkelige Forhold, vilde jeg, ved at kjøbe Langen, rimeligviis 

funne have forfraffet mig flere end Hundrede Individer af Ch. 

Scombri paa een Gang. EN 
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uden Dette Filhæfningsvedffab. At den unge Caligus faft- 

hæfter fig paa ældre af famme Art, fones tffe faa unaturligt, 

Da ben næppe fan være Disfe færbdeles meget til Befvær, og 

ifølge Filhæftningens Natur meget vel Fan hente fin Næring 

fra Den Ziff, Der tjener Dem til fælles Ophordsfted. Det lille 

Indſnit, fom hos alle Caligi findes + Midten af Pandepla- 

Dens forrefte Rand, troer jeg at funne anfee fom en Bekræf- 

telfe paa, at De alle i en tidligere Alder have været forfynede 

med et faabant Filhæftningsredffab, fom Det for Chalimus 

Burm. betegnende; Det antyder næmlig Det Sted, hvor Til 

hæftningsredffabets Rod før Den fidfte Hudftiftning har været 

foftet. — Med Henfyn til Den fidfte af mig beffrevne Chali- 

musform holder jeg Det for rimeligt, at Den Funde være Un- 

gen af Caligus pectoralis. 

Efter faaledes at have fremfat, hvad jeg for Tiden er 

iftand til at meddele til Denne Sags Oplysning, maa jeg, ind- 

til nærmere Jagttagelfer funne bringe VBished heri, overlade 

til Enhver at antage, hvad Der forefommer ham fandfynligft. 

Saameget forefommer mig at være udenfor al Tvivl, at Den, 

der maatte vilde beholde Slægten Chalimus, Dog maa fa: 

- vafterifere Den gan(fe ae end Den af Burmeifter e 

Farafteriferet. 

Trebius caudatus Kn. 

(Tab. I, fig, 4.) 

AF Dette, hidtil ubefjendte, Dyr har jeg t Sommeren 

1836 fundet to Individer (begge Hunner med Wggefnore) 

1 Det nordligfte Kattegat paa Squalus galeus. 

Længden 4, booraf Gefalothorar omtrent ubgjør 42/4, 

Halen 15” og 3Bagfroppené tre frie Len Det Øvrige. 

Cefalotborax, Der ganffe femmer obeveen$ i Form med 
Kaligusarternes, er hefteffodannet, temmelig ftærft hvælvet, 
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forfynet med to purpurrøde Øjne, Der finde tæt op til hinanden 

, meften uden noget Mellemrum paa Vet hos Kaligusarterne 

fedvanlige Sted; Pandepladen mangler De halvmaanedannede 

Nedffaber, men har et Jndfnit i Midten af fin forrefte Nand. 

Det førfte Par Solere (fig. 4, a) er toleddet, af 

Form fom hos Kaligusflægten, (ange den forrefte Rand befat 
med en Snees lange, fjerDannede Børfter (fig. 4,a*). Det andet 

Led, Der neeften er ligefaalangt fom ferfte, er (ffe toffeve t En- 

Den end f Den øvrige Længde, men vifer omtrent paa Midten 

af fin nederfte Rand en Fremftaaenhed, fra hoilfen udgaaer en 

Børfte*). - I Enden har Leddet Børfter lígefom Kaligus- 

flægten. | 

Det andet Par Solere Danne toleddede Heofteredfkaber, 

bote Endeled eller Krog er meget lang. 

Paa Siderne, lige bag Disfe Flere, fees et Par Ajek 

petroge, ligefom bog Caligi. 

S7åbet er fort, ftumpte Éonift, ganſte fom hos Kaligus- 

flægten. 

Samlerne (fig. 4, b) ere lange (længere end Næbet), 

fmalle, tilfpidfede, i Enden gaffelformigt Éløftede; Grenene til- 

fpidfede; ben inderfte fortere end Den pderfte. 

Sørfte Par Sødder (fig.4, c) ere toleddede, tynde, en- 

Dende med to Grene; De adſtille fig dert fra Kaligusarternes, 

at Den fortere Hderfle Green ubgaaer, ikke fra Enden, men 

omtrent fra Midten af andet Led. 

Ander Par Sodder (fig. 4, d) ere af Form fom hos 

- Kaligusarternes Hunner, og have, hvad ogfaa bemærkes hos 

+) Man funde maaftee derved ledes til ben Formening, at et nyt Led 
begyndte fra denne børfteførende Fremragning, men jeg har ins 

tet videre Spor Funnet bemærke dertil, hverten ved at betra:te 

Følerne under ftærë eller foag Forftorrelfe, hverken med eller 

uden Præsning. 
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mange af Disfe, en Børfte paa Den indre Rand af andet Led; vel 

denne Børfte bliver Leddet pludfeligen fmallere, fom om et 

nøt Led begyndte.  Jøvrigt er Det af en temmelig foag og 

fpæd Bygning. 

Gaffelen (fig. 4, e) er lille, enfelt løftet, med forte, 

brede, ſtumpt-afrundede Grene. 

Tredie Par Fodder (ig. 4, f) afviger t bin Grad fra 

Slægten Caligus, (bet bet har Form af tvedeelte Svømmefød- 

ver. Fra et halomaaneformigt, paa hver Side med en lille Børfte 

forfynet, Grundled ubgaae to toleddede Aarer, af hoilke Den 

yderſte er langt ſtorre end den inderſte; dens forſte Led er 

idetmindſte Dobbelt faa langt fom Det andet, langſtrakt, tem- 

melig linieformigt, og Dets 9bre Nand ender med en lille Torn; 

andet Led er ovalt, har langs Den nederfte Rand tre ftærke, 

tæt cilterede Torne eller Blade (fig. 4, F), og langs den tn 

dre Mand fire lange Svømmebørfter, fom aftage i Længde 

fra Den inderfte til Den vderfte. — Anden Aare er næppe faa 

lang fom Halvdelen af førfte Aares førfte Led, beftaaer af to, 

omtrent lige flore, fliveformige Led, og ender med tre Fjer- 

børfter. 

Sierde Par Sødder er indtil De mindfte Detailler fom 

hos Slægten Caligus. | 

Semte Par Sødder (fig. 4, g) afviger betydeligt fra 

Kaligusflægten; førft i Den Henfeende, at Den Ring, hvortil 

Det ev hæftet, er adffilt fra Gefalvthorar; Dernæft bert, at Det 

har to treleddede Aarer.  Grundleddet, fom paa hver Side 

udgaaer fra Den inderfte Rand af en ftor, elliptift Plade, er 

temmelig fiirfantet, og ubfenber en Svømmebørkte fra fit ne- 

. Derfte- inDerfte Hjørne. Bra Den vderfte Halodeel af dette 

Grundleds nederfte Rand udgaae De to Aarer, fom omtrent 

have eeng Længde; yderſte Nares førfte Led er faa langt fom 

De to folgende Led tilfammentagne, men fmalt, forfynet med 
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en Forn i Enden af fin vderfte Nand og med en lang, fra 

- Midten af Den inderfte Mand udgaaende, Svømmefjer. Det 

forte, noget trefantede, andet Led ubfenber ligeledes en Torn 

fra Enden af fin vderfte Rand og en Svømmefjer fra En- 

Den af den inDerfte. Det fte, temmelig Eredsformige Led 

bar tre forte men flærfe Torne langs fin yderſte Rand og 

fem Svømmefjere langs Den nederfte og inderfte. — Anden 

Aares førfte Led er bredt, ffiveformigt, fra Midten af in- 

Derfte Rand udruftet med en Svømmefjer; Det andet, ovale 

Led har to Svømmebørfter paa fin indre Nand; Det fte og 

mindfte Led har fire GSvømmefjere langs Den indre Nand 

og Dernæft en meget lille Torn paa Grændfen af nedre vg 

ydre Rand. 

Giette Par Seooer (fig. 4, h) ftemmer i Hvvedfagen 

næften overeens med femte; De mindre væfentlige Omftændig- 

heder, hvori Det afviger, ere: at Grundleddet forhodsviis er 

mindre, forneden fmallere og noget afrundet, famt uden Børfte 5 

at Den vderfte Aare er [fot længer end Den inderfte, og Fun 

har fire Svømmebørfter paa fit fidfte Led; at Den inderfte 

Aares førfte Led er lidt Eortere end Det andet, og at Den fun 

er forfynet med tre Soømmefjere paa tredie Led. 

Genitalringen har Form af en halv Ellipfe, er fmal- 

leve end Gefalothorar og meget Éortere end Galen; Wgge— 

fnorene vare hos De af mig underfegte Individer forte; hos 

bet ene fortere end Halen, hos Det andet Individ ubetyde- 

ligt længer. Wggene ere overmaade tynde Skiver. 

Den lange Aale, fom omtrent er af famme Iykkelfe fom 

AGggefnorene, fones at vife ligefom Spor til tre Led, af botlfe 

det førfte er længft, Det fte Éorteft; Dog er Dette fte mindre 

tydeligt. | 
*;aleappenoicerne (fig. 4, 1) ere fmaa, fmalle, forfy- 

3 
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nede f Enden med fer Børfter, af hvilke den pderfte og m- 

derſte eve De Éovtefte, De i Midten lange. 

Uagtet Det her beffveone Dyr har en faa ftor eighe med 

Slægten Caligus i hele fin Habitus, at man, inden man un- 

Derfafter Det en nærmere Underføgelfe, maa anfee Det for 

en Kaligusart, berettiger Dog Formen af tredie, femte og 

fjette Fodpar, Mangelen af De bagefte Hjælpefroge, og Adſtillelſen 

af Den Ning, Der bærer femte Fodpar, fra Gefalotborar, fuld- 

fomment til Opftillingen af en no Slægt, hvilken jeg har be- 

nævnet efter en Parafit hos Juvenal (Sat. V). Artsnaonet 

er foranlediget af Halens ufædvanlige Længde. 

Påndarus bicolor Leaca +), 

(Tab. I, fig. 6) 

Denne Snyltefræbs har jeg fundet paa Finnerne af 

Squalus Galeus (fra Juli til September) faavel i Det norte 

ligite Kattegat fom € Befterhavet, Dog fun faa Individer og 

alle Hunner. | 

Længden 5° fra Pandepladens forrefte Rand til Hale- 

fyidfen; ftevfte Brede 27^ ; Uggefnorenes Længde indtil 11%, 

+) Seg antager bet for temmelig afgjort, at bet her beftrevne 

Dyr er ibentiff med Leach's og Desmareft'8 P. bicolor, ifær 

da Squalus Galeus ogfaa angives fom Opholdsfted for denne, 

Smidlertid er Desmareft’s Diagnofe faa Fort, og taget af faa tiz 

det væfentlige Omftændigneder (f. Er. WÆggetraadenes Længde, der 
varierer betydeligt), at Intet fan afgjøres alene derefter. Hans 

Afbildning (tab. 50, fig. 5) afviger i flere Henfeender fra de af 

mig unberføgte Individer: 1. i Henfeende til Gefalotforar' 

bagefte Rand; 2. i Formen og Antallet afRygfladens Eaftanie- 

brune Pletter 5 3. i Formen af Genitalringen o. f. 0. Men da 

Afbildningerne hos Desmareft, i det Mindfte tilbcelá, eve mere fiir- 

lige end juft futbfomment naturtro, og da, med Henfyn til ben 

her omhandlede Art, Tetten i et Par Omftændigheder er i Mod: 

figelfe med Afoildningen: troer jeg ikke, at ber fan lægges noz 
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- VBedækningerne eve af en mere faft og hornagtig Sub- 

ftans end hos de flefte andre Snyltefræbs. Grundfarven ex 

hvidguul, Dog med mørke Pletter paa adfkillige Steder, fom 

í det Følgende nærmere fulle angives. 

Cefalotborar, hvis Længde omtrent ubgjer 2, har 

Nygfladen hvælvet, Dog fun i ringe Grad; fortil ev Den af- 

rundet og lidt fmallere end bagtil, hvor Dens Rand er fadt 

halomaaneformigt indffaaren. Den har altfaa t Form nogen 

Lighed med Kaligusarternes Cefalothorar, Da tilmed de forrefte 

Følere ere hæftede under en Pandeplade ligefom hos Disfe. 

Derimod mangler Den aldeles De Furer, Der hos dem Danne 

et H, og er af en meget (ejefalbenbe Farve, næmlig af et 

levende, mørkt Kaftaniebrunt med Undtagelfe af De pderfte 

Rande, De to bagefte Hjørner og en bhalvmaanedannet Plet 

mod Midten (Dog nærmere Forenden). Pandepladen, fom (Efe 

fan figes at være artifuleret med Den øvrige Deel af Cefalo- 

thorar, har i Midten af ben forrefte Rand et temmelig Dybt 

Indſnit, bag boilfet bemærkes en lille begrændfet Plet eller 

Kreds. Cefalothorax's bagefte Rand offer nogle meget [maa 

pg temmelig utydelige JnDfarvninger, 

Der forfte Par Selere (fig. 6, b) ere meget fmaa, toled- 

Debe og finde fafthæftede ved Den bagefte Mand af Pandepla- 

Dens Underflade paa Grændfen af Denne og Gefalothorar’s 

øvrige Deel. Grundleddet er Frumt, noget følleformigt, paa 

Den fidfte Halodeel befat med en Snees Børfter *), ifær mod 

den øverfte eller forrefte Rand. Endeleddet ev Fort (ikke halv 

faa langt fom Grundleddet), meget tyndere, cplindrift og en 

Der med nogle Børfter (omtrent 5 til 6). 

. gen fonderlig Vægt paa disfe mindre betydelige Korftiallig- 

heder. 

. *) Disfe Børfter have iffe, fom hos Kaligusflægten, Form af til⸗ 

ſpidſede Plader, og ere heller iffe fjerbannebe. 
3* 
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Det andet Par Sølere (fig. 6, d), fom ere treleddede 
(Leddene Dog ikke alle fuldkomment tydelige), ere hæftede paa 

Underfladen og i Kanten af en temmelig ftor, omvendt-ægDanne 

Plade (fig. 6, c). Vilde man anfee Denne Plade for Grundled- 

Det, maatte Følerne Éaldes fireleddede, og De Funde Da figes at fidde 

paa Siderne af Næbet, iftedetfor at De ellers maa figes at være 

anbragte lidt foran Dette. Det Led, fom følger nærmeft efter Pla- 

Den, har ftørre Længde end Brede; Det næfte, Der Fun er utydeligt 

adfkilt fra Dette, er bredere (af florre Brede end Længde); det 

ofte, tydeligt adffilte Led er et Slags Krog, fom ved Roden 

er temmelig tof og opfoulmet, men ender tilfpidfet; paa Den inz 

Dre Mand vifer fig ved Præsning to Børfter. Paa Den ydre 

Side af Disfe Foleres Grundplade ligger en endnu førre, 

elliptiſt Plade (fig. 6, e), fom foroven tildeels bedakker No: 

Den af Det førfte Par Følere*). 

Nabet (fig. 6, f) er meget lille, mod Roden tykt, i En- 

Den foerdeles tilfpidfet (mæften børfteformigt). 

i Sımlerne (fig. 6, g) ere overordentligt fmaa og meget 

vanffelige at fremftille *), De frdde iffe tæt op til Næbet 

men ve) Den nederfte Mand af Det andet Par Føleres Grund: 

plade. De beftaae af et temmelig bredt, ftumyt-konift 

Led, til Enden af bot(fet, nærmeft Den indre Nand, er arti- 

fulevet en Forn eller ftæré Barfte. 

Det forfte Par Søder (fig. 6, h) eve af en langftraft og 

noget tynd Form, toleddede; førfte Led toffeft; andet Led 

udfender i Enden to Grene, af hvilte den pderfte, meget 

2) Fil Øjne har jeg aldeles intet Spor funnet opdage, og jeg anfeer 

mig for fuldfomment overtydet om, at nærværende Art iffe har — 

tre Øjne ved Roden af Næbet, faaledes fom Burmeifter angiver 

. om hang Pand. Carchariæ, men iffe har afbildet tab, 25, fig. 

13, hvor man ftulde vente at finde bem fremftillebe. 

**) Seg er derfor iffe overbeviift om, at have opfattet dem aldeles 

rigtigt. 
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længere, fones en umiddelbar Fortfettelfe af Leddet, den For- 

tere inDerfte Derimod ved Artifulation forenet med Dette. Fil 

Børfter eller Torne fees intet Spor. 

2inoet Par Fodder (fig. 6, 1) ere overmaade tykke og 

uformelige, uden vet tydelige Led, og meget vanffelige baade 

at opfatte og fremftille. De fones at beftaae af to meget 

brede Led; Det fidfte af Disfe vifer flere Knuder og en lille 

Hornfrog, fom maaffee repræfenterer Det tredie Led. 

Tredie Par Seooer (fig. 6, k) ere meget (maa, beftaaende 

af en. lille Grundplade og to Grene; Den øverfte eller vDerfte 

af Disfe er toleddet, finfte Led mere end Dobbelt faa langt fom 

førfte, endende med tre Torne effer Kløer: Den inderfte eller 

nederfte Green beftaaer af et meget Fort, ſtraat afffaaret, med 

en Børfte endende førfte Led; et tre eller fire Gange længer, 

frumt andet Led, fom paa Den neberfte Mand, forbi Midten, 

vifer en Børfte og i Enden en meget Fort lille Klo eller fte 

Led, ved bhoilfen atter et Par Børfter bemærkes. 

Sierde Par Fodder (fig. 6,1), Der ligefom De følgende ere 

Gjællefødder, vife Dog en temmelig Ligevægt imellem De fam- 

menvoxede GrundDplader og Aarerne, hvilke fidfte, paa Grund af 

Deres ftoevfe Torne, tillige fones at Danne Nedffaber, hvormed 

Dyret fan faftholde fig. Aarerne ere toleddede, Den ynderfte 

lidt Fortere end den inderfte; hoorimod yderfte Mares førfte Lev, 

fom i Enden af Den pdre Rand er forfonet med en ftexf Forn, 

er længer end inderfte Aares førfte Led; Dens andet Led er 

ægbannet, langs Den inDerfte Rand befat med ni Forte men 

ftevfe Torne; inderfte Mares (tefte Led, fom er langftraft 

eltiptiff, har fire Torne eller Børfter i Enden. 

Hos femte Par odder (fig. 6, m) have Grundpladerne en 

førre Overvægt over Aarerne end hos Det foregaaende Par. Aa— 

rerne eve toleddede, med temmelig ftore , ovale eller elliptiffe En- 

deled, den inderfte Aare med tre Torne langs Den nederfte Rand, 



38 

Den Hderfte Aare med fem; Denne fi afte har ogfaa ` en m. 

i Enden af førfte Leds oberfte Rand. 

Sjette Par Sødders Narer (fig. 6, n) have fun et Led; ben 

yderfte er langſtrakt, næften Kinteformig, med en lille Son om- 

trent paa Midten af Den oberfte Rand, og med fem flore paa 

Den fnderfte Rand. Den inderfte Aare er rummet indad, min- 

Dre end ben oberfte, í Enden væbnet med en lille Torn. — Fjerde, 

femte og fjette Fodpars Grundplader offe meer eller mindre 

tydelige Furer og Striber, fom tilkjendegive, at De beftaae af 

flere, fammenvorede Led. Sftedetfor at De fra begge Sider i 

Midten forenede Grundplaver af fjerde og femte Par have 

Den neberfte Nand í Midten udbuet, ør Den Derimod hos fjette 

Par Dybt indffåaren. 

De to fra Gefalothorar abflilte Ringe, til hvilke fjerde 

` og femte Par Fødder ere feftebe, eve indbyrdes fammenvorede, 

faa at De fun Danne er Stoffe, Der næften har famme Brede 

fom Gefalothorar, men indeholdes omtrent 21 Gang f Dennes 

Længde"). Dette lægger fig paa Nogfladem tagformigt ud 

over Den følgende Ning, og Dets bagefte Nand vifer tre Jnd- 

fnit, hvorved fire afrundede Lapper opftaae; De to Stveind- 

fnit ere Dobere end Det midterfte; De to midterfte Lapper, 

Doilfe ere bredere end Sidelapperne, udmærke fig ved en fmuf 

Faftaniebrun Farve. | 

Den Ring, fom bærer fjette Par Fødder, er længér end 

Det foregaaende Affnit, (bet den udvider fig paa Nogfladen 

fljoldformigt, og hart Midten af Den bagefte Rand et fps- 

*) Da Burmeifter med Henfyn til disfe to Ringe figer (Act. nat. 

cur. XVII, 274), at be fynes at høre fammen, men ved nære 

mere Underføgelje findes at være adftilte ligefaagodt fom de gv- 

rige Ringe; er det iffe overflødigt at bemærke, at be hos den. 

af mig underføgte Art virkeligen ere fammenvorede, faa at 

Grændfen mellem dem iffe med Sitterhed fan angives. 
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vinklet Indfnit, fom banner to afrundede Lapper.  Farven 

er Eaftantebrun med guulagtige Nande. 

Genitalvingen er fiirfantet , graalighvid af Farve, tem- 

melig flor*), omtrent lige bred overalt, men lidt fmallere end 
foregaaende Ning, paa Ryggen lidt hvælvet, Bugen flad, Den 

bagefte Rand noget indffaaren ; fra Dette Jndfnit ubgaae tre 

Slags Redffaber: paa Nogfladen en temmelig hvid, Fredsrund 

Plade **), hvortil aldeles intet Analogt fones at findes hos 

De nærftaaende Slægter, og hvis Betydning jeg (ffe vover at 

afgjøre ; paa Bugfladen Halen (eller Den egentlige Bagfrop), 

med Dens to Appendices, og mellem Rygfladens Plade og Halen 

De to lange, traadformige Wggenore, Der vife SBeffaffenbeo fom 

hos Kaligusflægten***), Halen er fitrfantet, Dens nederfte 

Rand ubetydeligt indbejet mob Midten; iworigt vifer Den to 

moærfelige Forhold: Det førfte, at Gadboret (ffe aabner fig i 

Midten af dens nederfte Rand, men paa Dens bagefte Flade; 

Det andet, at HaleappenDicerne eve. feftebe aldeles til Siderne 

af Den, og ere rettede udad; De ere fmaa, af triangulær 

Form, Grundfladen forenet med Halen, FTopvinkelen omgivet 

af fem meget fmaa Torne eller Børfter. 

Nærværende Art adfkilles meget let fra Surmeifters P. 

Carchariæ ved Legemets Form og Farve, famt ved Befkaffen- 

- heden af Halen og Dens Appendices. 

*) Adfeilt fra den foregaaende Ning, ber for en Deer ftiuler ben, 

er ben af 2’ Lxngde. 

**) Eller noget oval paatværs 
***) Uagtet Burmeifters Afbildninger (tab. XXV, fig. 1 og 13) fyr 

nes at antyde, at omtrent famme Forhold finder Sted hos P. 

Carchariæ, lader det til, at han iffe vel har opfattet dette, ba 

han iff: omtaler Halen, betragter Haleappendicerne fom analoge 

med de fedvanlige Halebørfter, og ifte gjør nogen Bemærkz 

ning i Anledning af Rygpladen. 
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Pinematura ferox Kn. T 

CTab. T, fig. 5.) 

Af Det Dyr, fom beffrives under ovenftaaende Navn, har 

jeg fun feet et enefte Individ, fom opbevares i Den naturhi 

ftoriffe Forening. Paa hvilfen FYE Det ev taget, eller hvor 

Det er fundet, er mig ubefjendt; Dog formoder jeg, at Det maa 

være fra Middelhavet. Det hører til De ftovfte Snyltekræbs, 

Da Længden fra Pandepladens forrefte Mand til Enden af 

Halens Appendices omtrent udgjør 15, 

Gefalothorar er fladt-hvælvet, neften af lige Brede og 

Længde (omtrent 54 lang, 6 bred). Naar veto, fjerde og femte 

Fodpar bærende, Ringe medregnes (hvilfeimidlertid ere frie), Fan 

man vel fige, at Dens Omrids nærmer fig til Kredsform. Naar 

Derimod Disfe (ffe medregnes, giver Det dybe Indſnit i bagefte 

Rand ben Hefteffoform. Den Figur af et H, fom otfev fig paa 

Nogfladen af Cefalothorar hos Kaligusarterne, fees ogfaa her; 

Dog faaledes, at Fværftregen (ffe er paa felve Cefalothorar, 

men udgjer en Deel af Dens bagefte Rand, Da næmlig fjerde 

og femte Fodpars Ringe, fom ovenfor bemærket, ere adffilte fra 

Gefalothorar ; endvidere naae Hets Stdeftreger iffe Panderanden 

fortil. Tæt paa Siderne af Tværftregen vifer Gefalothorar 

en lille, ftribeformig Impresſion; ligeledes bemærkes tre faaz 

Danne paa hver af Eefalothorar’s SideranDe, rettede paatværs, 

og een i Midten af Forranden, i Retningen med Legemets 

Længde; em Dyb og føjefaldende, punftformig Simpresfton fees 

mod Den forrefte Deel af Cefalothorar paa Wderfiden af H'ets 

Sideftreger; en meget mindre bemærkes tæt ved paa Den indre 

Side af Disfe Streger. Den tynde Hud, fom hos Kaligus- 

arterne er udbredt fra Siderne af Gefalotborar, og fom fynes 

at tjene til Fuldftændiggjørelfen af en Sugeftive, findes ogfaa her. 

Fra Gefalothorar’s bagefte Nand ubgaae (inderft i Udfnittet) 

to fmaa Bubagtíge Lapper.  Ligefom hos Kaligusarterne fin- 
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des en Pandeplade, men man feer her langt tydeligere end 

hos Disfe, at Følerne (ffe ubgaae fra denne (ffiøndt Deres 

førfte Led for en Deel bedekkes deraf), men fra felve Cefalo- 

thorax. I Midten af Pandepladens forrefte Mand, der bar 

en meget mørkere (brun) Farve end Pladens øvrige Deel, ev 

et dybt Indfnit ligefom hos Kaligusarterne. | 

Sørfte Par Solere (fig. 5, a) beftaaer af to Led: et 

ſtorre og meget tykkere Grundled, fom langs en Deel af Den 

forrefte Rand er befat med 12—13 bladdannede VBørfter, 

hoilke i Randen ere cilierede (fig. 5, a**) ; Det lille, cylindrifke 

andet Led ender med en førre og et Par mindre Børfter. 

Andet Par Folere eve lange Cidetmindfte 137 men tem, 

melig tynde, og beftaae af tre Led: et fort og tykt Grundlev- 

et tondere, men omtrent ligefaa langt, andet Led, og en ftært 
Krog. Andet Led er paa Den mod Noebet vendte Side for- 

fonet med et lille, hvidt, noget gjennemftgtigt Legeme af Kugle- 

eller Blæreform. — 

Mellem disfe Følere og Gefalotbovar'$ Siderande frem- 

rager (paa Underfladen af Gefalothorar) paa hver Side en 

fonver GSvulft eller en Halvkugle; Det er Disfe Halviugler, 

man bar villet anfee for Øjne, hvad De viftnok ingenlunde 

ere*). Paa ben ydre Side af Disfe Legemer, lidt fortil, be- 

mærfes en mindre tydelig Svulft. 

Nabet er langt (omtrent 11% men tyndt og ftærkt til: 

— fetbfet. Jøvrigt af Den fædvanlige Befkaffenhed. 

| Af Samlere bemærkes to. Par, af hvilke det førfte, lidt 

mindre og meget fpebere, finder tæt op til Næbet paa Si- 

Derne af Dette; Det andet lt mere tilbage mellem førfte Par 

*) Dperhoved har jeg iffe funnet opdage Medftaber, der forefom 

mig med nogen Rimelighed at Eunne betragtes fom Øjne; heller 

iffe noget Zilfvarende til de halvmaanedannede Redftaber hos 

adftillige Kaligusarter. 
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Fødder. Forſte Par (fig. 5, b) er omtrent af Næbets halve 

Længde, hvidt, og beftaaer af to Led. Grundleddet er bredt, 

og viſer mod Midten af fin pdre Rand en Knude, fra hvilken 

to Børfter udgaae; andet Led er lidt Eortere end førfte, tyndt, 

tilfpidfet. Det andet Par Famlere (fig. 5, c) ere af brune 

guul Farve, hornagtig Subftans, og beftane fun af et Led; 

Formen er tilfpidfet. 

Sørfie Par Fødder (fig. 5, d), fom i Hovedfagen ere 

af Den hos Kaligusflægten fædvanlige Form, og toleddede, ud- 

mærke fig ved Befkaffenheden af De to Grene, hvormed De 

ende.  Disfe fones iffe at være egne Led, men umiddelbare 

Fortfættelfer af andet Led. Lidt fra Deres Udfpring foulme 

De noget op, eve Erummede, tilfpidfede, og paa Deres hele 

Overflade befatte med fmaa Fornerækker*). Mellem disfe to 

Kroge uDgaaer fra andet Led en Duff Børfter (omtrent en 

Snees Stoffer). 

Det andet Par Fodder (fig. 5, e) er ftot, ſtærkt, 

Dannet af tre Led: et fort Grundled, en ftor fnubdret Haand, 

og en lang Klo. Mod Kloen foaver en langt fremragende, 

Høftet eller Dobbelt Knude paa Haanden. 

Tredie Par odder (fig. 5, f) eve toekløftede DUM. 

mefødder, i Bygning vvereensftemmende med famme Par hos 

Slægten Porphyrops, fun noget forffjællige i De enkelte 

Deles Form: Grundleddet lidet; Den ydre Aare lidt flørre 

end Den indre; Dens førfte Led ftovt, ifær meget bredt (om 

*) Naar Gordmann hos hans Binocolus sexsetaceus fun har fundet. 

Torne paa den inderfte Side af den ftørfte Krog, og paa den 
mindre Krog fo Rækker langs Yyderfte Rand, faa grunder det 

fig maaftee paa den Omftændighed, at han blot har under 

føgt dette Fodpar under Mitroftopet og ved Hjælp af Pres- 
ning, i hvilket Tilfælde fun de yderfte Fornerækker funne fees 
hos den her beftreone Art. Ved Hjælp af en meget ftært 

Lupe opdages derimod ogfaa de øvrige. 
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trent fom Grundpladen), f Enden af den ydre Nand, fom er 

uddragen í en Spids, forfonet med en lille Som; andet Led 

er meget mindre, temmelig Fredsrundt, væbnet med fire ftærke 

Torne langs den nederfte Rand, og indenfor Disfe med tre 

længere Fjerbørfter, af boilfe Den inderfte er Den længfte. 

Snderfte Mare, fom næppe er faa lang fom vderfte Aares 

førfte Led, bar tre Fjerbørfter i Enden af andet Led, af 

hvilke Den inderſte er lidt længer end De andre. 

Tæt bagved og mellem tredie Par Fødder fees en lille 

men ftærf Hornplade, hvis fremadrettede Flade er Éonfav, ben 

bagudrettede Éonver og GnDeranDen lidt emargineret. Den 

foarer til Gaffelen hos RKaligusarterne. 

Det fjerde Dar Fodder (fig. 5, g) har en meget ftor 

Grundplade og to temmelig forte men brede Aarer,' hver 

Dannet af tre Led *); Den vderfte Aares førfte Led er længer 

end De to følgende tilfammentagne; Dets ydre Rand udfender 

f Enden en Forn, tete indre en lang Fjerborfte; Det Samme 

er Tilfældet med Det meget Forte andet Led; tredie Led har 

paa fin ydre Mand tre Torne, paa den nederfte og indre fem 

Fjerbørfter. Den indre Aare er af Længde fom Den ydre; 

førfte Led er fort, og ubfenber en Fjerbørfte fra Enten af 

den indre Rand; andet Led er det længfte, í Enden af den 
indre Rand forfynet med to Fjerbørfter; tredie- Led har tre 

Torne paa Den pre Rand og tre Fjerbørfter paa Den indre. 

Ogfaa Grundleddet vifer en Fjerbørfte omtrent paa Grænd- 

fen af Den odre og indre Rand. 

Semte Par Sodder flemmer temmelig overeens ind fjerde, 

fun er bet florre. Den indre Aare er flørre end den pdre og 

N) Vordmann angiver fun to Led for hver Aare; dette fan maaftee 

forklaves deraf, at han blot har underføgt bisfe Dele ved Mi- 

Eroffopets Hjælp, hvorved Leddene mindre vel Funne iagttages, 
hvorimod de under en ftærë Lupe vife fig temmelig tydeligt. 
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i Enden af deng tredie Led forfynet med fire Fjerbørfter men 

ingen Sore. Dgfaa ere Fjerbørfterne (fig. 5, h) af en 

ejendommelig Beffaffenhed: De ere ftevft krummede eller nær 

ften Erollede, foerdeles tæt befatte med overordentligt fine, følo- 

glindfende Haar, og fones at beftaae af to Led. 

Sjette Par fødder (fig. 5,1) ere Gjællefødder, af 

ganffe anden Form end De foregaaende, ligefom ogfaa langt 

ftørre (næften Z^ lange). De have den hvide Farve og den 

punfterede Overflade, Der farakterifere De Nedffaber, man hos 

Amfipoder og Jfopoder betragter fom Nefpirationsredffaber. 

De beftaae af et fort men bredt Grundled, hvis nederfte Nand 

er Dybt indffaaren, og to flore, langftvaft ægdannede En- 

Deblade, hoilke for en ftor Deel bebeffe Genitalvingen og 

ftreeffe fig ned mod Haleleddenes m ſtjondt de (ffe 

ganffe naae Disfe. 

De tre ft omtalte Fodpar ubgaae — fra en fri Ning, 

det vil fige en Ning, fom iffe er fammenvoret til et Stokke 

med Gefalothorar, uagtet De to førfte af tem ligge i Cefa- 

lothorax's bagefte Indfnit. Den ferfte af Disfe Ninge vifer 

paa Nogfladen et fort, halvmaaneformigt Indſnit i ben baz 

gete Rand, i hvilfet Den følgende lille Ring ligefom indes 

ſluttes. Den tredie Ring er adſtilt fra De foregaaende lige 

fom ved en Fort Hals, og udvider fig paa Nygfladen til et 

Slags Skjold, Der fortil udfender en lille Flig mod hver 

Side, og i Den bagefte Mand har et meget dybt men fmalt 

Indfnit, hvorved det faaer Lighed med visfe Infefters Vinge- 

Dæffer. Længden af Dette SHold, der bedælkker en Deel af 

Generationsringen, er omtrent 3%. 

Genitalringen er fmallere end Cefalothorar (4 bred) 

men af en betydelig Længde (61); Dens Form er langftraft- 

fiirfantet, Dog med afrundede Vinkler. Den nederfte Rand vifer, fra 

Nygfladen betragtet, et Indfnit, fom førft er bredt, men derpaa, 

ES ETE nn. 
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omtrent i Halvdelen af Længden, bliver ganffe fmalt. Gjen- 

nem Dette Jndfnit bemoerfes tre underliggende, ovale Plader : 

De to ligge højere oppe, ben tredie nedenfor disſe, midt (mel 

lem Dem; om De høre til Genítaligen eller Halen, vover 

jeg (ffe at afgjere. Fra Underfladen vifer Genitalrin- 

geng Indfnit fig lige bredt foroven og forneden. Ved Jnd- 

fnittets øverfte Rand, ovenfor Haleleddene, Der ligefom ere ind 

filede í Dette, bemærkes paa hver Side to (maa, uregelmasfige 

Somfnuber. | 

Halen (fig. 5, k) beftaaer af to tydelige men Forte Led; 

ifær er Det førfte Led overmaade Fort, bredt, foroven afrun- 

Det, forneden lige afffaaret; fra andet Led, fom er temmelig 

fiirfantet, ubgaae De flore (over 24 lange), ægdannede Ap- 

pendices, fom forneden vife fire, meget fmaa Børfter, tre langs 

Den nederfte Rand og een paa Sideranden, Dog nær Den ner 

Derfte Rand. 

Fra Genitalringen udgaae, foruden Halen, to traad- 

Dannebe Legemer, hvilfe bugte fig paa forffjællig Maade om: 

trent í en Stræfning af Z^, og derpaa fammenoifle fig ure- 

gelmæsfigt. Disſe Legemer ere brune, glindfende og af en 

hornagtig Subftans, men vife intet Spor til Tværftriber 

eller til at indeholde Xg, ligeſom ogſaa det beffreone Indi— 

vid paa Grund af andre Omftændigheder fynes at maatte 

antages for en Han. 

Efter at have beffrevet Denne nye Dinematura-Art, vil 

jeg omtale De øvrige under Denne Slægt hbenførte Urter; men 

Det bliver nødvendigt at forudffiffe et Par hiftoriffe Bemærk 

ninger om Slægten. 

Xaffinesque havde benævnet et i Siciliens ferffe Vande 

opdaget Kræbsdyr Dinemurus. (fter Desmareft’s Bemærk- 
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ning, at Müllers Caligus productus ingen Kaligus var, 

men burde Danne en ny Slægt, opflillede Latreille i anden 

Udgave af Regne animal en Slægt under Navnet Dine- 

| mura, og anførte Caligus productus fom Erempel paa 

Denne Slægt. Da Latreille aldeles (ffe omtaler Det af 

Raffinesgue benævnede Dor, eller anfører hans Navn efter 

Slægtnavnet, men fit eget, fones Der mig ingen Grund til at 

antage, hvad 25urmeiffer paaftaaer, at Latreille vilde forene 

Det af Xaffinesque opdagede, Fun højft ufuldftændigt, eller 

faa godt fom flet (ffe, befjenbte Kræbsdyr med Müllers Cal. 

productus under een Slægt; langt rimeligere finder jeg Den 

UAntagelfe, at Det er undgaaet Latreille's Opmærkfomhed), at 

Navnet allerede var bortgíoet.  Burmeiffer forandrede Ders 

paa Zatreilles Benævnelfe Dinemura, fom ftridende mod 

Reglerne for Sammenfætningen i Det græffe Sprog, til Di- 

nematura, en Forandring, fom jeg anfeer for ret pasfende, 

tfær af Den Grund, at det ubekjendte, af Naffinesque benæv- 

nede Dyr faaledes ret vel fan beholde fit Navn Dinemurus. 

Det, fom forefommer mig ved Disfe Bemarkninger at 

være gjort ínb[ofenbe, er, at Cal. productus Mull. er S9: 

pus for Slægten Dinematura, og at Det altfaa afhænger af 

Dette Dyrs 3Seffaffenbeb, hvilfe andre Dor der fulle Funne 

faae Plads i Slægten. At Denne Forerindring iffe er over- 

flødig, vil Det Folgende vife — 

Paa Den Id Möller frev fin Bog om De Danffe En- 

tomoflraceer, opbevarede man almindeligen alle De Dyr, man 

Da henregnede til Jnfekterne, faaledes, fom vi endnu bevare 

Infekterne, Det vil fige, man flaf Dem paa Naal, forfaavidt 

Deres Størrelfe (ffe var til Hinder Deri. At Dyr med en blød, 

læderagtig Bedækning paa Denne Maade bleve aldeles misdan- 

nede, behøver jeg næppe at erindre om. Af Müllers Beftri- 

velje og Afbildning fones Det mig at blive bøjft vimeligt, 



47 

at han har haft et faadant fndtørret og tillige mutileret Erem- 

plar for fig 79. Denne Omftændighed, fom er unbgaaet 

Desmareft’s og Latreilles Opmarkſomhed, har forledet den 

Sidfte til at give Slægten en aldeles urigtig Karakter, og 

den Forfte til Den Bemærkning, at Müllers Dyr maatte 

Danne íffe blot em ny Slægt, men en ny Underafdeling af 

Siphonostoma. Dette vilde være aldeles grundet, Derfom 

Det paagjældende Dyr virfeligen manglede Det andet Par Fed- 

Der, De flerfe Krogfødder, hvormed De Faligusagtige Dyr faft- 

hæfte fig, hvad imidlertid er alveles utroligt. Ogfaa det am 

Det Par Famlere have paa Millers Eremplar været afbrudte, 

og fremftilles Derfor  Beffrivelfen og Afbildningen fom Knu- 

der. Hvor liden Vægt Der iøvrigt fan lægges paa Müllers 

Afbildning, fees deraf, at man, ved at fammenligne Afbildnin- 

gen i naturlig Storrelfe med Den forftørrede, vil finde Den 

førfte fremftillet med Pandeplade og Følere, den fidfte uden 

disſe. Ut Den af mig ber beffreone Art maa ſtaae i Slægt 

med Müllers Caligus productus, forefommer mig faa ſikkert, 

*) Müller har iffe, fom af hans Beftrivelfe fremgaaaer, fety fun: 
det dette Dyr. Han fortæller heller iffe, hvorfra han har erholdt 

det. Der fynes imidlertid at være Grund til at troe, at han 

enten har erholdt et Exemplar fra Herbſt, eller i en Inſekt— 

famling i Kjøbenhavn har feet et fra ham  ftammenbe Gremz 

plar. Det er, fordi Muͤller har misforftaaet Fabricius (Fn. gr. 

p. 264), at han henregner dette Dyr til den norbiffe Fauna, og 

denne Misforftaaelfe er faameget befønderligere, da Fabrieiud 

henvifer til en Afbildning (Vid. Selſk. Skrift. X, tab. 7), 

hvor et ganfte andet Dyr fremftilles ret fjenbeligt. At Burz 

meifter vetter Nordmann, fordi han henfører Binoenlus salmo- 

neus (Fn. gr. pag. 264 i Noten) til Müllers Caligus productus, 

er uden Grund; da Miller fely henfører den dertil, og fynes en 

Følge af, at Burmeifter iffe har left Noten paa det anførte 

Sted, 
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at jeg maaffee endog fnarere Funde‘ have nogen Tvivl ved at 

opftille Dem fom forffjællige Arter. | 

En Art, fom med temmelig Sikkerhed fan henføres til Slæg- 

ten Dinematura, er Milne Edwards Pandarus alatus *). 

Den fones i alle væfentlige Dele at femme overeens med den 

her beffreone, og M. E. Beffrivelfe, fom tevrigt er temmelig 

utilftrætfelig ”X), bliver tfær interesfant Derved, at han baade 

har. haft Hanner og Hunner for fig. Hunnerne adffille fig 

efter ham ved at have et Par rudimentære, hornagtige Fødder 

paa Underfladen af Den bagefte Deel af Geænitalringen, famt 

ved Iinieformige HaleappenDices, medens Disfe hos Hannerne 

ere brede og pladeformige; Hunnernes Wyggeſokke ere traad- 

Dannebe; hos Hannerne bar han ingen Appendices iagttaget. 

Om XToromanns Binoculus sexcetaceus virfeligen er 

en Dinematura, forefommer mig, efter f7oromanns Be- 

ffrivelfe, tofoljomt. Efter ham er næmlig Det fidfte Par 

Gjællefødder Dannet efter famme Plan fom De foregaaende 

(Bafalleddene ftevft udviklede, Aarerne rudimentære men toz 

leddede), (ftebetfor at hos De tre hidtil anførte Arter Aarerne 

blive fore, eenleddede Reſpirationsblade og Baſalleddene Der- 

imod indffrenfes. Skulde nærmere Underføgelfer vife, at 

Den maatte adffilles generiff fra Dinematura, var Det maaffee 

rigtigt at lade den beholde det af Nordmann  antagne 

GSlægtsnavn Binoculus, ffjendt det er temmelig upasfende, 

Da Dyret ingen Øjne fynes at have. 

*) Ann. des sciences natur. Tom. XXVIII (1833) pag. 78, tab, 8. 

xx) Det førfte Par Fødder fynes faalebe8 urigtigt fremftillet (fig.9) 

faavel med Henfyn til Leddene, fom til be to Grene, der ud— 

gaae fra fidfte Led. De frie, fobberende Ringe omtales iffe 

i Beftrivelfen, og ere heller iffe med Sikkerhed angivne i Af- 

bildningerne o. f. v. Kan det endvidere antages for fikkert, at 

2Gagene ligge faaledes i Wggefnorene, fom fig. 1 angiver? 

N 4 

. 
; 
i 
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Om Burmeifters Dinematura gracilis har jeg allerede 

tidligere ottvet, at Den forefommer mig at være et UDdviklingstrin. 

Men felo om Det iffe var Tilfældet, Éunbe ben ingenlunde være 

en Dinematura, hvor beftemt Burmeifter end erklærer Dette *), 

Da Den mangler to meget væfentlige Karakterer, næmlig vinge- 

Dæfformige Nygffjolde og to Palper. Thi derfom man antager, 

hvad man fenes med Nimelighed at Funne, at Mil. Ewd. vig- 

tigt har biftingveret mellem Hannen og Hunnen af D.alata: 

faa hører Mangelen af Nygffjold og et Par Valper flet (ffe 

til Skjæmenærferne mellem Disfe; ja Mangelen af Det ene Par 

Palper tillader maaffee næppe engang at betragte Burmeifters 

. D. gracilis for et Udviflingstrin af en Dinematura, Da 

den allerede er for vidt fremrottfet, til at man fan troe, 

den endnu ved Hubdftiftning ffulbe erholde et Par Palper. 

Efter at have opholdt mig faa længe ved Befkrivelfen af 

abftillige Faligusagtige Dyr, troer jeg at turde tillade mig et 

Par Ord om deres Opftilling til en Familie. Som tidli- 

gere anført (1 Bind, Side 199 og Agd.) henregner Burmei— 

fiev til Caligina Slægterne Cecrops, Caligus, Pan- 

darus og Dinematura (foruden Chalimus og Lepeoph- 

theirus, fom efter min Mening maa gaae ind, (fev Den førfte), 

hvorimod han fætter Anthosoma, Dichelestium og Ne- 

mesis til Ergasilina. Det forefommer mig imidlertid 

uimodfigeligt, at Disfe tre ofte Slægter have en betydelig 

Overeensftemmelfe med Caligina i næften alle væfentlige 

Dele, og at Deres Berøringspunkter med Burmeiffers gv- 

rige Ergasilina (Nicothoe, Ergasilus, Bomolochus og 

Lamproglene) ere ulige færre. Det er Derfor viftnok natur: 

ligere at fammenftille bem med De førfte. Jeg fal forføge, 

+) Ueber die Gattung, welcher es beyzuzählen fey, bin ih nicht im 

3Zweifel. Act. Leopl. XVII, 284. 

: 4 
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at give en fort Overfigt af den Gruppe, fom Derved opftaaer, 

og fom, ved Tilfejningen af De to nye Slægter Læmargus 

og Trebius, fommer til at indeholde ni Slægter. Det maa 

iffe forglemmes, at Hannerne til nogle af Disfe Slægter ere 

ubefjenDte. 

CALIGINA. 

Corpus plus minus depressum atqve elongatum, qvinqve vel sex pe- 

dum paribus armatum, qvorum tria priora, rarius duo, qvatuor vel qvinqve 

cephalothoraci sunt annexa, reliqva abdomini.  Cefalothorax duobus 

preterea instructus est antennarum paribus, rostro producto, conico, 

palpisqve. Rostrum labio superiore constat et inferiore, qvæ mandi- 

bula duo filiformia, interiore apicis margine dentata, obtegunt. An- 

tennæ posteriores pedesqve secundi paris hamos efficiunt validos, ad 

sedem retinendam aptissimos. Pedes abdomini annati respirationi præ- 

cipue inservire videntur, interdum etiam natationi. Ultimus abdominis 

annulus organa continet generationis, sed pedibus destitutus est, etsiamsi 

rudimentis eorum non prorsus caret. Hunc excipit cauda, cujus 

margo inferior anum monstrat, duabusqve praedita est appendicibus se- 

tigeris.  Ovaria externa filitormia sunt, repleta ovis orbicularibus 

unica serie, 

A. Oculi in adultis nulli. 

'a. pedum paria qvinqve, 

1. Anthosoma; antenne anteriores sexarticulatæ; duo pal- 

porum paria; pedes qvatuor anteriores cephalothoraci annexi, Ab- 

domen qvatuor constat annulis, qvorum tres priores pedigeri; pedes 

abdominis maximi sunt, laminarum vel foliorum formam imitantes, re- 

mis omnino fere evanescentibus.” Primus abdominis annulus postice 

producitur in scuta duo vel elytra dorsalia. Fila ovifera exserta. 

2. Dichelestium: antenne anteriores septemarticulatej tria 

palporum paria; pedes qvatuor anteriores cephalothoraci annexi. Abdomen 

qvinqve constat annulis, qvorum duo modo priores pedigeri ; primus 

enim abdominisannulus duobus instructus est pedum paribus natatoriis, 

secundus annulus unico pare foliaceo, branchiali. Fila ovifera exserta, 

pP RE 
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b. Pedum paria sex. 

3. Nemesis: lamina frontalis nulla; antennæ anteriores sep- 

temarticulate ? palpi — ?; tria pedum paria cephalothoraci annexa; ter- 

tium simplex, minime natatorium; abdomen qvatuor constat annulis, 

qvorum tres priores pedigeri; pedes abdominis branchiales sunt, ar- 

ticulis basalibus magnis, remisqve perminutis j fila ovifera longissima, 

exserta, Furca hamuliqve subsidiarii desunt, *) 

4. Læmargus: Glægtstarakteren findes i Zidsftriftets førfte 

' Bind, Side 500. 

5. Cecrops: lamina frontalis, minus tamen distincta;j an- 

tennz anteriores biarticulate 5 palpi duo; tria pedum paria cephalo- 

thoraci annexa, tertium bifidum, natatorium. Abdomen tribus constat 

annulis, qvorum duo priores pedigeri, primus duobus instructus pari- 

bus, secundus unico; pedes abdominis branchiales sunt, articulis basa- 

libus maximis, remis minutis, Annuli abdominis omnes in scuta dor- 

salia producti. Fila ovifera convoluta, scuto dorsali annuli genitalium 

tecta. Furca hamuliqve subsidiarii desunt. 

6. Dinematura: lamina frontalisj antenne anteriores biar- 

liculate ; duo palporum paria; tria pedum paria cephalothoraci annexa 5 

abdomen qvatuor constat annulis, qvorum tres priores pedigeri ; pedes 

jertii, qvarti, qvinti et sexti paris bifidi3 remi qvarti et qvinti paris 

parvi, setis pennatis armati, articuli basales maximi, branchiales 5 

sextum pedum par remis magnis, lamellaribus, branchialibus , articu- 

lis basalibus minutis, Tertius abdominis annulus in scutum dorsale 

*) Denne Karakteer fan Fun tilnermeljespiis anfees for vigtig, ba 

den er udkaftet efter Roux's heift ufulbftenbige Beftrivelfe og 

iffe meget nøjagtige Afbildning (Crustaces de la Méditerranée 

Livr. IV). Roux omtaler ingen Valper; imidlertid fan det 

næppe antages, at de virkeligen fulde favneå. I hans Bes 

ferivelfe anfættes Leddenes Antal i be førfte Følere til 7 eller 

85 hans Afbildning vifer derimod 9 eller maaffee endog 10 

Led, Næbet beftrives fom treleddet, idet han uden al Tvivl an: 

tager den bredere Rod for et Led, den Eortere Overlæbe for an 

det og den fremragende Spidfe af den længere Underlæbe for 

tredie Led. 
4* 
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producitur. Fila ovifera exserta, | Pro furca lamina cornea parum 

emarginata, Hamuli subsidiarii nulli. 

4. Pandarus: lamina frontalis; antenne anteriores biarticu- 

late; palpi duo; tria pedum paria cephalothoraci annexa; abdomen tri- 

bus constat annulis, qvorum duo priores pedigerij primus duobus in- 

structus paribus, secundus unico; pedes tertii, qvarti, qvinti et sexti 

paris bifidi 5 tria ultima paria articulis basalibus branchialibus, remis 

natatoriis, Annuli pedigeri in scuta producuntur dorsalia. Fila ovi- 

fera exserta. Pro furca lamina cornea, Hamuli subsidiarii nulli. 

N 

B. Oculi duo purpurei, minutissimi, valde approximati in superficie 
SK : 

cephalothoracis dorsali (supra rostrum ferme). 

8. Trebius: lamina frontalis; antennæ anteriores biarticulatej 

palpi duo; qvatuor pedum paria cephalothoraci annexa; abdomen tri- 

bus constat annulis, qvorum duo priores pedigeri; pedes tertii, qvarti, 

qvinti et sexti paris bifidi, et natatorii et branchiales, remi setis armati 

pennatis; fila ovifera exserta. Furca cornea, Hamuli subsidiarii ad 

latera externa antennarum posteriorum. Sulci in superficie cephalotho- 

racis dorsali figuram H efformantes. 

9. Caligus: lamina frontalis; antenne anteriores biarticulatæ; 

palpi duo; qvinqve pedum paria cephalothoraci annexa; abdomen 

duobus constat annulis, qvorum prior sexto pedum pare instructus 

est; pedes tertii et sexti paris simplices, gressoriij pedes qvarti paris 

bifidi, natatorii 5 pedes qvinti paris branchiales, articulis basalibus maxi- 

mis connatis, remis minutis. Fila ovifera exserta, Furca cornea. 

Hamuli subsidiarii ad latera externa antennarum posteriorum et remo- 

rum pedum sexti paris, Sulci in superficie cephalothoracis dorsali 

figuram H efformantes. 

(Fortfættes,) 
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Benwerfninger 
over 

De almindelige Vej- og Ukrudsplanter t Brafilien, 
af 

Dr.%, W. Lund *). 

— —— 

Dei er Den førgeligfte Deel af Brafiltens ellers faa vppige 

Vegetation. Medens hos os Den ftørfte Rigdom i Plante- 

rigets Frembringelfer udfolder. fig under Indvirkningen af de 

velgjørende Solftraaler, og De tætte Skove vife em Eensfor— 
mighed, Der groendfer til Armod, faa følger i Braftlien deri- 

mod med Bortryddelfen af Bærnet mod Solftraalernes umid- 

Delbare Paavirkning en Aftagelfe i Værtrigets Frodighed, Der 

grabeviis ubarter til hedeagtig Forfrøblng. Man maa der- 

for iffe hift vente Den brogede Blomfterflor, fom forfljønner Si- 

derne af vore Veje,  Forgjæves føger man vort friffe Grønfvær, 

forgjæves noget, Der Funde fammenlignes med vore Valmuer 

og Kornblomfter, med Echium og vore øvrige fmuffe Afpe- 

vifolier. Det egentlige Tæppe af Grønt, hvormed De ube 

traadte Steder og Vejene, De frie Vladfer om $ufene, Ganz 

gene i Haverne o. f. o. bedeeffes, Dannes vel ligefom hos og 

af Græsarter ; men Dette Græstæppe er hverken Det livlige, 

lyſe Grønfrær, Der om VBaaren bedeffer vore Marker og 

Enge, eller ‘det guulladne Straae, Der i Høftens TiD giver 

vore LandfÉaber et eget Prag. Den flrenge, alvorlige Ka- 

rafteer, Der udmærker De flefte af Vegetationens Hovedformer 

i Det tropiffe Sydamerika, begynder allerede her at vife fig, 

og Det mørfegrønne Græstæppe Danner en værdig Forgaard 

til Floras egentlige Højfæde i De ffumle Urffove. Ligheden 

med vort Grønfoær forfoinder endnu mere, naar man under: 

" Udtog af et Brev til Hr. Etatsraad Hornemann. 
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fafter Dette Græstæppe en nærmere Underfegelfe; thi alle De 

hos 08 herffende Slægter forfoinde fom faadanne, og afløfes 

af andre, fom 508 08 enten favnes eller fpille en underordnet 

Rolle. 

Adfpredte i Vette Græstæppe findes, fom hos og, en 

Mængde Planter af andre Familier, Der ofte faameget til- 

tage, at De meer eller mindre ffjule Græsarterne, ja ftunbom 

ganffe fortrænge Dem. Men disfe Planter ere (ffe vore ziir- 

lige fmaa Urter med fmuktfarvede Blomfter, men for flørfte 

Delen Halvbuffe med uanfeelige Blomfter. De to Familier, 

fom Fappes med hinanden om Forrangen, ere Malvaceerne 

og Synanthererne; De fidfte frembyde flere Arter, men De 

førfte fpille formedelft Individernes Mængde Dog nof en vig- 

tigere Rolle, 

Til lettere Overfigt vil jeg afhandle disfe Planter familie- 

vits, begyndende med De Familier, Ver fyille Den vigtigfte 

Rolle. 

Maivaceæ. De Arter af Denne Familie, fom Denne 

Bemærkning gjælder om, ere: Sida carpinifolia, Sida 

rhombifolia og Malva tricuspidata. Disfe Planter ere, 

næft visfe Græsarter, unægteligen De almindeligfte Bejplan- 

ter i Brafilien. Tillige høre De til Dem, Der med Grund fov 

tjene Navn af felffabelige Planter. J Almindelighed finder 

man Dem grupperede fammen i Selffaber af flørre eller min- 

Dre Udſtrekning; fnart finder man alle tre Urter blandede 

imellem hinanden omtrent i lige Forhold; men fom ofteft er 

een Art herffende, og te andre forefomme føorabift Deriblandt. 

Nærmeft om Rio er Malva tricuspidata vel Den almindeligfte, 

men paa de flefte Steder i det Indre af Landet faaer Sida 

carpinifolia afgjort Overhaand. Det er tillige Den Art, Der 

Danner De ftorfte Selffaber, ftundom i hedeagtige Udbredninger 

af uoverfeelig UDdftrækning. Overalt, Hvor nye Veje banes, 
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indfinde Bisfe Planter fig flrar, ja be følge felo Skovftierne 

heelt igjennem De ej altfor tætte Skove. Disfe tre Arter have 

en paafaldende Lighed med hinanden i Deres ydre Habitus, - 

faa at De ved førfte Vjefaft let forverles med hinanden. 

Denne Lighed gaaer faavidt, at Den endog har forledet Den 

fÉarpfeende De Candolle til at hbenfætte Malva tricuspid, 

fom em Sida (S. carpinoides) ved Siden af S. carpini- 

folia, ffjøndt han paa fit Sted rigtigt har evfjenbt Den for en 

Malva). De ere Halvbuffe af 1— 15 Fods Højde med 

mørfegrønt Lov; Deres Blomfler eve bleggule og uanfeelige, 

faa at De ingenlunde bidrage til Egnens Ziir, hvor De eve 

herffende. 

Den Plante, Der næft De tre omtalte Arter viftnok for- 

tjener Den førfte Plads fom almindelig Plante overhoved, fom 

Bejplante i Særdeleshed og fom felffabelig Plante, ev Urena 

lobata.  Ogfaa Denne Danner paa fine Steder hedeagtige 

UDdbredninger, Der imidlertid ere af en anden Natur, end De, 

Der Dannes af De omtalte SiDaarter. Da det er en feag, 

aaben Buff af 5—6 Fods Højde, qvæler Den ej fom hine 

al anden Vegetation. Forreſten bidrager ejheller Denne Plante 

til Ganens Ziir. Dens Løy er morfegvent og Dens Blom: 

fter af Størrelfe og Farve fom vor Malva sylvestris. 

Alle De øvrige Planter af Denne Familie forekomme mere 

abfprebte, og bidrage langt mindre til Egnens Phyftognomi. 

Den fmuffefte og almindeligfte ev Pavonia spinifex, hvis rene 

gule Blomfter prange overalt í Hækferne om Rio De Janeiro. 

— $oppig i Grønfoæren er den lille Malachra plumosa. 

Næften overalt findes en vor Hør i Udfeende lignende Sida 

(S. linifolia), med en fmuf hvid, i Bunden violet Krone, 

famt Sida angustifolia. J fandig Bund forefommer hyp- 

pig Sida maculata, Hiſt og her langs Vejene træffer man 

paa Sida urens, periplocifolia, den med fine fmaa, tilbage- 
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flagne, mørfpurpurbrune Kronblade udmærfede Sida atro- 

sanguinea, famt tvende andre Arter af famme Slægt, Der ej 

. findes hos De Candolle eller Sprengel. Endelig flutter Malva 

spicata Liften paa De mig befjendte Malvaceer, Der zire eller 

vangire LanDevejene om Rio: 
Compositæ. Uagtet Denne Familie, fom ovenfor fagt, 

fappes med ben foregaaende med. Henfyn til Rollen den fpil- 

ter i Den Deel af VBegetationen, Der her angaaer og, vifer 

Den fig Dog t alle fine Forefomfiforholde faa forftjællig fra 

bine, at Disfe to Familier i den Henfeende Funne modfættes 

hinanden. Malvaceerne erhverve fig Forrangen ved Den ftove 

` Masfe, hvormed Individerne af enfelte Arter fremtræde; Syn- 

genefifterne fremtræde med flere Arter, men ingen af Disfe ere 

faa rige paa Individer, fom enfelte af hiin Families. Mal- 

vaceerne frembybe flere Arter, Der i høj Grab ere felffabelige; 

her findes flet ingen Art, Der fortjener Navnet af felffabelig 

Plante. Alle Malvaceerne ere oprindelige Beboere af Landet; 

flere af De almindeligfte Arter af Syngenefifter ere inDvan- 

drede. — Endelig vifer fig en mærkelig Forfljæl med Henfyn 

til Blomftringstidven. De flefte af De omtalte Malvaceer 

blomftre hele Aaret igjennem; om end nogle have en tem- 

melig beftemt Blomſtringstid, træffer man Dog udenfor famme 

en Mængde Individer ( Biomft. De flefte Compositæ der- 

imod, og navnligen De talrige Urter af Slægterne: Ver- 

nonia, Baccharis, Mikania, Eupatorium etc., have en 

meget beftemt begrændfet Blomſtringstid, Der fjældent var 

rer længere end 1—2 Maaneder, og udenfor Den TA træffer 

man ingen JnVivider i Blomft. Denne Familie bidrager 

Derfor i Scerdeleshed (ffrøndt mere blot for ben opmærffomme 

Naturiagttager) til at frembringe De forfkjællige Nuanceringer 

i Naturens Phyfiognomi i De forfkjællige Uarstider og i De 

forffjællige Maaneder af Aaret, Der her ere faa Ejeerfomne 

"Meme TE TE 
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í den ellers faa flore. Eensformighed i Naturens Ubdfeende, 

og fom vi Guropæere faa gjerne opfatte fom foage Erin- 

Dringer om De flore Afverlinger, vore Aarstider medføre. — - 

 Modfætning til Den foregaaende Familie, Der næften blot 

beftaaer af uanfelige Planter, bidrager Denne ved en Mængde 

af fine Arter til Landevejenes Prod, ffjøndt ingen fortjener 

Navn af egentlig Jiirplante. Ikkun Deri flemmer Denne Fa- 

milie med Den foregaaende, at næften alle de underordnede 

Grupper, hvormed Den optræder, ere fremmede for vor Flora. 

Dele vi faaledes Denne Familie til vort Brug i De 5 

naturlige Underfamilier: Cynarocephalæ, Eupatorinez, 

Labiatifloræ, Radiate og Cichoraceæ: faa falde 4fte, 

4de og dte af Disfe Underfamilier o8 til Lod ; den og 3vie ere 

berffende ber. 

B Eupatorineæ er Den fuldfomment herffende Gruppe, 

og blandt dens Slægter Vernonia Den talvígfte. De Urter 

af Denne Slægt, Der efter Deres Forefomft her maa omtales, 

ere for ftørfte Delen flere Fod høje, halobuffagtige Planter, 

tildels vigeligen befatte med Iysviolette Blomfter, Der ej fjel- 

- Dent udbrede en behagelig Vellugt. Hver Maaned fremftilles 

til Sfue nye Arter af denne Slægt; for Øjeblikket er V. 

tournefortioides den bherffende, og man vil vanffeligen 

funne fafte et Blik nogetfteds hen til Siderne af Vejen, uden 

at treffe paa Dens Insvivlette Blomfterhoveder. — Næft Ver- 

nonia ev Mikania den talrigfte Slægt. Alle Dens Urter 

ere flyngende Urter, Der indflætte fig t Hækferne, og ftundom 

bedekke Dem hele Strækninger med et Tæppe af Dens rige, 

hvide, duftende Blomfterdufke. Ogſaa venne Slægts Arter af- 
tofe hinanden: uafbrudt, faa at man efter et Mellemrum af 

4—2 Maaneder fan være (tffev paa, at De Arter, man fam: 

. lec, eve forffjollige.  Dgfaa Baccharis: og Eupatorium 

 fnbebofoe en Deel Arter. Men den almindeligfte og meeft 
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udbredte Plante af hele Familien er Ageratum conyzoides, 

Der Horer overalt om Hufe, ved Veje og paa Dorkede Ste- 

Der, og trives lige godt ved Havets Niveau og paa 3000 Fods 

Højde, ja fynes endog her at vore frobígeve. Naſt Den er 

Elephantopus scaber den almindeligfte Plante og t alle de 

nævnte Lokaliteter. Hyppigt paa Dyrfede Marker træffer man 

et Par Cacalia-Arter, Der ligne vore Senecier i Udfeende, 

[amt nogle Gnapbalter. En lille Gymnostyles, af Wd- 

feende fom en Lepidium ruderale, beflæber ofte Randen af 

Grøfterne, og fører Vejen over en Be, vil man neppe fejle 

at træffe ved Dens Bred en Spilanthes. 

2. Af Underfamilien Labiatifloræ forefomme to Arter | 

temmelig hyppigt; Den ene, en lille Urt, flaaer ved Grøfterne 

med en Fugleformig Pappusbolle fom vor Løvetand; det er 

Den over hele Sydamerika udbredte Leria nutans. Den 

anden er en Slyngplante, Der indflætter fig i Sæfferne, hoor- 

fra Dens aabne Blomfterqvafte hænge ned i Mængde (Trixis 

divaricata). 

3. Paa Arter af Underfamilien Radiatæ mangler vet 

egentligen ejheller her; fun maa man ej Derved tænke paa 

vore ſtjonne Morgenfruer eller Fufindfryd. Det er alle 

uanfeelige Planter, hvor Straaleformen er faa ufuldfommen, 

at Den fom ofteft Met iffe bemærkes; Dertil Éommer, at De 

vigttgfte herhen hørende Urter ere indførte. Saaledes vil 

man hift og her treffe en Tagetes (T. minuta), men fun 

Navnet minder om vore herlige Haugeblomfter af Denne 

Slægt; en lille, langftraft og eylindriff Blomft, med ganffe 

fmaa, bleggule Fungeblomfter er Deres hele Ornat. Nogle 

Conyza- Arter, Eclipta erecta, Centrospermum xan- - 

thioides og andre ere endnu flettere Nepræfentanter af vore 

ffjønne flraalblomftrende Syngenefifter. Tilde Urter af Denne 

Underfamilie, jeg holder for inførte, regner jeg: 1. Erigeron 
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canadense, Der findes almindelig langs Veje. Da Denne 

Plante ogfaa har indfneget fig i Europa, heder jeg mere til 

Den Mening, at Den her er indvandret, end til at antage, at 

Dens oprindelige Vorefreds har omfattet næften hele Den nye 

Verden. 2. Siegesbeckia orientalis, Der findes hift og 

ber paa Dorfede Steder og ved Veje. 3. Bidens tripar- 

tita (hvis jeg ellers har beftemt Den rigtigt, fom De af det 

medfølgende Gremplar vil funne afgjøre), Den vorer meget 

almindeligt paa dyrkede Steder. I Selftab med Denne vorer 

en beflægtet, oprindelig brafilianff Plante, Bidens leucan- 

tha, Der Dog er meget fjældnere. Ikkun hos Denne fidfte, 

famt hos en anden Art Eclipta , Der findes meget fjældent 

ved Bække, eve Straaleblomfterne fulofomment udviklede. 

4. Af Underfamilien Cichoraceæ findes iffun een, ind- 

ført Art: Sonchus oleraceus. Den vorer overalt paa 

dyrkede Steder, men dog langtfra i den Mængde og endnu 

mindre med Den Yppighed fom hos os. 

5. Af den fidfte Underfamilie Cynarocephalæ (Tidslerne) 

fjender ieg flet ingen heromfring. 

Til Slutning maa jeg her omtale en almindelig Vej- 

plante: Ambrosia cumanensis, Da jeg feer, at man nu 

henregner Denne Slægt til Compositæ. 

Euphorbiaceæ. Denne Familie ffolder Braftlien en 

Deel af fine Ukrudsplanter , famt flere Bejplanter. De ere 

alle lidet ffjønne Planter med uanfeelige Blomfter, faa at De 

ej zire Egnen hvor De vore. Den talrigfte Slægt er Cro- 

ton, af hvilfen 5—6 buffagtige Arter Danne den frørfte Deel 

af Krattet om Nio Janeiro, og frembringe hift og her, fnaxt 

i Selftab og fnart ferffilte, hedeagtige Udbredninger. Disfe 

Planter bidrage Derfor færdeles meget til Egnens Phyſiog— 

nomi, faameget mere, fom De have et temmelig ejendommeligt 
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Udfeende. Deres Grene og Blade ere paa Underfladen ber 

lagte med et affefarvet meelagtigt Støv, og Ve (ifte far 

ves, forinden de falde af, brændende røde, faa at en flig 
Hede, tftedetfor Den fædvanlige grønne Vegetationsfarve, frem- 

byder næften mere hvidt og rødt for Øjet. En Art af | 

Denne Slægt med tveagtíg Stængel, C. corchorifolius, vorer 

hyppig langs Beje. — Af Slægten Euphorbia findes tvende 

fmaa Urter fom Det almindeligfte Ufrud i Hauger og langs 

Veje (E. hypericifolia og linearis); fjældnere er en Cnemi- 

dostachys og en Acalypha. Den fittligfte Plante af Denne 

Familie, fom ber Éommer i Betragtning, er Phylanthus 

Niruri; ligeledes et almindeligt Ufrud i Hauger vg langs 

Veje. Dens pæne, haarede Løv og Dens fine Vært gjør af 

Denne lille Urt et fuldkomment Acacietræ € Migniatur. Fore _ 

uden Disfe findes almindeligen i Hakkerne en flongende Urt 

af Denne Familie, Der hidtil er ubeffreven, og fom Danner en 

nye Slægt. Sammefteds findes ogfaa et Par Urter af 

Slægten Dalechampia, men da De ogfaa findes ( be om- 

liggende Skove, ville De førft ved en anden Lejlighed blive 

omtalte. 

Labiatæ, Uagtet Denne Familie fun udgjør en ringe 

Dootient af Brafiliens Vegetation, indtager den Dog ber en 

høj Nang, Deels paa Grund af flere indvandrede Planter, 

Der nu høre til De almindeligfte Ufrudsplanter, og Deels paa 

Grund af en meget talrig Slægt (Hyptis), hvis Arter nær 

ften alle høre til Den Kategorie af Planter, vt her betragte. 

Disfe Hofte har jeg forgjeves føgt at beftemme efter Spren: 

gel og Kunth. Arterne ere meget talrige, og afverle med de 

ringefte Forandringer í Lokaliteten. Da Ve desuden ofte 

ftaae hinanden meget nær, trænger denne Slægt fremfor 

nogen anden til em monografiff Bearbejdelfe. De eve igy- 

rigt alle uanfeelige Planter, Der itte bidrage til Egnens For: 
- 
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- füennelje. Foruden Arterne af Denne Slægt kender jeg Fun 

een oprindelig braſilianſt Plante af Denne Familie, Der for 

Djeblikket fommer i Betragtning: Leucas martinicensis, 

Der vorer hyppig paa dyrkede Steder. Vigtigere end De op- 

rindelige Urter af Denne Familie ere Derimod De indvan— 

Debe. I Spidfen for dem fager Leonurus tarta- 

ricus, Denne uanfeelige Plante er indført. i Landet ved de 

chineſiſte Kolonifter, og flaaer nu fom et almindeligt Ufrud 

langs Veje. En Erindring fra Hjemmet: Stachys arven- 

sis, hører ligeledes til de almindeligfte Ufruds- og VBejplan- 

ter. En Art Ocymum (O. thyrsiflorum), Ver vorer 

i og om Hauger, holder jeg ogfaa for indført, Det ev fiffert 

Den famme, Martius omtaler i fin Nejfe at have truffet fortrinli- 

gen opelffet af. Chineferne i Deres fmaa Hauger ved St. Cruz, 

og fandfpnligviis er Den ogfaa af Dem indført Å Landet. En 

fmuf Plante, Leonotis nepetæfolia, Der vorer almindelig 

langs Veje, er fandfynligvits ogfaa af fremmed UDfpring, og 

turde maaffee hidrøre fra famme Kilde, fom Den fidfinævnte. 

Leguminoss, De vil maajfee undre Dem over, at 

Denne Familie, Der er befjendt fom en af De talrigfte i Lanz 

Det, her indtager faa lav en Plads. Men Grunden hertil ex 

Den: at De flefte herhenhørende Planter ere Træer, Buffe 

eller Slyngplanter, Der høre hjemme i Sfovene, og at iffun 

faa ere nedftegne til at blive Ukruds- eller Bejplanter. De 

faa, Der høre til Denne Kategorie, formaae at give Egnen en 

ejendommelig Karakter. Ingen er felffabelig Plante; lige 

faalidbet egentlig FJiirplante, fljønt De flefte Dog behage ved 

Deres fine Løv eller farvede Blomfter. De almindeligft fore- 

Eommende Planter af Denne Familie eve tvende buffagtige Ar: 

ter af GCasfiaflægten: C. occidentalis L. og humilis Collad.s 

Der finde $overalt paa Marker og ved Veje. Toende andre Ar: 

ter af famme Slægt, Den ene beflægtet med C. riparia Kunth, 
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Den anden, Den meget lille Urt C. bifoliolata L., findes 

ligeledes meget almindeligen, men falde mindre i Øjnene. 

Ligeledes forefommer et Par Arter ZEschynomene med mult 

formet Løv ej fjeldent langs Vejene. — Alle de ber omtalte 

Planter flaae Bladene fammen ved Berøring, men hos ingen 

af Dem findes Denne Egenffab ( faa høj Grad, fom hos tvende 

Arter  rødblomftrede Mimofer, Ter vore almindeligen paa 

Marker og ved Veje: M. sensitiva og en Art, jeg ej finder 

hos De Candolle. Af ærteblomftrede Leguminosæ fore- 

fomme flere med Eløverformige Blade vg røde eller gule 

Blomfter paa Marker og ved Veje, nemlig en Desmo- 

dium, en Zornia, en Stylosanthes, en Clitoria og Den 

fmuffefte af Dem alle: en Crotalaria. 

Verbenaceæ. Denne i bet Hele taget her lidet tal- 

rige Familie fpiller med fine faa Arter en meget vigtig 

Rolle i VBegetationens Karakteriftik, og bidrager næften meer 

end nogen anden til VBejenes Forfkjennelfe Den vigtigfte 

Slægt i Den Henfeende er Lantanaflægten, og Det glæder 

efter den lange førgelige Lifte paa Ikkeſtirplanter, endeligen 

at funne anføre nogle, Der Driftigt Funne maale fig med vore 

ftjønnefte Bejplanter. Vi have af Denne Slægt 4 Urter 

omfring Nio, Ver Fappes med hinanden i Skjønhed. Ut 
beftemme Arterne er mig (ffe muligt efter Sprengel, hvor- 

for jeg blot vil antyde Dem med et Par Ord. — So Ar- 

ter høre til Aftelingen af ubevæbnede; Den almindeligfte af 

Dem bærer Iillafarvede Blomfter; Den anden brændende røde. 

De tvende andre Arter eve tornede; Den ene udmærker fig ved | 

neehvide Blomfter, Den anden er meer foranderlig. J AL 

mindelighed er Haloffjærmens Nandblomfter rofenrøde og 

Sfiveblomfterne Ipscitrongule ; ftundom blive hine meer orange 

farvede, ja man finder dem ganffe hvide. De eve alle Buſte, 

Der varriere meget ( Størrelfe. Man finder dem (ffe i Wr- 

| 
i: 
r 
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ftovene, oftere paa aabne Marker, men Deres Yndlingsop- 

hodsfted er langs Vejene, til hvis Forffjønnelfe De egentligen 

fones at være ffabte, faameget mere, fom De blomftre hele 

Aaret igjennem. De have alle en meer eller mindre froder- 

agtig Lugt, og deres Blade bruges fom Thee i forffjællige 

Sygdomme. De virkfomfte eve De af Den boidblomftrede Art, 

Der har en ſtram, falvieagtig Lugt. — Den anden Slægt, Der 

her kommer i Betragtning, er Stachytarpheta, Af den 

findes en Art (S. jamaicensis) overalt ved Veje, hvor den 

ogfaa vilde være en Siirplante, hvis De blaa Blomfter paa 

Dens lange Blomſterax udfoldede fig til famme Tid, men Da 

fun en fmal Ning om Aret blomftrer ad Gangen, falde De 

næften flet iffe i Øje. Dgfaa denne Plantes Blade bruges 

fom Thee, ja felo fom Surogat for den chinefifke Thee, hvil: 

fen den paa flere Steder (og navnligen i mit Huus) har for- 

trængt. Endelig findes af Slægten Verbena en Art (V. 

bonariensis) hyppig langs Veje. — Af indførte Planter af 

denne Familie fortjener ifær at omtales: Clerodendron 

japonicum, fom Brafilien ligeledes fåylder China, og fom 

nu ved fin krybende Nod er bleven til et befværligt Ufrud i 

og om Hauger. 

Boragineæ. Iſtedetfor De mange fmuffe Asperifolier, 

Der pryde vore Veje, optræde her nogle Arter af Den anden 

Afdeling af Familien Boragineæ, Der imidlertid tilbyde en 

flet Grftatning for deres europaiffe Slægtninge. Slægten 

Cordia fpiller den vigtigfte Rolle ved tvende buffagtige Arter, 

Der vore i ftor Mengde langs Veje og paa Dyrfede Steder, 

nemlig: C. curassavica med fine vonfebe, flerktlugtende 

Blade, og en meget foranderlig Art: C., discolor & ur- 

ticæfolia (Cham. & Schlecht.) med glatte glindfende Blade. 

Begge bære de fmaa, glindfende røde Bær, Ver fire Dem meer 

end Deres uanfeelige hvide Blomfter. En tredie Plante af 
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Denne Familie, Der her fortjener at omtales, er Tiaridium 

indicum, der vorer almindelig ved Grøfter. | 

Amaranthaceæ. Denne Familie fones her at træde —— 

iftedetfor Familien Chenopodiaceæ Hog 08, fom Den Der frem- 

bringer nogle af De almindeligfte Ukrudsplanter. Hoved— 

masfen af Ufrubet i Haugene her beftaaer nemlig af tvende 

Arter Amaranthus: A. viridis og A. melancholicus, og 

en af de almindeligfte Vejplanter ev en Art Gomphrena med 

hvide Blomſterhoveder. En anden Art af ſamme Slægt 

findes paa flere Steder, f. Er. paa Den ftore Plads midt i 

Byen, Faldet Campo St. Anna, Dannende Den ftevfte Deel 

af Grønfræret. Endelig finder man i Hakkerne langs Vejene 

hyppigen en Art Iresine, ligeledes med hvide Blomfterho- 

veder. ` 

Cucurbitaceæ. Uagtet Denne Familie neppe frem- 

byder mere end een Art, Der ber Fan Éomme i Betragtning, 

bør Den Dog ej forbigaaes, Da den ved fin Mængde og ved 

fin maærfelige Frugtform tiltreffer fig Opmærffombheden. 

Den Art, jeg figter til, er Momordica balsamine. Denne 

fine Slyngplante inDvæver fig overalt i Krattet langs Vejene, 

hvorfra dens gule Blomfter, men ífer dens ægformigt til- 

fpidfede, fjobetpíggebe, orangegule Frugter, Der fpringe o» 

fra Spidſen med tre tilbagerullede Lapper, og nu fremoife 

Den indre, blodrøde Overflade, og De ligeledes med en blodrød 

Arillus omgíene Frø falde i Øjnene. — Foruden Denne fine | 

Der man hift og ber Melothria pendula indflættet í Sot: 

ferne, men ved Dens uanfeelige Blomfler og Frugter und- 

Drager den fig let Opmærffomheden. . 

Convolvulaceæ.  Ogfaa her bidrager Denne fmuffe 

Familie færdeles meget til Vejenes og beboede Steders For- 

ffjønnelfe, fornemmelig ved Arter af Slægten Ipomea. Af 

`= denne Slægt forefomme omkring Nio í Hakkerne flere Urter, — — 
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der for ftørfte Delen udmærke fig ved prangende Blomfter. 

Jeg Fjender 3 Arter med hvide Blomfter, 4 med lysvioletrøde, 

hooraf en med overordentligt fore Blomfter. 

Af flere andre Familier forefomme flyngende Planter 

faa byppigen i Hakkerne om Rio, at De fortjene Navn af 

Bejplanter. De vigtigfte af disfe ere: et Par Arter Paulli- 

nia og Seriania, Banisteria ciliata og auriculata, et 

Par Arter Aristolochia, et Par Arter Passiflora (P. su- 

berosa og picturata), famt Gouania smilacina. 

Asclepiade:. Denne Familie frembyder fornemmelt: 

gen een Plante, Der fpiller en vigtig Rolle fom Siirplante for 

Vejene: Asclepias curassavica. Overalt feer man Denne 

fmuffe Plante, Der ved fine pralende Blomfter flrar tiltrækker 

Spmerf(ombeben, og fom Deler Den gode (Ggen(fab med De 

flefte perennerende Urter bertilands, at Den blomftrer hele 

Aaret igjennem. Foruden Denne fortjener endnu en ganfte 

fmuf Slyngplante af Denne Famile her at omtales: Oxy- 

petalum Banksii, da ben forefonmer hyppigt i Hakkerne, 

ifær t fandige Egne. 

Commelineæ. Svende Urter af Slægten Comme- 

lina med himmelblaa Blomiter forefomme overalt langs Vejene, 

og minde ved Deres fpæde Vært og vene (maa Blomfter mere 

om vore beffedne Markblomfter end De flefte andre ber fore: 

fommende Sitrplanter. — 

OF en beflægtet Familie (Hypoxideæ) finder man hyp- 

pigen en Art Hypoxis med (maa gule Blomfter, Der erine 

Drer om vore Ornithogaler. 

= Solanaceæ. Af Slægten Solanum forefomme tvende 
Arter foærbeleg boppigt; een, almindelig paa fanblge Marker 

og Veje, tiltræffer fig Opmærkfomheden ven fine fmuffe, ffar- 

lagenrøde Frugter (S. aculeatissimum) ; Den anden er indført 
5 
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fra Guropa, og hører nu til det almindeligfte Ukrud í Hau- 

ger (S. nigrum). S. paniculatum, verbascifolium 0g 

endnu et Par buftagtige Værter af Denne Slægt findes hift 

og her omfring beboede Steder. Foruden Solanumflægten 

fremtræder Pbysalis med een Art, Der findes temmelig hpp- 

pigt paa Dyrkede Steder. — Endelig fortjener af denne Fa: ` 

mílíe ber at omtales: Cestrum nocturnum. Denne blom- 

fterrige Buff, Der under Navn af Cerraneiro filler en vig- 

tig Rolle blandt Brafilianernes Huusmidler, vorer hyppigt om- — 

fring beboede Steder og t Hakkerne langs Vejene, og opfylder 

Díéfe om Natten med en faa flærk Bellugt, at Den noften 

virfer bedøvende. 

Af Planter, Der her Éomme i Betragtning, leverer ogfaa 

Familien Portulaceæ flere Arter; navnlig hører Portu- 

laca oleracea, Der her bliver meget mindre end ( vore Haus 

ger, til Det almindeligfte Ufrud i Hauger, og P. pilosa, fom 

findes hyppigt ved Veje. Paa Dorfede Steder findes desuden 

ej fieldent P. mucronata Lk., famt en Art Talinum med 

røde Stængler og Blomfter, Der ej findes hos De Ganbolle. 

Af Familien Orassulacexæ fortjener tfer Kalanchoe 

crenata Opmærfiomhed. Denne Plante, Der 0gfaa — og 

maaffee oprindeligen, hører hjemme paa Veftfyften af Afrika — 

findes almindeligen langs Øftfyften af Brafilten i fandige 

Egne ved Havet, hvor Den fornemmeligen ubdføger fit Op- 

holdsfted omkring Landsbyer og Hufe. Her Tanner Den i 

Almindelighed tætte Grupper, ftundom af betydelig Udftræk 

ning, faa at Den fortjener Navn af en felffabelig Plante. 

,  Rubiacesm, Denne í Brafilien faa. overordenligt tal- 

rige Familie nedftiger fun gjennem en af fine Undergrupper: 

Spermacoceæ, til den lave Rang af Planter, Der her ved- 

fommer 08. Men Denne Gruppe indeholder een Art, Der 

fpiller en vigtig Nole blandt Dette Lands VBejplantrr: Bor- 
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reria verticillata. Overalt langg Beje ftøder man paa 

denne uanfeelige, næften hæslige Halvbuff, og i Forbin: 
delfe med de tre omtalte Malvaceer (Malva tricuspi- 

data, Sida carpinifolia og S. rhombifolia) Danner Den 

 Hovedmasfen af det Tæppe af Halobuffe, Der hæver fig over 

det fattige Grønfvær. I Selffab med Den træffer man, 

ffjønt meget mindre hyppig, et Par andre Borrerier famt 

Diodia muriculata DC., og í fandige Egne Den ved fin 

emettffe Nod befjendte Richardsonia scabra. 

Af Familien Chenopodiacezx fortjener fornemmeligen 

Chenopodium ambrosioides at omtales fom et alminde- 

ligt Ukrud í Hauger og omkring Hufe; ligeledes har jeg fun: 

Det hift og her ved Hufene en Art Atriplex, fom jeg ej 

nærmere har Éunnet beftemme. 
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Bidrag til Bemærkninger 

de førfkjellige Forftyrrelfesperioder, Overfladen af 

Iyllands nordligfte Odde har undergaaet. 
uf 

N. fuel. 

Vo forfkjellige Leiligheder har jeg havt Anledning til at 

yttre min Formening om,- at flere flørre og mindre Band- 
perioder — i hvis Affætninger Nullefteensformationen fonli- 

gen fremtræder paa Overfladen, i et Belte, Der udbreder fig 

over en Deel af Læsø, hvorfra Det fortfættes i en bøtet Linie 

forbi Sæby, Frederikshavn, og videre i nordoefilig Retning 

gjennem Hirshals eller Næsfet paa Veftfoften — have om- 

Dannet Den jydſke Halvøes nordligfte Ovde, og at en veftlig 

Gfteraarsftorm, inden den biftoriffe TMS Grændfer — Det 

andet eller tredie Aarhundrede — har opreven Den fine Di: 

Yustalfand t De nordlige Sogne, og Dermed tildækket den hele 

Stræknings Overflade, hvorved Den faafadte Martøro er bleven 

til, og er faaledes et Produkt af Jordens daværende hele 

gore Beklædning: Skov, Sero, Mofe, Engplanter og Muh- 

Dele; hoilfet formenes at være Aarſagen til Dens forfkjellige 

Mægtighed, Gobefíon, Tertur, Brud og øvrige Egenfkaber, 

hvor Den forreften, under Vandets gjennemfivende Filvirfning, 

har modtaget Det famme, ligeftore udvortes Tryk af Sand- 

masferne. Som et Bidrag Dertil meddeles Disfe Bemærk- 

ninger. 

Da De nordvefllige Binde baade ere De fladigfte, og, for: 

medelft de Aarstider paa hvilfe De herfke, tillige De frærkefte 

paa De nordlige Høider; faa bevæges den veftlige, flore Band: — 
masfe, i De 6—7 Maaneder af Aaret, næften uafladeligt, med 
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førre eller mindre Magt, mod Øften, og føger at bortrodde 

de Hindringer, Den finder f, lettere at funne forene fig med 

Kattegatet. — Dette ev Aarfagen til, at Venfysfels Brede ſtedſe 

formindffes fra Denne Side = Dg naar man betragter Kor: 

tet over famme, faa bliver Det, i Landets mod Øften bøtede 

Figur, anffueligt, at Dette Ødelæggelfesvært maa være begyndt 

ten Periode, fom ligger udenfor vor Tidsregning, og at Den 

veftlige ftoft, Der nu fordetmefte Danner en brat Klint, 

her er fremfommen af Det Højland, fom ligger often for 

Landets forrige Midterpart, famt at Dens Steilhed frembrin- 

ges Derved, at Havet bortſtyller Diluviets nederfte Dele, Hoor- 

efter De overliggende fafte Masfer nedftyrte, i undertiden lod- 

rette Brud. 

Etter Den nøiagtige Underføgelfe, jeg har anftillet faavel 

ved Hjælp af Udfliftningskorterne over Naaberg Sogn, fom De 

Sømmerleoninger af gamle Strandinger og Vrag, Der, endnu 

faftftaaende i Sandet, ere fonlige ude i Havet, medeng De for- 

hen tildeels ftode i Kyſtens øftlige Bandlinie, har Havet, i De 

fiofte 25 Aar, borttaget voer 60 Alen af Det fafte, fov en ftor 

Deel med Martøro beklædte Land, udfor Kandeftederne. Og 

man vil faaledes letteligen Funne beftemme Den TM, inden 

hoilfen iDetmindfte Klitfognene 3taaberg og Skagen ville Fomme 

til at udgjøre en Bundftrækning af Det med Kattegattet nærmere 

forenede VBefterhav, hvis ingen hidtil uvirffom Naturkraft i. 

Fremtiden hindrer Denne Ødelæggelfe, Der ellers maa fremffride 

i en tiltagende Progresfion, Da Modftanden aftager alt fom 

Landet heder mere mod Dften, hvor Det udbreder fig í en 

fad Strækning. | 

Den Klint, fom paa foranførte Maade er Dannet 

langs Beftkoften af Starholms Eierlaug, fremvifer, fen- 

Den for Kandeftederne, en mærkelig Strækning, hoorover ne 

Denftaaende Profil er optagen, og hvis, paa nogle Nedftprt- 
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ninger nær, næften lodrette Heide over VBandfpeilet er 693 

For. | 

— — 

a. Flyveſand, 5—10 Fod. 

b. Martøro, 41 Fod. 

c. Flyveſand, 17% Fod. 

d. Martørv, 3 Fod. 

e. Diluvialſand, 18 Fod. 
f. Smaaſteen, 4 (yov, 

g. Diluvialſand, 172 Fod. i 

h. Graaagtig Mergelleer blandet med Sand, 3 Fod. 

i. Diluvialfand, 18 Fod. 

Diluviet, faaledes fom det findes ftratificeret over Hav- 

fladen, Danner her, fom næften i hele Klinten, et horizontalt 

Lag af 54 Fods Moægtighed. Det beftaaer af en bleg, meget 

fiin Flyvefand, í hvilfen Leren har udftillet fig, og danner et 

brudt, borígontalt ftrogenbe, med Sand blandet Lag af Mer- 

gelleer, af 4 Fods Meegtighed, fom er leiret t 18 Fods Højde 

over Havet. 177 Fod høiere firpger et I Fod mægtigt Lag 

af fmaa, afflidte og rundede Haandfteen af alle Arter, blandede 

med Flint. Dette Steenlag er mod Veſten paralelt med Leer- 

PES aene 
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laget, og Deler faaledes Den fynlige Diluvialfand í trende — 

| moerfeligt nof — lige mægtige, horizontale Lag. J hele Denne 

. Masfe har jeg (ffe forefundet noget andet Spor af Vegetation, 

end Det, fom beftaaer i De enkelte foage Levninger 'af Planter, 

Leren hift og ber indeholder, og af hvilke det iffun har fore- 

fommet mig, fom nogle maatte være af Zostera marina. 

Saavel Steenlaget fom Dette Leerlag ſtjules ofte for Diet 

ved Nedftyrtninger fra De øvre Sandlag og Martørven, ligefom 

Leren ogfaa paa flere Steder omboggelígen udgraves af Be- 

boerne til Klineleer, og Derfor undertiden fones at være op: 

bert, hvor Den, ligefom Steenlaget, endnu virfeligen dybere 

inde er tilftede. Jeg blev førftegang opmærffom Derpaa, ved 

mellem KanberenDerne og Sfiveren at bemærke nogle Der vorende 

Tussilago farfara — de enefte jeg har fundet i De to nord- 

lige Klitfogne — og fom ftode i noget nedfaldet Leer, Der var 

"blevet ubblødt, ffjøndt i ubetydelig Mængde. 

Dvenpaa Diluvialfanden hviler et faft Martørvelag af 3 

"Fods Mægtighed, hvori forefindes De í Martørven fædvan- 

lige Plantelevninger, fortglindfende Frø og Træarter, i nord 

veftlig og fydøftlig Netning, og i hvis nederfte Lag jeg afz 

vigte Efteraar paa enkelte Steder har forefundet en í Smaa- 

klumper ubdvaffet Mergelleer, faavelfom ogfaa De, i De nord- 

lige Klitter iffe fjeldne Spor af Jenorydhydratfand. 

Denne Masfe er bedækket med et horisontalt Lag Flyve— 

fand af 15 Fods Mægtighed, Hoori jeg ingen Vegetation har 

fundet, og hvorpaa Der hviler et 11 Fod mægtigt Martørve- 

lag, Der Dog, fom overalt, formedelft dets mindre Moægtighed, 

er af en noget ringere Beffaffenhed, og fremvifer færre Træ- 

levninger end Det dybere, underliggende Lag. Disfe Lags hor 

rigontale Leier ere forreften iffe almindelige for Den øvrige 

Martoro, hvis Underlag paa fine Steder er meget ujevnt — 

noget der ogfaa indlyfende maatte være faaledes, naar ven 
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tildeels er dannet af De tidligere, vinDbevægede Sandes vege- 

tabilffe Beklædning. 

Det Hele, endeligen, findes derefter tidækfet med et mel 

(em 5 og 10 Fods Moægtighed varierende Lag Flyvefand — 

Den egentlige Klit — fom aldeles ligner Diluvialfanden, og 

tilDeels endnu er bevoret med Elymus arenarius. 

Her have vi Da nu det interesfante Syn af tvende virke- 
lige, over hinanden hvilende Martørvelag, fom ere adffilte ved 

et Sandlag af 1,5 Fods Mægtighed, og fom, i Forbindelfe 
med hvad jeg tidligere troer at’ have godtgjort, maa tjene fom 

ftadfoeftende Vidnesbyrd om tvende, íffe ved Vandet, men 

ved Stormen og Sandens Magt unbergaaete Vegetations— 

perioder, fom engang have bebcffet Disfe Egnes Overflade 

med Værter, og gjort Dem beboelige for Menneffer — hoor- 

om Der Desuden i De mange i Martørvelag fundne Oldfager 

gaaer Syn for Sagen — og naturligsiis maa den ældre 

Degetationsperiode have vedvaret mere end Dobbelt faa længe 

fom Den yngre; til hoilfen Slutning jeg formener Lagenes 

forffjellige Moægtighed funne berettige. 

Den Omftændighed, at jeg endnu eet Sted, foruden Det 

ovenanførte, bar truffet tvende over hinanden hvilende Mar: 

tørvelag, lader formode, at Det maaffee paa flere Steder vil 

Funne findes faaledes — og Da Det øvre Lag jo ubentvivl og- 

faa maa have udbredt fig over Den hele Strækning, paa hvilfen 

Forſtyrrelſen fees at have virket; faa maa Det vel i Tidernes Løb 

enten allerede være borttaget til Brændfel af de uddøde Slæg- 

ter, eller formedelft Dets mindre Mægtighed, og Vesaarfag ogfaa 

mindre fafte Befkaffenhed, ved Sandens Oprivning af Storm 

og Vandſtyl, ſtykkeviis være forfkudt af fit Leje, og enten ud- 

blødt og blandet med den ftore Sandmasfe, hvori Det nu 

iffe fan opdages, eller være bort(follet t Havet med Binter- 

vandene. 

PE EN 
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En meget agtet Naturforfker har opftillet den Formening, 
at Martorven allene beftaaer af almindelig Mofetøro, fom fand- 

fonligviis Fun folder Flovefandens Sof alle De Egenffaber, 

der udmarke Den, og at Den rimeligen, efterhaanden fom Sand- 

bedefningen længer inde forfoinder, gaaer over til fædvanlig 

Sero. — Jeg for mit Vedfommende fan, efter alt, hvad jeg 

forhen har meddelt til Oplysning om Denne Masfes Bes 

ftanddele og øvrige Befkaffenhed, ikke tiltræde Denne Formening 

— fom iffeheller favoriferes af Sagttagelfen af tvende over 

hinanden paa en bet Bakke hvilende Martørvelag, Der Dog vel 

neppe, efter Deres Leiers Filftand og Nærhed, begge funne 

erÉlæres for Sørvemofer; men jeg maa, fom meldt, betragte Den 

fom et Dødt Produkt af Den hele Stræknings vegetabilffe Be- 

flædning, hvis Dybde og Natur, under Sandens forædlende 

Srof og Vandets gjennemftvende Filvirfning, nuancerer Dens 

Godhed fom Brændemiddel. | 

Ligefom Havet uafladeligen arbeider paa Ødelæggelfen af 

De Martorveftrefninger, Der befinde fig paa Kyſtklinten, faaledes 

bliver Deres Silintetgjørelfe ogfaa fra oven ftebfe befordret ved 

Vintervandenes SÉyl og De nordveftlige Stormes Magt. Vinz 

-tervandene nemlig enten brode eller Tid efter anden five fig 

Render gjennem Sanden ned over Klinten, mod hvis blottede 

Side de ftevfe Vinde ideligen rette Deres flormende Gang, og 

fnDbore De fine Bindftraaler i De Derefter udtørrede Nender i 

Diluvialfanden, fom bortføres under Martørvelagene, hvorved 

Disfe tabe Deres GStøttepunkter, og nebftorte med et Dumpt 

Bulder paa Stranden, hvor De enten ftra opfluges af $a 

vet eller ſiden bortvaffes af famme. Naar Diluvtalfanden 

førft faaledes er blottet, nedftprter Det øvre Sandlag , hoor- 

paa Marhalmens fammenholdende Rødder hentørres, ogfaa mart 

— Dog ofteft famtidig med Sørven — og Vinden bortfører, 
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unberftettet af VBandffyllet, letteligen Den hele Masfe, og op- 

hører iffe førend Den finder Modftand i tungere Legemer, 

fom ført møde Den í Det forommeldte 4 Fod mægtige Lag af 

Smaaſteen, ber dæffer den underliggende. Masfe faa aldeles, 

at Vinden, fom i Klintens lavere Sphere er mindre voldfom, 

intet formaaer imod det. | 

Paa faadan Maade fremfom formeentligen De betydelige 

Steenfletter, fom fees i De nordre Klitter, faavidt ſtjonnes 

i famme omtrentlige Heide over Havet, hvilket De eve tilgrænd- 

fende baade fonden og norden for Det Sted, hvorover Proz 

filen er given, men hvis Filværelfe jeg Dog derpaa antyder 

med en punfteret Linie. De udbrede fig fædvanligen over 

Strefninger af indtil flere hundrede Men, med en tilfynela- 

Dende liden Hælding mod Øft eller Sydoft, hvilfen hele Laz 

get fynes at have; ja jeg har endog i en af Disfe Steenflet- 

ter, fenden for Kandeftederne, fporet Laget over 1000 Men 

ind i Klitten, hvor Det forfoandt under De omgrændfende 

Sandbaffer. Hvor Fordybninger fees paa Disfe Steder, Der 

ere De enten fremfomne ved VBandfkyl eller Kjørfel, eller begge 

Dele tillige, og be nedrullede Stene dæffe da ogfaa Fordyb- 

ningens Sider og Bund, faaledes at Underlagets Oprivning 

Derved forhindres; men Der findes næften ingen anden Begeta- 

tion paa Dem, end Den nogle enkelte Græsfer, og De paa 

Smaaftenene hift og her vorende Lavarter — Lichener — 

fremoife. 

Paa en af De ommeldte, blotte Dele af Steenlaget, Der 

Danner en flere hundrede Alen ftor Slette, tæt ved Havet, ome 

trent midtveis mellem Kandeftederne og Cogneftjellet indtil 

Stagen, befandt jeg mig en Dag f afvigte Foraar paa en 

Greurfion, ledfaget af flere af Egnens Indvaanere, Da jeg, 

ved at lede mellem Smaaftenene, fom ogfaa indeholde endeel Flint, 

med og uden Kalf, blev opmorffom paa et Fragment af De 
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fade, flarpfantede Flinteredfkaber, fom faa ofte forefindes i 

Gravhøiene fra Hedenold, og fom Antiqvarerne, under Navn af 

Flinteflætter, allerede for længe fen og med fudiBeføielfe, have 
erfjendt at være tildannede med Kunft, for derefter, med nogen 

Dmarbeidelfe, at fÉulde havetjent til Spydsodder og Pilefpidfer. 

Da nu baade Findeftedet var mig paafaldende, og Steenred- 

fEaber ikkun pderft fjeldent fremfomme i De nordlige Klitfogne; 

faa føgte jeg videre, og fandt faaledes, inden et Par Timers 

Forløb, ved Hjælp af De Mænd, fom fulgte mig, adfpredte 

over ben hele Slette og aldeles fammenblandede med San- 

den og Haandftenene: 21 fortagtige, 23 graalige, 12 rgd- 

brune og 3 hvidagtige Flinteflækfer; famt 5 fortagtige, af de 

trefantede, File lignende, taffede Spydsodder; 1 fortagtig, paa- 

begyndt Spydsod; 1 fort, paabegyndt Spids ; og 1 paabegyndt, 

i Den ene Side takket, hvidagtig Spydsod; (alt 67 Styffer; 

. alle af Flint. Blant Flintefleefferne ere nogle fyidfe, andre 

runde mod Enderne, og de flefte ere brudte paa et eller tvende 

Steder, faaledes fom De ofte forefomme i Gravhøiene; men 

paa De trende hvidagtige, faavelfom paa Spydsodderne af famme 

Farve, fones Tiden og Luften at have bevirket en vis kjen- 

Delig Skjørhed. Af De øvrige Spydsodder ere fire overbrudte 

og fun ben ene næften ganffe ubeffadiget. | 

Altfaa 18 Fod under Diluviets Overflade finde vi her 

en talrig Samling af uomtviftelige, erkjendte Kunftfrembrin- 

gelfer fra Det fjernefte Hedenold, aldeles faaledes fom De hyp- 

pigen ere fundne t De celtiffe Grave fra Tiderne før Chriftus ! 

Paa et faadant Sted, og under De øvrige beffrevne Om- 

ftænbigheder, er et Fund af ben Natur viftnok højft mærkeligt, 

faavel i antiqvarif fom i naturvidenffabelig Henfeende, da 

Det. iffe fan tilhøre noget af Disfe Studier alene, men fun 

Dem begge forenede, og vi gn(fe os Derfor en rimelig For: 

Haring om, hvorledes flige Oldfager, der Funde fremfomme. 
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Ikkun paa trende Maader fones Dette at funne flee; 

nemlig: enten ved, at De Der Funde være henkaftede eller efter- 

laete af Perfoner, fom benbroge over Sletten; eller at De 

funde have befundet fig paa De øvre Jordbeflædninger, og 

faaledes f De ommeldte SForftorrelfesperioder være blevne ind- 

celtede i Dem — De nuværende Martøroelag — hvorfra De, 

ved Disfes beffrevne Nedftortninger, Funde være blevne benz 

liggende der; eller, endeligen, at de kunde have været omffol- 

lede og udfpredte paa Sletten í en Vandflodspertodes Tider, 

fom vel erfjenDes at have fundet Sted, men fom man har 

formeent, paa eengang at have havt en dybere Jndvirfning 

paa Landets Ombannelfe. | 

Mod Untagelfen af den førfte Maade maa jeg er- 

indre, -at Steenfletten — efter hvad jeg forhen har ottret, 

og hvad hele Den omgivende Klits Filftand fones at vidne 

for — maa være blottet i Tider, fom (ffe ere faa betydeligen _ 

fjernede fra vor, at man fornuftigotis fan antage Steenred- 

ffabers Overfommelfe i faadan Mængde ſkulde have været i 

Den Grad let, at de faaledes bleve henkaftede; thi endnu i vore 

Dage famles De ombhyggeligen af Bønderne, til Forfteen og 

andet Brug, medeng det iffe vil funne nægtes, at De í Deres 

Forarbeidelfestider, Da de maatte erftatte Mangelen af Me- 

tallerne, vare baade vigtige og foftbare; — men Det Tilfælde 

enDogfaa antaget, at Sletten Blottelfe nebftammebe fra en ældre 

paa Steenredffaber rigere Periode — fom jo Dog maa være 

langt yngre end Martørvens TFilblivelfe — hvorledes, paa 

hvilfen Maade, og til hvilken Henfigt Funne vi da antage, at 

disfe Flinteredffaber Der í faa ftor Mængde (fulbe været ome 

Faftede, udbredte og fammenblandede med Haandftenene og 

Sanden í ect Lag, paa en Strækning af flere hundrede Alens 

Diftance i en fjern og øde Gan? — 
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Efter, for Det andet Tilfælde, at baee bemærket, at Der 

vel dybere inde i Raaberg Sogn, ffjøndt Hderft fjeldent, Dog 

e fundet nogle faa Flinteredffaber fra OMdtiden, uden at nogen 

Gravhøt endnu er opdaget i Egnen, eller inden De tvende 

nordlige Klitfognes Grændfer, fom ellers funde formodes at 

gjemme nogen Mængde af bem, men at, faavidt jeg veed, 

endnu ingen faadanne Steenfager ere fremfomne af Martør- 

ven — noget Der jo vigtignok (ffe udeluffer Muligheden af, 

at de endnu paa andre Steder Funde findes i den — vil jeg 

enDogfaa antage, at et med Fundets. lige Antal Flintredffaber, 

eller flere, havde været indefluttede i Den Deel af Martørve- 

laget, fom er nedftyrtet over Findeftedet. — Men jeg feer Der- 

for ingen Sandfonlighed i, at disfe fluttede og fafte Masfer 

med deres betydelige Cohaſion, hilfe efter Den gione Beftri- 

elfe nedftorte paa faa voldfom en Maade, hvad enten Det nu 

ſteer ved Storm eller Vandflyl, eller begge Dele paa eengang, 

og fom í Deres Fald bortføre faa betydelige Stykfer af tungt 

Eeg og andre Træarter med fig, fom Der ofte findes i Dem, 

juft i Dette Tilfælde ffulde have aabnet eller adffilt fine Dele 

paa faa mange og fra hinanden langt fjernede Steder, for 

alene at udvikle og efterlade De lette Flintefleeffer — De Da t 

faa Fald, paa en ligefaa ubegribelig Maade, tidligere maatte 

have faaet udftrøet over fig t faa ftor en Strefning, fom den, 

ommeldte Slette indeholder, og Der fammenblande Dem med 

De øvrige Steenarter, og Sanden i famme Lag. — 

Der. bliver altfaa Fun tilovers at antage, hvad Der 

efter Det Lokale ogfaa medfører Den fterfte Sandfynlighed, og 

fom ved Findingsomftoendighederne og Stedets 3Beffuelfe paa- 

trænger fig Sanfen: at Flinteredffaberne maa være blevne 

leivede Der med Det hele Steenlag, fom muligt fan være bund- 

fældet af ben Sandmasfe, Der ved en Vandflods Virkning 

har været ftratificeret over famme. Og er Dette faaledes, faa 
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afgive De et hoit moerkocerdigt Vidnesbyrd om en i den Hode 

poer Bandets nuværende Stand aldeles undergaaet VBegeta- 

tionsperiode, hvori en funftfærdig Mennefteflægt har levet, 

og fom altfaa er yngre end den Naturvirfning, Der leirede 

Leren, men ældre end De Forftyrrelfer, Der vare Aarfager til De 

Vegetationers Undergang, hvoraf Martørven er fremflaaet. 

Da Marterven vg de Sandflugtsftrefninger — Klitter— 

hvori Den hviler, nu oftere have været Gjenftande for natur- 

videnffabelige UnDerføgelfer; faa tillader jeg mig endnu at til- 

føje: at betydelige Dele af Træer og Rødder, hvis Arter Dog 

iffe vare Ejendelige, oftere, ved Nedftyrninger, ere feete at ftiffe 

frem af Diluvialfanden, Dybt under Martørvelaget, uden andet 

Spor af Vegetation, og liggende í en nordvefilig og fydøftlig 

Retning, faaledes fom Træer fædvanligen findes i Martør- 

ven feo, og fom De ere fundne i nogle af De almindelige 

. Tørvemofer i Amtets nordlige Egne, hvor De ikke, t Narhe— 

den af Bæktøbenes Bredder, eller fra deres nære Skrænter, 

ved Vandets Udſivning til Hovedløbene og Bundens eller 

Skraænternes Derved fremfomne Heldinger mod Bandet, maae 

være nedffredne eller langfomt omfaldne efter Tyngdens Love, 

uden Vindens Medvirkning. 

I den Martørveftræknings Niveau, fom Deles af Skagens 

Sogneſtjel, iffe i Torven felo, men i Den tilgroede Flyve- 

fand, ftrar fønden for famme, bar jeg i afvigte Foraar 

ſelv fundet et Træ, fom jeg med Spaden lod udgrave eller 

afbeffe. Det laa med Den toffefte Deel af Bullen mod 

Beftnordveft, og vendte Toppen mod Oftfydoft. Noden var (ffe 

fynlig; Dets ftørfte Diameter var circa 10 Tommer; Længden 

16 Aen, og Toppen endte ( en fuldfommen Spids. Disfe 

Omftændigheder, i Forbindelfe med vete fulbfommen ranfe og 
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fmækre Bert, famt nogle Knafter og den Retning, hvori de 

aldeles forfoundne Grene faaes at have været uboorebe paa Det, 

fontes at berettige til Formodningen om at det var et Naale- 

træ — rimeligft en Fyr —; men Da Dets øverfte Side nær 

ften laae i Sandens Overflade, og Det tillige havde et fugtigt 

Leie, faa var Det føvrigt faa aldeles mørt og ukjendeligt, at 

jeg Dog (ffe med Vished Funde henføre Vet til denne beftemte Art. 

Derimod har jeg allerede for mange Aar føden fundet en 

Mængde temmelig vel bevarede Fyrrerødder i Forslev Sogn, 

navnligen i Sortemofen, hvorfra jeg endnu eier een. Ogfaa 

fortjener Det her at bemærkes, at medeng Der paa Bunden af 

De flefte, tfær Sfov» og Hede-Sørvemofer, fonden for Klit- 

fognene eller i det egentlige Høiland, ofte findes en Mængde 

Smaaſteen, Flint med Kalf, ja endog undertiden ſtorre Rulle- 

fteen, har jeg ingenfinde funnet opdage nogen Steen I 

Martørvens Leie, men iffun paa meget faa Steder en ud- 

vaffet Mergelleer, fom brufer flærkt for Syrer, og en, nogen 

Kalk indeholdende, graagtig Blanding af Masfen fefo. — 

Maaffee benbeve de Masfer, hvori Steen forefomme, til en 

anden Dannelfesperiode? 

Slutteligen bemerkes endnu, at Der — foruden de Oldſa— 

ger af Bronce eller Metal, fom, efter  Untiqvariffe Annaler” 

0g „Nordiſtk Fidsfkrift for Oldkyndighed“, eve fundne i Mar- 

tørven og opbevarede i Det antiqvariffe Mufeum, og De Hjor- 

tetaffer, fom ligeledes Derfra ere tilfendte Det naturbtftovi(fe 

Mufeum — efter en paalidelig Klitbeboers Udfagn til mig, 

endvidere for faa Aar fen (fal være fundet et Broncefoærd og 

tvende ftove Metalftykfer, fom meget lignede De Ulterftager, Der 

have en Spids, hvorpaa Lyfene fættes — fandfynligviis MM- 

terplader af Skjolde med Stormpigge — famt et mægtigt, 

frumt, uforarbeidet Horn (9), af næften 3 Alens Længde 

- Der efter Beffrivelfen maa have tilhørt en ber, iDetmindfte nu 
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ufjendt Dyreflægt. Metalfagerne fulle ftvay være bleone omfmel- 

tede, og jeg har, uagtet al anvendt Umage, íffe været iftand 

til at funne erholde nogen nærmere Underretning om Hornet, 

eller nogen flørre Bished om, i hvilken Dybde disſe Sager 
fremfom i Martørven, end ben, de løfe Beretninger afgive, 

man fedvanligen modtager om Oldfagers Fund f De almin- 

delige Tørvemofer. | | 
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Nogle Anmoerkninger 
i i Anledning af 

Hr. Profesfor Eschrichts Opfats „om Hovedfkallerne 
og Beenradene i vore gamle Gravhøje”, indført i 

Danfk Folkeblad for 15. September 1837. 
Af | 

S, Nilsfon, 
Profesfor ved Univerfitetet i Lund. 

Disfe Bemærkninger, fom oprindeligen vare tilfendte bet banfte 

Folkeblad, ere mebbeelte mig til Indrykfelfe i Jidsftriftet af Hr. Prof. 

Schouw, med Anmodning om at tilføje, ‚at Redaktionen af det danfte 

Folkeblad, friøndt ben erfjenber denne Artikels Værd, bog iffe har 

troet at funne opfylde den berømte Forfattere Ønfte om dens S ptas 

gelfe i dette Blad, fordi en videnfrabelig Diskusſion ligger udenfor dets 

Grændfer””. Jeg troer iffe at behøve nogen Undftyldning hos Tids— 

feriftets Publifum, fordi jeg, iftedetfor at overfætte Prof, Nils- 

fene Anmerfninzer, giver bem, fom jeg har modtaget dem, paa 

Gvenft; da bet næppe fan antages, at Nogen, fom føler Interesfe for 

en flig Underføgelfe, vil finde Hindring i bet fvenfte Sprog. Af 

Prof. Eſchrichts Opfats anfeer jeg det pasfende at forubffiffe bet, 

hvortil Profesfor Nilsſons VBemærkninger referere fig: deels fordi 

det i Almindelighed iffe ligger udenfor Zidsffriftets Plan at Éoncens 

trere, hvad der, fpredt rundtomfring, let fan unddrage fig Opmark— 

fomheden eller vanfteligen benyttes; deels fordi det i nærværende Til- 

fælde fan være nyttigt (ifer for den, fom iffe har Folkebladet ved 

Haanden), i Vidsftriftet at finde For og Imod ved Siden af hinans 

ben. Efter at have bemærket, at be omhandlede Kranier ere fundne 

paa Møen ved Stege, lader jeg Prof. Eschricht tale. 

Ret. 

„Alle 3 govedffaller ere af vorne Mennefter, tbi Biisbomstænderne 

have allerede været udbrudte. Det ene Hoved maa have været af eq 

Mand, omtrent 26 War gammel, og af en ferdeles Fraftig Muftelbygning: 

- Dette fees paa Vændernes Slid, der f. Gr. endnu fun er [pag paa . 

Biisbomstænderne, deele paa de ualmindelig fiærte: Ujevnheder paa 

6 
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Unfigtets Dele, overalt hvor der hos Menneftet fidde Muftler. Saaz 

danne ftevfere Ujevnheder bevife ufeilbarligen disſes fraftige VBevær 

gerfe i en Rekke af War. Paa be to andre Hovedfraller ere diöfe 

ujevnheder mindre uddannede og Unfigtsformen mindre Harakteriftifk, 

men derimod Hjerneftallen forholdsvis rummeligere og mere Eugledans 

net. De ere ubentbio[ af yngre Perfoner, maaftee af Fruentimmer. 

Men uagtet disfe Hovedffaller ere af vorne Mennefter, ere be bog alle 

paafaldende (maa; thi Udmaalingen vifte deres Omfang til omtrent 16 

Sommet. (Gt faa lidet Hoved træffer man fjeldent hos be nulevende 

"Danfte. Dog er det egentlig fun Unfigtet, der fan Faldes lille. Hierz 

neftallen er forholdsviis rummelig, ifær naar man tager Henfyn til 

dens paafaldende runde Form. Af disfe enkelte Træf lader fig allez 

rede uddrage [aate vigtige Clutninger. 

. Allerede heraf feer man, at be tre fundne Hovedftaller paa det 

Allerbeftemtefte hverfen have tilhørt Negre eller Mongoler. Det førfte 

var ber vel heller aldeles ingen Grund til at formode, men deftomere 

funde der være til at tænke det fibfte. Da nemlig de med Mongoz 

lerne beflægtede Folk, tapper og Finlændere, have beboet Nabolandene 

Sperrig og Norges da fremdeles Hunnerne, et reent mongolft Follez 

flag, trængde frem mod Norden langs Lfterføens Sydkyſt, var det 

meget antageligt, at enkelte Sværme deraf funde have naaet de danfte 

Der, om end ikke Hiftorien ubtroffeligen omtaler bet. Enkelte Oldgrans 

flere have endog antaget, at eeqoimoi(Ee Stammer ffu(be have været 

vort Fædrenelands oprindelige Beboere. Men, hvis disfe Antagelfer 

vare grundede, faa funde be bog i alt Fald iffe anvendes paa de Folk, 

ber byggede bemeldte Høie; thi de her beffreone Hoveder have ingen 

af be Gharakterer, der betegne Dierneftallerne af Eöqvimoer, tapper eller 

Sinlenbere, endfige af be mere charakteriftifte mongolfte Stammer,’ 

Paa disfe Hoveder ere Charaktererne af den caucafiffe Race iffe 

alene tydeligt tilftede, for ftørfte Delen ere de endog overordentligt 

fremhævede. Hjerneftallen, friøndt iffe ftor iog for fig feto, er nemlig 

bog ftor i Forhold til Unfigtet, og Unfigrevinfelen nærmer fig nær 

ften en vet Vinkel (er 809); ifær paa de to Hoveder, hvis Unfigts- 

muftler ere mindre uddannede.  Hjerneftallen er heller iffe fortvin&z 

viis udviklet i nogen enfelt Retning, hverken i Længden, Breden eller 

Hpiden, men netop derved paafaldende nær Kugleformen. J denne 

KO WE EN - 



83 

Henfeende finde vi, at disfe tre Hjerneftaller meeft ligne be Nationers, 

der af Ziftorien ere antydede fom dei aandelig Genfeende meejt 

begunftigedes thi ogfaa de gamle Graferes Hjerneftaller udmarke 

fig itte ved Storhed, men fnarere ved en jevn Uddannelfe i alle Nets 

ninger, eller vid dere Kugleforms eenftemmigen er ogfaa denne antar 

get for ben frjønnefte og adlefte. I nogle Henfeender ſynes disfe Hoz 

veder at have en vis Lighed med dem fra andre Gtammer af den 

caucafifte Race. Af alle de Hierneftaller, med hvilke jeg har havt 

Reilighed til at fammenligne bem, har Ligheden, ifær i Henfeende til de 

opftaaende Næfebeen, været ftørft med to Hinduers, fom Hr. Dr. Can: 

. tor har tiljendt Univerfitetets anatomifte Mufeum fra Galfutta, Kun 

fanmeget lader fig altfaa fremdeles fige med Vished, ar disfe Joz 

veder have tilhørt Individer af en ædel Stamme af den 

caucafiffe Mennefkerace. 

Bi ville forføge at gaae endnu et Skridt videre. Vi ville fee at 

udfinde, hvorledes Udfeendet overhovedet har været af de Folk, hvoraf 

disfe Hoveder ere tagne. Ligeſom Hovedernes Unfigtsdeel er meget 

lille, faaledes har udentviv! hele Kegemer iffe værer over Mid: 

delftørrelfen. Maalet af de øvrige S&nofler, fom fandtes i famme 

Grav, fynes at godtgjøre, at de herværende 10 Beenrade have tilhørt 

Folk, der hverken vare over eller under Middelfterrelfen. At 

denne Underføgelfe iffe er fulbfommen afgjørende, hidrører derfra, at 

alle 10 Beenrades Knokler vare blevne Eaftede imellem hinanden, og 

for en ftor Deel bortfomne, faa at man iffe med VBeftemthed igjen 

har Eunnet famle et enefte fuldftændigt Skelet ud af dem. 

Bift er det, at Unfigtstnotlevne ere paafalbenbe fmaa: Unfigtet 

felv bar altfag været meget lille. Derimod ere alle Indtrykkene 

af Anfigtsmuftlerne overmaade ftærke : Anfigtets Minefpil har alte 

faa under Livet været fagre Fraftigt Diehulerne ere meget 

fmaa, lave eg dybt frjulte under Dienbrynsbuerne: ogſaa deres Bine 

vare altfag (maa og dybtliggende med ſtarktfremſtaaende 

Bienbryn, Næfebenene ftaae paafaldende ftærët i Beiret, faa at der 

dannes En (mol dyb Grube imellem bem og Øienbrynsbuerne: de have 

altſaa havt (iffe en flad Braknæfe fom Mongoler og Finlapper) men 

tvertimod em ſterkt bøjer Ørnenæfe. Det lille Anfigt med det les 

vende Minefpil, be fmaa, dybt under Dienbrynene liggende Hine og. 

6* 
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ben ftove Ørnenæfe, ere Gharakterer, der tilfammentagne tyde van en 

mørt Sarve af gud, Dine og Haar. 

Ligefom Skelettets Betragtning giver Leilighed til en Deel Slut⸗ 

ninger om Legemets Udfeende overhovedet i levende Live, ſaaledes ogfaa 

til enfelte Slutninger om SolPenee Zevemaade. Fortenderne ere 

ftarpe, iffe heelt afflidte, faaledes fom be f. Er. ere hos Grønlænderne 

og Géqoimoerne, Dette bevifer, at disfe vore ældre Landsmænd. ikke 

have brugt deres Tænder eller næret fig paa Polarnationerz 

nes Diis, en Formodning, fom en berømt Naturforfter har troet at 

funne opftille fra Underføgelfim af Steenredftabernes Former. — Sanz 

derne i alle tre Hoveder ere meget flidte. Ikke en enefte er huul, men 

de flefte temmelig befatte med VBiinfteen. i 

Men — alle disfe Slutninger ere gjorte fra 3, i en og famme 

Høi fundne Hoveder. War det iffe muligt, at disfe Gravhøie vare 

Familiebegravelfer (MÆttehoie iffe Jettehoie), og at disfe Individer 

vare nær beflægtede, faa at be her fremfatte Gharakterer tun diu paa 

denne Familie alene, iffe paa hele Folket? 

Da jeg altfaa var fommen faavidt i mine Underføgelfer, maatte 

jeg henvende mig til de Mufeer, i hvilte Kæmpehøienes Steletter Funde. | 

ventes henfatte, ifær til det oldnordifte Mufeum, der er blevet faa vigtigt 

for Fædrelandets ældfte Hiftorie. Mufeet eier ingen fuldftændige Cfeletz 

ter fra Gravhøie, men fun Hovedftaller, og disfe atter fun fra 2 Kaæm- 

pehøies nemlig deels fra en Høi paa Udby Mark ved Stege, altfaa 

ubeldigviis fra famme Egan, hvorfra hine tre Hoveder eres deels fra 

den faafalbte Maglehøi ved Hellefted i Sjælland, Foruden disfe 

$ovebffaller har jeg endnu fun havt 2 andre fra Kæmpehøie. Det 

ene hører til Hr. Gonfervator Ibſens ‚private Samling, og er fundet i 

en Kæmpehøi i Jylland 5 bet andet til Univerfitetets anatomifte Mus 

feum, men hvorom ber fun vides, at bet er fundet i en Kæmpehøi, ° 

uden nærmere Opgivelje af Findeftedet eller af ben, der har givet det | 

til Mufeet. 

Hvor ufuldftændige end disfe Hjervemidler Eunne: fon at være, ere de 

dog ei ganfte utilftrætkelige til den nærværende foreløbige Underføgelfe. 

Paa bem alle findes de ovenfor angivne Gharakterer faa beftemte, at | 

neppe nogen af bem ffulbe funne forverles med et Hoved af en anden | 

. Nation. Dette gjelder ifær om bet lille Anfigt, bet forte Baghoved - 
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den runde Hjerneftal, eller rettere om bdisfe tre Gharakterev i Forening. 

Derimod findes Næfebenene paa ingen faa fterkt opftaaende, fom paa - 

dem fra den 1836 paa Møen opgravede Høi, og overhovedet maa det 

tilftaaes, at netop be tre Hoveder fra denne ere de, paa hvilke alle de 

charakteriftiffe Tegn ere allerftærkeft fremhævede. 

Heraf fynes det med Wished at Funne fluttes, at disfe Høie med 

Steenfager og Skeletter ere opfaftede af en og famme tation, 

hvis Gharakterer ovenfor ere fremfatte; men at hver Zei vimeligz 
viis Fun indeflutter een Samilie. Denne fidfte Slutning bez 

Fræftes ogfaa derved, at der iblandt Hovederne fra Høiene ved Stege 

fandtes e£ af et Barn paa 8 Aar (Jandftiftet ev i fin Begyndelfe), 

og nogle der fynes at være af Fruentimmer (de Knogler, paa hvilte 

Kjønnene tydeligen abffilleá, have aldrig været opbevarede). Det i Uni: 

verfitets-Mufeet forefundne Hoved blev ifer interesfant derved, at der 

endnu findes en Deel gaar derpaa, og disfe eve mørkebrune, 

hvorved JFormodningen om hiint Folds mørke Hud- og Haarfarve 

næften bliver til Bished, thi bet er høift ufandfynligt, at den mørkere 

Farve ffulbe funne være en Følge af Wibe, 

Man vil let fee, hvad Retning denne Underføgelfe nu bør tage, 

Jeg har fammenlignet disfe Hoveder deels med Sronlanderes, Finlappers 

og Kalmutfers, deers med Slavers og en ftor Deer af de ældre caucas 

fifte Folkeferds; men jeg bar desværre hidtil iffe Funnet fammenligne 

dem med Hoveder af ægte Celter; iffe heller med Hoveder fra lige 

nende Gravhøie i Udlandet, og førft derved, men derved ogfaa med 

Bished, vil bet Eunne afgjøres, om bet er en og famme Nation, der i 

biin Steen-Alder har beboet Skandinavien, England, bet nordlige 

Sydftland og Qranferig; fremdeles om dette Foli har været Gelter, 
eller iffe. Underfogelfen er altfaa endnu fun halv fuldendt.” 

J mitt utfaft till jagtens och fiffets lofta bifforia i 

‚Skandinavien yttrade jag (Cb. 41) att man troligen lätt 

ſtulle funna afgdra till hoilfen folfftam de menniffor hört, 

fom hår i Norden begagnat verktyg af flen od Djursben, om. 



86 

man tillvaratoge De ffeletter och ifynnerhet hufoudffallar, fom - 

ofta jemte flenredffapen fürefomma i graffamrarna. — Detta 

utfaft blef af Hr. Molbech Dfoevfatt och infördt i „Danſt 

Ugeftrift.” 

DÅ jag i flutet af Juni fiftledet år, ſtadd på en refa 

till England, några Dagar uppehöll mig í Köpenhamn, hade 

jag Det nöjet att af Herr Öfverlåraren Hage blífoa inbjuden 
att bioista underföfningen af en hufoudffalte, fom jemte en 

mängd ftenredffap och raffafer blifoit funnen i en graffam- 

mare nära Stege på Moen. Vid underſökningen voro flera 

af Univerfitetets profesforer, äfven Herr Eschricht, nårva- 

rande. Af alla ffallar, med bhvilfa vi Då hade tillfälle at jem- 

föra Den vid Stege funna, lífmabe den meft en från norra 

Sinland, fom (om jag ej mifsminnes) Doctor Illmoni fåndt 

til Mufeet. Någon egentlig Zappffalle fanns ide till hands 

för jemförelfe. Under refan beſökte jag federmera Hr. Gone ` 

ful Aage i Stege, och i defs fällffap hade jag Det ngjet att 

befe den mårfoårdiga halfforsgraf , hoari Den fürutnämda 

od) flera (fallar, famt tillyörande ffelettev, jemte raf- od ften- 

fater, blifoit funna. Iſynnerhet utmärkte fig raffaferna för 

fin mängd od fina verlande former *). j 

Sedan Hr. Profesfor fÉscbvicbt fått fig tillfånda flera 

bufvudfkälar från fürutnämde gröft, har han med Dem od) 

ett par andra, åfven från ättehögar, füretagit en grundlig och 

afgdranDe underfefning, hvarvid han Fommit till högſt mårk 

värdiga refultater. Han har nemligen fommit till den ofdr- 
modade flutfats, att Defsa fallar, fom tillhört få råa folk, att 

*) Her tillader Ned. fig at udelade nogle Linier, fom blot handle 

om fundne Nedftaber, og iffe vedrøre Opgavens goologifte 

Del. Ved at optage dem, vilde jeg nødes til, tillige at ops 

tage ben antitvarifte Deel af Prof. Eschrichts Opſats, til | 

hvilken de referere fig; hvilket ikke funde ftee uden at overftride | 
et naturhiftorife Zidsftrifts Kreds. 
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De varit aldeles ofunníga om bruket af metall, likväl meft 

lifna de nationers ffallar, hvilka af biftorien åro antydda 

fom oe i anoeligt bünfeenoe meft begäfoade; od) att De 

tillhört individer af en Adel fram af den fautafi(fa race m. 

m. Han lifnar Dem vid Hinduernas, till od) med De gamla 

Grefors bufoudffälar. Till Desfa refultater har [Profesfor 

Kschricht Fommit genom De charafterer, fom äro gemenfamma 

hos alla De hufoudffallar från grafhögar, fom hanihittills un- 

Derføft, och hvilka charafterer dvo få beftåmba, att knapt något 

af desfa bufoud ffulle funna forverlas med ett hufvud af 

någon annan nu lefoanbe nation. 

Och hoari beftå bà Desfa få egna charakterer? Jo deri 

att anfigtet år litet, biernffälen rund od nacken Fort; 

bärtil fommer, att hela hufoudet oftaft år litet. 

Det fortjenar lifoäl anmårkas, att juft desfa cbarakterer 

utgóra en fater Diagnos für Lappffallar. appen hufoud, 

ifonnerhet Lappgoinnans, (fier fig juft Derigenom från De 

Göthiſta folfflagens, att Det år litet, har litet anfigte, rund 

bjernffåt od Fort (ftunbom liffom afhuggen) nace. — Sy Det 

runba hufvudet och Den Forta naden igenfännes genast Lappen. 

Sag bar nu framför mig fora Lappffallar od) två gips- 

aftryck af Lappar, for at jemføra med en hufoudfkalle, funnen 

jemte ftenredffap i en ättehög, en Dylif funnen på botten af 

en Sfänff torfmosfe, (amt med Hr. Eschrichts madra planhe 

Dfoer Den vid Stege funna bufvubffålen. 

Den ena af mina Lappffallar, fom fynes vara af en 

avinna, år få HE Hr. Eschrichts planhe, att Denna nåftan 

. fynes vara gjord efter nämde Lappffalle. Till och med facial- 

vinfeln, fom på Det af f£scbricbt beffrifna hufoudet höll fring 

80°, Håller på ifrägavarande Lappffalle áfeen 80? %). Den 

*) Den ftora facialoinkeln har ej få myket fin grund beri, att 

pannan år färdeles hög, fom faft mera deri, att öfverkäken dr 

fort od) föga fram(tjutanbe. 
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enda betydliga flimad, jag Funnat oavfeblífoa, år att arcus 

supraciliares varit något mer utftående od) näsbenen litet 

mer böjda hos Det förra, än hos Det fenare, Men begge 

Desfa charakterer äro till od med ännu mer utmärkta hos en 

af De andra framför mig liggande Laprffallarna än hos Hr. 

Eschrichts fornffalla. Hr. Eschrichts påftående, att Denna 

i lifstiden haft en frarkt boid Srnnåfa, lemnas Derhån ; men 

att fiftnämda Lappffalle, hos bhovilfen näsbenen äro ännu 

ftörre od) mer utftäende, tillhort em vertlig Zapp, år beftyrkt 

genom Embetsintyg från orten. Denna Lappffalle, fom till 

hört en mansperfon, fåiljer fig från Den förra berígenom, att 

ben dr något flörre, har ej få Fullrig panna, bredare bak 

hufvud og mer afftympad nacte. Denna Lappffalle lifnar till 

alla Delar Det cranium från ätthög, bhvilfet jag äfven har att 

jemföra med. 

Efter desfa jemförelfer återftår för mig ide minfta 

toífoef, att ju få väl Den af Hr. f£scbricbt aftednade på 

Moen funna hufoudfkäl, fom ben ur en annan åtthög upp: 

aråfda, bhvilfen nu ligger hår för mig, tillhört Den folfftam, 

fom i nu Falla Lappar. Skulle Hr. Eschricht toifla derpå, 

få önffade füfert mången med mig, att han, för ämnets vigt 
och interesfe (full, behagade uppgifva oe cbaratterer, bvari- 

genom den af bonom aftednade fornffalle ffiljer fig från 

en Zappffalles ty De charakterer Hr. Bschricht I fin beftrif- 

ning framlagt, neml. ett litet anfigte, rund bjernffål od) 

fort nae, utgöra tillfammanstagna en rätt god Diagnos, 

hoarigenom man ftilfer en Lappftalle från hvarje annan. 

Hvad fom fones Dafoa mifsledt Hr. fEscbricbt år, att 
han * hos Lappen tänft fig fåbdana mongeliffa charakterer, 

att bjernffälen vore , bred od) platt^ famt att endaft kaukaſiſta 

racen hade en hufoubftål, fom meſt nårmade fig till klot⸗ 

formen. Utan at vilja låta mig i någon toift huruvida 
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Lappen tillhör Mongoliffa eller Kaukaſiſka racen, vill jag blott 

göra uppmårffam på det factum, hvarom man genom jemfo- 

velfe lätt fan öfvertyga fig, att für närvarande ingen folt- 

fram i Europa gifoes, bos bvilten man tråffar få rund 

bufvudffäl fom bos Lappen. 

Detta fones hafva undfallit Hr. Eschricht, äfven fom den 

omftändighet, att Lappen i allmänhet ej har mindre facialvin- 

fel ån Dfríga Guropéer; i annat fall ffulle Hr. Eschricht 

ide från Det på Moen funna hufoudet med rund bjernffäl 

och 809 faciglvintel, Dragit Den beftämda flutfats, att Det til- 

bórt en Adel ftam af oen Rautafiffa race och fom i anz 

deligt bånfeende varit meft gynnad m. m. 

Innan jag flutar Denna lilla uppfats, bör jag nämna 

några orb om ett annat folf af polarftammen, fom forefom- 

mer i Umerifa under namn af Esfimver. Lifa få fåfert Det 

år, att De hufvudſtallar, jag Hittils fett uppgråfda ur våra 

áfofta grafvar, lifna Lappffallar, ifafå fåfert år Det, att De 

ide hafva någon likhet med Estimoffallar. Od Dock åga 

nämde grafvar, både till form och inredning, fullfomlig 

litbet meo fEstimoernas vinterbuss och Dock lifna De flefta 

fteneerftog, fom i Dem fürefomma, helt och Hallet De flenverk 

tog, fom ännu begagnas eller für ett fefel fedan begagnades 

af Géfímoftammen i N. Amerifa. i 

Frågan blir fåledes den: Höra Lappar od Eskimoer, 

oaktadt olifheten i Deras cranier, till en och famma folfftam ? Så 

vidt jag vet, befoarar fpräfforffaren Denna fråga med ja. Den 

grundlärde Rast finner „vaͤl en aflägfen, men ood váfenot 

lig och mårtelig ófverensftámmelfe ega rum mellan det 

Grönlåndffa (Eskimoiſka) och Kappſka fpråt”. Han finner 

genom foräfens jemförelfe anledning till den förmodan, att 

en och famma bufvudftam i oe lofta tider bebott bela 

STordafien och derifrån utbredt fig på ena fidan in i 

Amerika och på den andra in i Europa. 
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År det bà ej möjligt att en folkftam fom i årtufenden 

lefoat vidt Ei under belt olifa yttre förhållanden, med tiden 

Funnat undergå förändringar i eranteformen ? Säfert år åtmin- 

ftone att zoologen har många analoga fenomener att framvifa 

i åtffilliga Klasfer af Djurrifet. Man jemföra t. e. cranierna af 

vida och tama individer af ett och famma species. Defs- ` 

utom bör man ej förbife Den våfendtliga omftåndighet, att bà 

man jemför Lappar od Grönländare, få femfór man blott be 

meft ſtilda ertremer af flammen. Ännu år, få vidt jag vet, 

ingen jemförelfe gjord mellan nordöftra Aſiens Samvjeder od 

norDoeftra Amerikas Eskimoer. 

Doc, jag har hår blott funnat framfafta några vinkar. 

Ämnat ſtall utförligare afjandlas í min frift: Standinaviffa 

Nordens urinvånare. 

Snnan jag flutar, fan jag ej underläta en anmårkning : 

I en våfendtlig Del af ämnet har Hr. Kschricht Adagalagt 

Det famma, fom åfven jag funnit, neml, att De i våra 

äldſta grafvar fürefommande hufoudffälar od) foljaktligen De 

hos Dem liggande ftenverktogen, ide tillbórt den Göriffa 

foltffam, fom nu bebor landet. Detta år redan ett vår 

fendtligt och fort fteg mot målet. Det var lifvål ide länge 

fean man, utan minfta aning om ett Dylift förhållande, till: 

egnade Desfa verktog (fom vfferedffap od flridsvapen) åt 

våra förfider. Denna fordom håller man nu på att (má 

níngom dfvergifva, od) Det år redan vadet. Man fan ej 

begära mer på en gång. Målet har emellertid nu Fommit 

inför behörig Domftol; ty Det lärer nu mera ef funna nefas 

att om Det någonfin ffall utredas od) afgöras, Nå år Det af 

naturbiftorifern od ben comparerande Unatomen. 

Lund den 15de October. 
S, Nilsfon. 



91 

Nogle Bemerkninger out den 

islandſke Utfelur. 
af 

cj. Hallgramsfon. 

— 

1D. har hidtil været uafgjort, om Den Sælhundeart, fom 

man i Island har givet Navn af Utfelur, Vetrarfelur og 

paa nogle Steder Vigrafelur, maatte anfees for en no, af 

De nordiffe Faunifter ubeffreven Art, eller om Disfe Navne 

blot vare locale Benævnelfer paa en eller anden af De for 

Island allerede befjenbte Urter, eller endelig, en for andre 

Steder bekjendt Art, Der bidindtil (ffe fandtes anført fom 

hjemmehørende ved De islandffe Kvfter. — Gftevftaaenbe Be- 

mærfninger meddeles fom et Bidrag til Dette Spørgsmaals 

Afgjørelfe. 

Horrebov*) anfører en ftor Sælhundeart ved Island 

under Det Danffe Naon Gefel, fom viftnof maa være fono- 

nom med den islandffe uͤtſelur. Dette fan man blant An- 

Det flutte fig til af Den Maade, hvorpaa Denne Forfatter figer 

at Øefelen fanges, nemlig ved at flaaes med Kjæppe, naar Den 

er krobet op paa De ubeboede Der, thi Dette er juft Den endnu 

meft brugelige Fremgangsmaade. Dlavfen og Paulfen i de 

res Reife gjennem Island, omtale denne Sælhundeart paa 

flere Steder (Ss. 219—20, 488—89, 529 og 750) under det 

islandffe Navn, og anføre en Deel angaaende Dens Levez 

maade og Forplantning m. m., hvoriblandt Den meget ha- 

vacteriftiffe Kjendsgjerning, "at fitfelen føder fine Unger oppe 

paa Der og Holme i Begyndelfen af Vinteren. Ikke deſto— 

Sy) Tilforladelige SUE UR om Island, Kjøbenhavn 1752, ©. 

284—395. 



mindre; Og uagtet Horrebov regner Defelen iblandt. de flørre 
iglandffe Arter, har bog. Sabricius i hans Fauna Grön- 

landica *) optaget disfe Navne fom Synonymer under Ar: 

ten Phoca foetida, og ham har ſiden Mohr **) fulgt, ffjøndt 

han felo anflaaer Det fulboorne Dyrs Længde til 4 å 5 Men. 

Senere har Thienemann *) opſtillet en ny Art under Navnet 

Ph. scopulicola, fom han udgiver for Isloendernes Utfelute 

At Dette imidlertid er urigtigt, troer jeg vil blive fart af 

Det Følgende. Men jeg maa Derhos i Forbigaaende bemærke, 

at jeg holder mig overbevitft om, at Den fidftnævnte Forfat- 

ters Scopulicola er i Grunden iffe nogen ny Art, men at 

han maae have havt for fig et Eremplar af Ph. variegata 

Nilsson, fom var blevet ufjendeligt ved Det af Knippelflagene 

fnufte Hoved, hvorved Da tillige De tykke Læber eve opftaaede, 

thi Det beffrevne Eremplar er ftffert Det famme, . fom han i 

fin G Reife im Norden Europas‘, 2. Abth. S. 213, omtaler, 

og fom Grimføeboerne bragte med fra en Knippeljagt Da nu 

Desuden Farven paa Cbienemanns Figur fommer Ph. varie- 

gata temmelig nær, og han felo befjender, at Tandforholdene 

ftemmede overeens med Den fidftnævnte Arts, medens han paa Den 

anden Side iffe har feet fig i Stand til at angive noget til- 

fredsftillende Artsmoerfe for fin formeentlige noe Art, troer 

jeg, at Denne indtil videre (ffe fan antages, og Der var faa: 

ledes ingen Grund til for Den Sags Skyld at forandre Nilg- 

fong meget betegnende Urtsbenævnelfe variegata til endnu et 

not, fljøndt ogfaa i visfe Henfeender godt Navn (Ph. lit- 

torea). — Omtrent til famme TA fom Dr. Thienemann 

: D ©, 13. 

++) Forſog til en ist, Naturhiftorie ved N. Mohr. Kjøbenhavn 

1786, ©. 5. 
+++) Naturhift. Bemerk, v. Thienemann, 2 Ubth., Leipzig 1824, 

S. 59. 
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offentliggjorde fine .,8emerfungen^, bar Saber i Tidsſtrift 

for Naturoidenffaberne (4 B., S. 114) benfaftet Den Yttring, 

at Den islandffe Utfelur er identiff med Ph. grypus Fabr. 

Melchior*) har imidlertid (ffe turdet antage venne Mening 

imod Cbienemanns Autoritet, og faaledes er Den tvivlfomme 

Ph. scopulicola gaaet over t hans Pritsffrift, hvor Den Da 

ogfaa udgives for at være den i Island almindeligt bekjendte un- 

der Navnet Vetrarfelur og Utfelur. Men Dette forholder fig 

iffe faaledes. Den neíagtíge og ffavpfeenbe Saber havde der- 

imod oíffnof Net. iltfelen er en virkelig Ph. grypus, eller 

i alt Salo en Grypusformen meget nærfiaaende Art. 

For nærmere at beftorfe Denne Paaftand, vil jeg bez 

flrive et Cranium, fom jeg i indeværende Efteraar har 

medbragt fra Island, og fom nu findes i Det Fongelige 

Mufeum ber í Staden. Jeg har felo taget Det af et Dyr, 

fom blev ffubt i næftafoigte Auguftmaaned ved Afranefet i 

Borgerfjords Sysfel, paa ben fydveftlige Kant af Jsland.— 

Jeg fik ved et Tilfælde Underretning om, at en Skytte havde paa 

Dette Sted faaet en ung uͤtſel pg bragt famme til Reikjavik tillige— 

med nogle Stykker af Ph. variegata. Jeg ilede Da til Stedet, men 

fom Desværre for fildigt. Skindet var trukket af, Indvoldene ud- 

tagne, Skroget parteret og Stykferne tildels borttagne. Endog 

Beidehaarene vare med ftørfte Omhyggelighed udpillede — fom 

man fortalte — til Medicin! Her var altfaa iffe at tænke, 

hverken paa nogen Underføgelfe af Den yore Form, eller paa 

anatomiffe Jagttagelfer. Ikke engang et fuldftændigt Skelet 

Funde jeg erholde. Jeg maatte Da lade mig nøte med Gra: 

niet og Den Forſikkring af Skytten, at faavel han fom alle 

Sagfondige, Ver faae Dyret heelt, havde erkjendt Det for at 

. være en ung Han, tilhørende Arten VBetrarfeiur eller Utfelur, 

fom er meget befjendt paa Disfe Steder (fee Olavfens og — 

+43) Danmarks og Norges Pattedyr, Kjøbenhavn 1834, 
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Paulfens Neife, S. 219—20). Vend det forfte Blif paa Sem 

Derne og Hovedets Dannelfe, fontes jeg rigtignof flrar, at 

jeg maatte have en Ph. grypus for mig; men paa den anden 

Side forefom mig Den aftrufne Hud at være altfor mørt. 

Den var graaligbruun, mørkeft paa Ryggen og uplettet. Klø- 

erne paa Forlalerne fif jeg at fee; De lignede fuldfomment 

dem paa en ung Ph. grypus i ten fongelíge Samling paa Far- 

ven nær, fom var Hornbruun, medeng Dennes ere fordefmefte 

forte. Selve Lallernes Dannelfe var overeensftemmende med 

Cbienemanns Beffrivelfe af Ph. Halichoerus. Længden 

havde været omtrent 3 Alen. 

Bed Hr. Profesfor Xeinbarots Godhed har jeg faaet Lei- 

lighed til at fammenligne ovennævnte Cranium med Skallen 

af Det originale Eremplar af Ph. grypus, fom Sabricius 

har beffrevet i Naturhift. Selft. Skrift. 18.29. S. 163 flg., 

hvor tillige Denne Skal findes aftegnet, Sab. XIII, fig. 4. 

Men da Underfjæberne til denne Skal mangle, har jeg ved 

Sammenligningen af Underfjebens Tænder benyttet Det for- 

omtalte ubftoppede Gremplar af en yngre Ph. grypus i 

Det Fongelige Mufeum. 

Disſe Craniers Fandforhold eve følgende: A. i Oper- 

eben Det islandffe Gremplar 'og Original⸗Exemplaret): 6 

Forteender; De to oberfle ere ftærfe, noget fladtrykte, med en 

eonift, indad og noget til Siden bøjet Spids; De fire midterfte 

meget mindre, paa Siderne fladtrykte og tilfpidfede; ftove, coz 

nifte, fpidfe, bagudbøjede Hjørnetænder; 5 enkelte Kindtæn- 

Der paa hver Side (bet islandffe Eremplar en liden 6te Tand 

i Den Høire maxilla), hvoraf De 4 forrefte, fremadrettede, 

med bagubbøjet Spids, Den femte og bagefte med en lige, 

poramíbal Spids; Den forrefte er mindft, anden og tredie 

de ftørfte. B. J Underfjæben (det islandffe Eremplar 0g. 

Den ubftoppede unge Ph. grypus): 4 fladtrofte Forteender, De - 

Hderfte flørfte, ftaae længere ub end de to midterfte; Hjør- 
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netænder fom i Overfjæben; 5 Kindtænder paa hver Side, 

hvoraf Den anden er ftørft, den tredie har en Flig paa Den 

bagefte Mand, Den fjerde og femte have-to fmaa Flige, een 

paa hver Side; ben bagefte Tand er den lavefte. De fame 

menlignede Eremplarers Tandforhold er faaledes i det Bæ- 

fentlige fuldfomment overeensftemmende. Som Forffjellighe- 

Der maa Dog bemærfes :. 1. at Det islandffe Craniums Teen; 

der ere í Det Hele taget floerfere (Den høire Hjørnetand i 

Overfjæben er hos Det islandffe Eremplar 9 lang og 51% 

tof, hos det fabriciffe 7 lang og 43 tot), hoilken Forfkjel- 

lighed Dog vel for ftevfte Delen hidrører fra Den ulige Alder, 

da Tænderne i Original-Gremplaret  øjenfynligt ere Mte. 

2. Det islandffe Eremplar har ( Den højre maxilla supe- 

rior havt en liden fjette Kindtand; Den er nu tabt, men jeg 

buffer tydeligt, at Den var coniff, fulbfomment ubeelt og mez 

get mindre end de andre; Den fan fiffert anfees for en uvær 

fentlig Afvigelfe fra Det normale Forhold af 5 Kindteender 

overalt. 3. Tænderne, ifær Kindtænderne, ftaae længere fra 

hinanden i Originaleremplaret, men Dette hidrører ganſte vift 

fra den forftjellige Alder, Da bemeldte Exemplar i Det Hele 

taget er ftørre, og følgelig ogíaa Marillerne længere end 

hos Det (élanb(fe, medeng Dette har mindre flidte og Derfor 

tolfere Tænder end hint. 

Nogle Maal af begge Granter. 

Fabricius’s det isl. 
Ph.grypus. — Gran, 

1. Længde fra Jntermarillarbenets fovvefte 

Sanbranb til Bagfladen af condyli 

otéipimles Ls v Se e ors Te Eb 

2. Brede over Den lille Forhøining bag 

rea LT KE NG 

3. Brede over Sammenfeiningen af Zy- 

goma òg os temporum ,...... D^. qu^. pu Qr 



Fabricius'$ ^ bet il. 
RER Ph, grypus, — Gran. 

4. Brede over Det øverfte Par Kindtænder 2^ 5” Qu 577 

5. Brede over Hjørnetænberne se... 14^ € — o 

6. Sntevmaríllarbeneté Længde fra ben fore 

refte Tandrand til dets Sammenføining 

et ee du Ke Once 

7. Overfjæbens Længde til Orbita . ... 34 T^^. 3^ 4% 

Senate. of TSN oor s AEE 

9, — — fronts... x9 s 9" s D AUN STA 

10. — ==. bregmatis ++ .. (ie LIN. Gode 

Ip = palatina 2255 5-5 [640 Ba 

129: 703 Zygoma s er A TUR QU gu E t 

SEE EN oe v Disco dee 
14. — os sphenoideum . . . ++. — 174% 

(fammenvoret med os occ. paa bet Fabri- 
ciffe Gremplar). 

45. Underfjebens Brede ved Den bagefte _ 

Fo SENEC NERONE QU 15 weg z AO 

16. Underfjæbens Brede fra Kronfortfættel- 

fens Spidfe til den nederfte Nand .. = > QD 

17. Candylernes Afftand fra hinanden . . = = PA 9n 

(Alle Disfe Maal ere Afftandsmaal, tagne med Pasferen) 

Af De her anførte Maal feer man blandt Andet, at mer 

Deng begge Cranier foare til Det af Profesfor Nilsfon opftil 

lede Slægtsmærfe for Halichoerus (Den flørfte Brede over 

KindtænDerne), findes Dog mange Afvigelfer imellem Dem ind- 

bordes. De vigtigfte af Disfe eve, at Snuden paa Fabricius's 

Ph. grypus er mere langftraft, end paa Det islandffe Eremplar, 

men i Særbdeleshed, at alle De gore Hovedbeen ere hos Det 

førnævnte Kranium forholdsviis betydeligt længere end hos 

det fidftnævnte, og Kindbuerne mere udbøjede. - Herved 

faae De et temmelig Forfkjelligt Udſeende, Met Det Fabrictffe 

Gremplar feer meget mere afftumpet ud; end det islandſte, 
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| ifær bagtil, hvor Bafilarbenet gaaer næften lodret ned, medeng 

det hælder betydeligt paa Det islandffe. Imidlertid troer jeg, 

at Disfe Afoigelfer maa betragtes fom ejendommelige for Den 

forkjellige Alder, og i faa Fald ere De interesfante i ofteolo- 

giſt Henfeende, Nakkemuſtlernes Indvirfning paa crista oc- 

cipitalis har nemlig efterhaanden roffet Denne længere tilbage 

paa Det Fabriciffe Eremplar, hvorved Pandeffallen maatte 

ftræffes, og vinde mere Plads for at udvikle fig i Længden, 

imedens Den med Aarene vorende Crotaphites har udfpændt 

Kindbuerne *), 

Slutteligt vil jeg tillade mig at meddele Zoosſtriftets Lær 

fere £ Overfættelfe nogle Bemærkninger angaaende ben islandfte 

uͤtſelur's Levemaade og Forplantning m. m., uddragne af et 

Brev til mig fra Kjøbmand A. Thorlacius paa Stikkjisholm 

i Island. De fortjene faa meget mere Opmarkſomhed, fom 

Hr. Thorlactus ev en ivrig Jæger í Ordets fande Betydning, 

og foarer fuldfomment til De Fordringer, Profesjor Nilsfon 

gjør til en Jæger í Fortalen til fin ffanbinaotffe Fauna. 

„uͤtſelen“ — figer Breoffriveren — „er meget almindelig 

her i Bredebugten og overalt ved Veſterlandets Kyſter. Ud— 

voren er Den 4 til 5 Men lang, og maaſtee træffes Der 

endnu flørre Hanner (Grunlar), Da Disfé alletider over— 

gaae Hunnen (Urtan) i Størrelfe. Dens Føde beftaaer Deels 

i forffjellige Fiftearter, faafom Torſt, Flyndre, Ulfe m. m., 

Deels af Kruftaceer og andre lavere Dor, fom Søftjerner o. 

f. v, iſer om Vinteren, Da Fiffene i Almindelighed (ege 

Dybet. Disfe her nævnte Dyrearter har jeg felo feet Den 

fortære, Da Dette pleier at ffee over Bandet, Skjønt Denne 

. Sælhundeart forekommer her i Mængde, fanges dog fun faa 

af De Vorne; thi disfe eve i Almindelighed fredede fov Ungelens 

*) See Nilsfons SE. Fn., IndL $ 15. 
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Skyld, og De funne iffe let dræbes, uden med Kugleftud, 
fovmebelft bet ftove og flærktbyggede Hoved; men her er fun faa 

øvede Niffelfkytter. Desuden ere De for Det mefte overmaade 

(foe og forfigtige. Henimod tre Uger før Vinterens Kommer) 

begynder Den vorne Utfelur at nærme fig De ved Landet 

beliggende Skjær og Smaaser, hvor Hunnen pleier at pngle. 

Det er tfær faadanne Skjær, fom iffe funne fomme under 

Vand i Springtiden, eller ogfaa be lavere Der, fom iffe gaae - 

for brat ned til Bandet. Her føder Hunnen fin Unge omtrent 

14 Dage før Vinterens VBegyndelfe. Ungen er rigt bebotfet 

med bløde, hoidgule og uldne Haar, fom Den fælder efterhaanden, 

og Den gaaer iffe i Søen, førend Denne Fælding er tilendebragt, 

og Da er ben 4 til 5 Uger gammel. I al den TA Ungen lig- 

ger oppe, forlader den (Efe fit Leie, men til hver Flodtid Erpber 

Moderen op til Den, for at give Die. Undertiden hænder Det 

fig, at Hunnen lægger fin Unge faa nær ved Søen, at Bøl- 

gerne Funne naae Den, og føre Den bort med fig ved indtræf- 

fende Springflod, og Da Driver Den hjælpeløs omkring fra Det 

ene Skjær til Det andet; thi faalænge Ungen (ffe har fældet 

Det uldne Laad, fan Den fun livet foomme, og endnu minz 

Dre dukke under. I denne Tilftand fales Ungen paa Vefter- 

landet: Sjóvelkjingur (Sødriver), og er ftebfe foag dg ud- 

marvet, imedens De andre, fom (Efe have forladt Deres Leie, ere 

fede og godt ved Magt; Disfe føre Navn af Bólselir. Fer 

deft er Ungen, naar Den er ,,halvfærdig” (d. e. naar den har 

fældet Laadet paa Hovedet og Lallerne); men (en bliver 

Den magrere, hvilket Eommer deraf, at Moderen Da begynder 

at udfulte Den, for Derved at nøde Den til at forlade fit Leie, 

0g gaar t Søen. Dette ffeer omtrent ved Slutningen af 

+) Gfter ben islandfte Fidsregning falder denne mellem 19de og 
26de October. I H. 
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den tredie Binteruge, eller lidet fenere, hvorfor man ogfaa har fun: 

Det Det henfigtsmæsfigt at tage Ungerne i den tredie Uge. uͤtſelen 

er af Farve fortegraae; nogle endog neſten reenſorte, i Sær- 

Deleshed Hannerne*); Hunnen er noget Iyfere. Den har en 

lang Snude og et fort Hoved, Der paa De gamle Hanner feer 

ud, fom Det var fantet. Disfe have et glubff Udfeende, og 

ere meget onde og biffe. De flaaes ofte paa Skjærene, og 

bides faa alvorligt, at De gaae blodige og forrevne fra Kam- 

pen. De Funne pgfaa blive farlige nof for Menneffene ved 

Fangften paa Skjærene (tuppidrápi), naar Den, fom (fal 

flaae, gaaer uforfigtigt ind paa Dem, hoilfet Derfor altid bør 

| (tee fra Siden. Om Denne Sælhundearts Alder fan jeg (fe 

fige noget Tilforladeligt ; Dog er Der al Nimelighed for at anz 

tage, at De funne blive meget gamle. Derimod veed jeg med 

Sifferbed, at Sunnen gaaer drægtig i 9 Maaneder.” 

Jeg har Haab om, fnareft muligt at erholde faavel et 

fuldftændigt Sfelet, fom Skindet af en gammel Utfelur 

fra Hr. Thorlacius, hvorved Da Spørgsmaalet om Denne 

Arts Identitet med Ph. grypus fuldfomment fan afgjøres, 

hvis Dette endnu maatte fones toivlfomt. 

+) Mon dette iffe hidrører derfra, at de deers ved Gnidningen mod 

Klipperne o. f. V., deels fom en naturlig Følge laf ben høje 

Alder, have tabt be flefte Haar? Say 
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Amphicora Sabella. 

J Mittheilungen aus den Verbandlungen der Gefel- 

fcbaft narurforfcbender Freunde zu Berlin, 1836, findes 

et interesfant Bidrag til vor Fauna i en ny Annelide, fom 

Ehrenberg har fundet ved Helgoland og Drøbak og Foban- 

nes Miller ved Kjøbenhavn (September 1835), og bhvilfen 

sRbrenberg benævner Amphicora Sabella. Dette Dyr 

udmærfer fig ved at befinde adftillige højere Organer dob- 

belt: Det har to tydelige Øjne foran under Gjællerne, og to 

lignende paa Den bagefte Ende af Legemet; en lignende Dob- 

belthed vifer fig i AUarefyftemet, i Det man foran ved Gjæl- 

ternes Baſis feer to bjerteagtige, pulfevenbe Ubdvidelfer fom 

Ombøjninger af Hovedftammerne, og to lignende, fun meget 

mindre, bagpaa tæt ved Siderne af Gadboraabningen. Det er 

2 til 3 langt, har ingen Kindbakker, lever ligefom Sabella 

i et hudagtigt Rør, af hoilfet Det ffjærmformigt uvftveffer en 

hon eller fjødrød dobbelt Gjællefvaft. Naar Det foruroliges, 

forlader Det Noret, og Erpber omkring med Bagfroppen foran, 

og flæber De fammenfoldede Gjællekfvafte efter fig ul gt 

Slags Hale. 

Ebrenberg Farafterifever Dette Dyr paa følgende Maade: 

Amphicora Sabella, novum genus et nova familia classis 

Annulatorum ex ordine Nereideorum; an ordo proprius? 

Forma Serpule affinis sed ocellata, tubum membranaceum te- 

nuem fabricans, sed extra tubum eadem libera et inverso corpore re- 

pens. Corpus mirum in modum utroqve fine ocellatum. 

Caput anticum distinctum ocellis duobus, tentaculis et branchiis 

totidem instructum. — Branchie in partes 24 simpliciter divise in for- 

mam infundibuli expandendæ, longe, repentis animalis caudam multi- 

partitam referunt.  Tentacula duo crassa brevia anteriora, : Os anti- 

cum obliqvum. Mandibulæ nulla. 
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Corporis articuli 12, primus. articulus (caput) et ultimus pedibus 

carent, Ultimus compressus, rotundatus, nudus, duos ocellos alteros 

gerens, caput alterum, refert, sed rimum analem includit, 

Pedum æqvalium brevissimorum paria 10, Cirri pedum nulli, Sin- 

gulorum pedum festucæ 4 subulatæ. Uncini dorsales brevissimi in 

qvovis articulo utrinqve 8—10. 

Intestinum simplex, ventriculo amplo articulum nonum attin- 

gente, dein attenuatum. Vasa duo sangvifera pulsantia intestin! 

latera concomitantur et ramis transversis confluunt, Corda 4, duo an- 

tica in branchiarum basi, duo postica rim» anali proxima. Testiculi 

duo antici. Ovaria duo per totum corpus expansa ovis ovalibus, nu- 

merosissimis repleta. Sub qvovis ocello ganglion glanduliforme nerveum. 
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Over den, af Porfyrgange gjen: 
nentbrudte, røde Sandfteen i det 

fydlige Grønland, 
uf 

Dr. Pingel. 

(Af Overfigten over Bidenft. Selft, Forhandlinger ). 

Denne Formation udbreder fig i Det Indre af Igalikko, 
Tunnudliarbik og Ikerſoak, tre betydelige Fjorde i Juliane- 
haabs Diftrict ; men Den naaer ingenfteds ud til Søkyften. Hvor- 
vidt Den ftreffer fig ind i Landet, ev endnu ubefjendt; i ethvert 
Silfælde forfoinder Den ber under ben faafaldte Jisblink, 
Der med fine uhyre Snez og Jismasfer bedækker Det Indre af 
Landet. Forfatteren har í Sommeren 1828 underføgt Den 
fydligfte Deer af Denne mærkelige Dannelfe: De flefte af 
hans Sagttagelfer ere gjorte i Igalikko. 

Den røde Sandfteen er heelt igjennem tydeligen ftrati- 
ficeret; Den Danner horizontale eller næften horisontale Lag. 
Moægtigft ere De underfte nede ved Fjordbredden. J Disje 
Lag vifer Sandftenen megen Gensformighed. Den langt 
overvejende Beftanddeel er Kuarts i fmaa, for Det Mefte tem- 
melig fantede, Korn. Leret, fom fammenfitter Disfe, er fæd- 
vanligviis i ringe Mængde forhaanden; Derfor befidder Sand- 
ftenen "en temmelig Grad af Fafthed. Jerntveiltet ſtkylder 
Sandftenen fin ejendommelige bruunrøde Farve, Der under- 
tiden nærmer fig til Det Biolette, men Fun fjeeldent gaaer over 
i Det Blegrøde. I Disfe dybere Lag Deler en Dobbelt retvink 
fet Affondring, i Forening med Stratififationen, Sandftenen 
i Kvadrer, tildeels af uhyre Størrelfe. De mellemfte Lag 
ere mindre mægtige, I Dem fremtræder Sandftenen i Det 
Hele taget endnu mere fiinfornet og meget faftere, end i De 
foregaaende; ben røde Farve afoerler her med Den hvide, og 
det undertiden faa hyppigt, at GSandftenen Derved faaer et 
ftribet Ubdfeende. De øverfte Sandfteenslag ligne aldeles De 
mellemfte, undtagen Deri, at De optage underordnede Lag af 
et virfeligt Konglomerat imellem fig. J Dette Konglomerat 
beftaae Nulleftenene næften udeluffende af en graalighoid eller 
rødlig Kvarts, i Almindelighed fra en Hasfelngds til et Hønfe- 
ægs GStørrelfe. Konglomerat Lagene ere iffe fønderligt 
mægtige, og forefomme t ringe Ufftand fra hinanden. I ben 
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røde Sandfteen er Der hidtil ikke fundet Spor af enten dy- 
vifte eller vegetabilffe Forfteninger, ligeſom Den overhovedet 
er fri før bvilfefombhelft fremmede Indblandinger, (Det Mindfte 
i Igalikko. 

Derimod er Den herværende Sandfteen. hoppigen gjen- 
nembrubt af, lodrette eller noeften lodrette, Porfyrgange. Tæt 
nede ved Fjorden traf Dr. Pingel tre faabanne, Den ene af 
tre, Den anden af fer og den tredie af otte Fods Moægtighed. 
S Disfe Gange er NPorfyrens Grundmasfe af vebbruun 
Farve: De (ffe fønderligt talrige Feldſpatkryſtaller ere graa- 
lighotde. — J ben fer Fod mægtige Porfyrgang iagttog For: 
fatteren en løsreven Sandfteenskile, fom laae tæt indefluttet, 
men for Neften aldeles uforandret, i Porfyrmasfen. Noget 
ovenfor Disfe tre Gange vifte Der fig et andet Syftem af lig- 
nende Gange, hvis Moægtigbed varierede fra een til to Fod. 
Her er. Porfyrens Grundmasfe af næften fort Farve; Feld: 
fratfryftallerne ere Derimod, ligefom i Den rødbrune Porfyr, 
af graalighoid Farve, men endnu fparfommere fordeelte f 
Grundmasfen : undertiden forfoinde De endog ganffe. Den 
betydeligfte Porforudvikling i hele Det af Forf. underføgte Ter- 
rain er endnu tilbage. Det er atter en Gang, men en Gang 
ef 60 Fods Maægtighed, fom har giennembrudt De øvre 
Sandfteensterrasfer. J Denne Porfyrs tætte grønfarvede 
Grundmasfe ligge De grønlighoide FFeldfpatfroftaller, Der i 
ftor Mængde have udftilt fig, ligefom paffede paa hinanden. 
Desuden indeholder Den grønne Porfyr hvide Kvartskro- 
ftaller og i enkelte Tilfælde ogfaa Svolkiis; Denne fte ex 
iffe froftalliferet. 
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Explicatio Tab. Ime. 

= 

Fig. 1, Chalimus Scombri Burm, (Caligus eurtus, ut 

opinor, junior); a. organum, cujus ope annectitur animal; b. antenne 

posteriores; c. palpus3 d. primum pedum par; e. seeundum pedum par; 

g, tertium pedum par; g* exhibet varietatem qvoad proportionem se- 

tarum horum pedum j h. qvartum pedum par; i. qvintum peduin par; k 

sextum pedum par; m. Caligus curtus;cum duobus Chalimis 

Sco mbri annexis. 

Fig. 2. Nova species generis Chalimi Burm. (an potius Cali” 

gus pectoralis junior?); a. primum pedum par; b. secundum pe- 

dum parj c. tertium pedum par; d. annulus abdominis prior cum 

sexto pedum pare (e); f. annulus genitalium; f* appendices hujus an- 

nuli (rudimenta fortasse septimi pedum paris?); g. cauda cum appen- 

dicibus, 

Fig. 3. Caligus diaphanus Nordm. a. antenna posterio- 

res; b. secundum pedum par; c. furca; d. sextum pedum par. 

Fig. 4. Trebius caudatus Kr. a. antenne anteriores; a* 

seta harum antennarum; b. palpus; c. pes primi paris; d. pes se- 

cundi paris; è. furca; f. pes tertii paris; f* seta ciliata remi externi 

hujus paris; g. pes qvinti paris; h, pes sexti paris i. caudæ margo 

inferior cum appendicibus. 

Fig. 5» Dinamatura ferox Kr. a. antenne anteriores; a* 

seta ciliata harum antennarumj b. palporum par priusj ce, posterius 

palporum par; d. pes primi paris; e, pes secundi paris; f. pes tertii 

paris; g. pes qvarti paris; h. seta pennata qvinti pedum paris; i. pes 

sexti paris; k, cauda cum appendicibus infra. i 

Fig. 6. Pandarus bicolor Leach. b, antenne anteriores j 

d, antenne posteriores; c & e, lamine ad basin antennarum poste- 

riorum; f. rostrum; g. palpus h. pes primi paris; i, pes secundi 

paris; k. pes tertii paris; 1. pes qvarti paris; m. pes qvinti paris; n. 

pes sexti paris; o. cauda cum appendicibus infra. 
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Fortegnelſe 
over de Danfhe Arter af Slægterne 

BOMBUS og PSI THYRUS. 
d. EU | 

Chr. Dreivfen og I. Schiodte. 

Hobedoerket over Apiarierne er ſom bekjendt Kirby's Mono- 

graphia Apum Angliae (London 1802, to Bind Sve); 

. den Deel, fom afhandler Slægten Bombus, fynes imidlertid 

at være en mindre heldig udført Afdeling af vette fortræffelige 

Strift, idet det ene Kjøn af mange Arter ofte er betragtet 

fom en Art for fig, eller ikke fjeldent ev Forfatteren gane 

ubefjenbt. Illiger har i det femte Bind af fit „Magazin für 

Snfeftenfunbe^ givet et Udtog af Kirby's Arbejde, forøget med 

en Mængde Tillæg, Der noffom vife Denne fuldendte Joolvgs 

fritiffe Lærdom; men med Henfyn til Den nyligen nævnte Slægt 

fattedes Der ham paa egne Jagttagelfer. — I Aaret 1832 

leverede Hr. Dr. Dablbom i Lund et monographiff Arbejde 

over De nordiffe Bombus-Arter (Bombi Scandinaviae mo- 

nographice tractati &c.); et Skrift, fom altfor meget ev 

blottet for Kritik i Udførelfen, og (Efe fjeldent mangler ben 

Grundvold af møjfommeligt erhvervede Erfaringer, fom netop 

her fornemmeligt var nødvendig, hvor De flefte Arter allerede af 

ældre Entomologer tilftrætfeligt vare beftvevne, og Banftelig: — 

heden fun beftod i at fammenftille De urigtigt adſkilte Kjøn, 

eller adffille De urigtigt fammenftillede; man finder Derfor hyp- 

pige Forvirringer (Or. Dablbom's Monographi, naar faaDanne - 

Vanfkeligheder indtræffe. — Da. det for fort TD (Men blev 

overdraget. Hr. Greve de St. Sargeau at udarbejde Den Deel 

af. Fortfættelfen til Buffon, fom ſtulde afhandle Hymenopte— 

vernes Naturbhiftorie, fom. han ifølge fit Syftem allerede i det 

8 
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førfte Bind af Dette interesfante Verk til Slægten Bombus; 

hans Unftuelfer af Dette Genus indeholde fmidlertd kun lidet 

Nyt og endeel Fejlagtigt, feet ban ifær fløtter fig paa Hr. 

Dablbom's Monographt. 
Bi have í lang Tid beffjæftiget o$ med et a 

Studium af De indenlandſte Arter af disſe pragtfulde Inſek—⸗ 

ter, og fornemmeligen ved at opdage Nederne til flere af Dem 

feet og iſtand til opflare en Deel af bet Mørke, fom hidtil har 

hvilet over deres Synonymi; ved at underføge Arterne i Fabri: 

cius's Samling í Kiel, faavelfom í den forrige Fønder-Lundfke 

og Seheftedffe Samling, Der nu udgjør en Deel af Det Fon- 

gelige Mufeum, er Det tillige blevet og muligt, at Drage nogle 

af De Fabriciffe Urter frem af Den lange Forglemmelfe, Der 

var bleven Dem til Deel, og at faftfætte Synonymer af Sy- 
stema Piezatorum for nogle andre, Da of i de fidfte Som- 

mere iffe have Funnet gjøre flere npe Jagttagelfer, ere vi 

nødte til at betragte Materien fom udtømt for det førfte, og 

forelægge Derfor Det entomologifte Publifum Nefultatet af vore 

UnDerføgelfer. 

BOMBUS. 

Bombus, Lepeletier de St. Fargeau. — Bombus P, Fabri- 

cius, Latreille, Leach, Stephens, Dahlbom. — Bombus: E i- 

gentliche Hummeln, Illiger. — Bremus p, Jurine. — Apis 

(tte, 3) » Kirby. — Bombinatrices hirsutissimae p Pon- 

toppidan. 

I den ydre Form og Haarbeklædningens Beftaffenhed ere 

Humlearterne hverandre faa lige, at Det bliver bett vanfkeligt, 

at ubfinde adfkillende Artsmerker; Haarbedækningens Farve 

har Derfor næften udeluffende været Det Kjenbetegn, man Å 

denne Henfeende har havt at holde fig til. Men Erfaringen 

lærer, at Humlerne variere færdeles meget í Farvetegningen; — 
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desuden blive Hunnerne og Arbejderne ved uafbrudt VBirkfom- 

hed og ved í længere Tid at være udfatte for Soleng Paavirk— 

ning, ofte i den Grad afflidte og afblegede , at Det næften 

bliver umuligt at beftemme, hoilfen Art De tilhøre*); Bom- 

bus senilis Fabr., fom betegner gamle Gremplarer af. 

Bombus Muscorum, afgiver et Erempel herpaa. Farven 

paa Bagfroppens vderfte Ringe har hidtil været anfeet fom et 

af De meeft Éonftante Artsmærker; vi have imidlertid bemær: 

'Éet, at Denne Karakter ofte varierer, ffær hos Hannerne; og 

af een Art, Bombus soroensis, finder man Individer faavel 

med hvid fom med guul, rofenfarvet, - rodguul og rød Hale- 

ſpids. — Hannernes afvigende Farve gjør Det (ffe fjeldent 

tofolfomt, til hvilfe Hunner De bør henføres; en Banffelighed, 

fom endnu forøges Derved, at Det hører til De ftevfte Sjelden- 

heder, at træffe Humlerne i Parring. 

1. MUSCORUM. 

Mas, Fem., Fem. minor, Operaria, 

Hirsutoflavescens, thorace fulvo. 

SxNow. Apis Muscorum Linn. Syst. Nat. II, 960, 46. — Mül- 

ler, Fauna Fridr. 75, 652; Prodr. Z. D.165, 

1924. — Pontoppidan, Danske Atlas: 

I, 694, 22, — Kramer, Disert. sist. Spe- 

cim. Insectol. Dan. 26. — Kirby, Mo- 

nogr. Apui Angliae, IH ; 311, 74. 

Bombus Muscorum Fabric, Syst, Piez, 349, 32. 

Bombus pygmaeus Fabric. Syst. Piez. 353, 54. Mus. Reg. 

(Operariae Varietas minor.) 

P. Thorace pilis immixtis nigricantibus (Sex. omn.) 

Pallide cinerascens (Sex. omn. — Vetustus). 

SyNon, Bombus senilis Fab r, Syst. Piez, 352, 50, Mus. Reg. 

> 

*) De røde Haar blive gule, be gule neften hvide, og be forte 
fedvanligviis graae eller brune, 

8* 
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Mindre Hyppig; Den forefommer ifor paa Marter og 

Enge, eller paa aabne Steder í Sfove. 

2, AGRORUM. 

Mas, Fem., Fem. minor, Operaria, 

Hirsutus ater, thorace anoqve ferrugineis. 

Synon. Apis Agrorum Fabr. Ent. Syst. If, 321, 29. — Kirby, 

Monogr. Apum Angl. II. 326, 81. 

Bombus Agrorum Fabr. Syst. Piez. 348, 30. 

? Bremus Agrorum Panzer, Fn. Germ. 85, Tab. 20. 

Bremus tibialis Panzer, Fn. Germ. 90, Tab. 16. (Va- 

rietas detrita?) | 

Den er meget fjelden omkring Kjøbenhavn; i Kiels Om: 

egn ev Den Derimod en af De almindeligfte Arter. 

3. MNIORUM. 

Mas, Fem,, Fem. minor, Operaria. 

Ater hirsuto-cinerascens, thorace fusconigro, ano 

rufescente. 

SYNON. Bombus Mniorum Fabr. Syst. Piez. 350, 40, Mus. Reg, 

et Mus, Fabricii. 

DESCRIPTIO. Statura Bombi Agrorum. Caput 

atrum, facie et vertice pilis paucis flavo - cinerascen- 

tibus. Thoracis dorsum. hirsutie fusconigra , pleurae 

et pectus albido- cinerea. Alae subhyalinae apice in- 

fuscatae, nervis fuscis. Pedes atrohirti, femoribus 

posterioribus hirsutopallidis, corbicula cinereo-ciliata. 

Abdomen segmento primo hirsutie cinereo - albida, 

secundo atra pilis rarioribus flavescentibus, proximis 

duobus atra marginibus posterioribus cinereo-hirsutis, 

ano subrufescente. FEM., FEM. MINOR, OPERARIA. 

3. Metathorace hirsutie fuscoferruginea, ano fer- 

rugineo. FEM. | 
Tab. IL, fig. a. 
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ye Thoracıs dorso hirsutie fuscoferruginea, disco 

obsoletius nigrofusca. FEM. 

Mas. Caput atrum facie albido- cinerea, vertice 

flavescenti-albido. 'lhorax supra fusconiger, scutello 

lateribusqve albido-cinereis. Abdomen segmentis an- 

terioribus. tribus cinereo-flavescentisus, reliqvis atris 

marginibus flavo-cinereis, ano concolore. 

-© B.e Thoracis dorso fuscoferrugineo, medio longitu- 

dinaliter nigrofusco: ano ferrugineo. | 
Tab. IL, fig. b. 

Smellem de anførte Varieteter af begge Kjøn findes 

Dvergange, ifer med Henfpn til Den vuftgule Farve paa, 

Shorar, fom hos nogle Individer fun findes paa Sfutellum, 

hos andre fireffer fig mere fremad, og hos nogle endog ind- 

tager hele Roggen af Ihorar. 

= Denne Humle, fom føden Fabricius's Tid ev forfounden 

af De entomologiffe Systemer, offer fig hos 08 fom en af De 

almindeligfte Arter. Den bygger Nede vvenpaa Jorden imel- 

lem højt Græs, tfær paa Bakker ved Udfanten af Skove. 

Vi have fundet Reden færdig i Auguft. 

4. - SYLVARUM. 

Mas, Femina, Operaria. 

Hirsutoflavescens, thoracis fascia abdominisqve 

cingulis nigris, ano rufescente. . 

SYNON. Apis Sylvarum Linn. Syst. Nat. II, 960, 45. — Pon- 

toppidan, Danske Atlas, I, 694, 19. — 

Kirby, Monogr. Ap. Angl. II, 326,82, 

Tab. 17, fig. 16 (Mas); fig. 15 (Fen.). 
Bombus Sylvarum Illig, Mag. d, Ent. V, 164, 9. — Dahl- 

bom Monogr. Bomb, Scand. 44, 24. — 

Lepel. de St. Fargeau, Hist. nat, des 

Hymenopt. I, 463, 8. 



446 å 
sx 

Bombus veteranus Fabr., Syst. Piez. 352, 52. Mus. Reg. 

(OPERARIA), | 

? Bremus Regelationis Panz., Fn. Germ. 86, Tab, 17. 

Almindelig paa Marker og Enge. 

5. EQVESTRIS. 

Mas, Fem. , Operaria. 

Tab. II, fig. c. (Fem.). 

Hirsutus flavocinereus, thorace inter alas abdo- 

mineqve subtus atris. 

SYNON. Apis eqvestris Fabr, Ent. Syst. II, 320, 23; Syst. Piez. 

| 347, 22..— Illiger, Mag. d. Ent. V 
Š 171, 43. 

DESCRIPTIO. Statura et proportio partium fere 

Bombi sylvarum, sed major. Caput atrum, facie et 

vertice flavohirtis. Thorax hirsutie flavescenti-cine- 

rea, dorso parum saturatiori, inter alas late atra. 

Alae fuscohyalinae apice infuscatac, nervis obscuris. 

Pedes atrı femoribus corbiculisqve flavociliatis, tarsis 

omnibus tibiisqve anterioribus pallide ferrugineo-hir- 

tis. Abdominis segmenta dorsalia intermedia obsolete 

nigro-cingulata ; venter ater. 

Den bygger Nede ovenpaa Jorden i Græsfet. Den 4de 

Juli 1835 fandt vi en Nede ved Bredden af Ladegaardsaaen 

i Nærheden af VBrøndshøj; den var fammenfat af tørre Konz 

ferver, og beftod af otte Celler, fom alle indefluttede Nympher. 

Hos 08 en af De fjeldnefte Arter. Den har Men Fa: 

bricius's TM været miskjendt af alle Entomologer. 

6. HYPNORUM. 
Mas, Fem., Operaria, 

Hirsutus ater ano albo, thoracis dorso abdominis- 

qve basi fulvis. : 
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Sxxow, Apis Hypnorum Linn, Syst. Nat. II, 960, 47. — Mül- 

; ler, Prodr. Z. D. 165, 1925; Fn. Fridr, 

15,653. — Pontoppidan, D. A. 694, 23. 

Bombus Hypnorum Fabr. Syst. Piez. 349, 33. — Dahlb' 

Monogr. Bomb. Scand. 50, 31. 

Bombus Apricus Fabr. Syst. Piez. 348, 29. — Lep. de 

St. Fargeau, Hist. nat, des, Hymen. I, 

465, 10. 

(| Denne Humle er Den enefte Art, fom vi (ffe felo have 

iagttaget. Det maa beroe paa en Fejltagelfe, at Hr. Dahlbom 

figer Det Modfatte i fin Monographi 1. c. 

| 7. PRATORUM. 
Mas, Fem., Fem. minor, Operaria. 

Hirsutus ater, thorace antice citrino, ano fulvo. 

SYNON. Apis Pratorum Linn, Syst. Nat. IE, 960, 43. — M ül- 

ler, En. Fridr. 95, 050; Prodr. Z: D. 

i 165, 1920. — Pontoppid. D.A ll, 694, 

f 18. — Kirby, Monogr, Apum Angl. IT, 

360, 103. 

Bombus Pratorum Illiger, Magaz. d. Ent. V, 168, 27. 

(FEM. MINOR). 

Bombus Ephippium Dahlb, Monogr. Bomb. Scand., 37, 10. 

: (FEm.) 

Bombus Pratorum Femina Dahlb. I, c. 36, 9*). (FEMINA 

MINOR), 

Bombus nov. sp. Mus. Reg, 

B. Abdomine fascia basali interrupta flava, inter- 

dum obsoleta. Mas, Fem. 

+) „Femina, mare paullo minor“ (Dabhlb. I. c. p. 37). Der be: 

høves vel intet andet Beviis end denne S)tfring af Hr. Dahl: 

bom; thi vi tvivle højligen om, at der gives nogen Bombus, 

hvis Hun er mindre end Hannen. Hr. Dahlbom har altfaa 

beftrevet den ftore Hun af denne Art fom et nyt Species, og 

antaget dens lille Hun for at være den ftore Hun til Bombus: 

Pratorum. j 2 

y. 
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Synon. Apis subinterrupta Kirby, Monogr: Apum Angl. I, 356, 

99, Talb, 18, fig. 5 (Fem.). 
Bombus subinterruptus Dahlb. Monogr. Bomb. Scand. 7. (Fem.) 

— Lepel. de St. Fargeau Hist. des 

Hyménopt. I; 465, 5. (Fem,*) Operaria). 

Y. Scutelli pilis immixtis abdominisqve fascia lata . 

basali flavis (Mas). ; 

8. Ano subfusco (OPERAR1A). | 

Sjelden, tfær VBarieteten 8. Arbejderen vifer fig tidligft 

om Foraaret af alle vore Arter. 

8. SOROENSIS. 
Mas, Femina, Operaria. 

Synon. Apis Soroénsis Fabr. Ent. Syst, II, 318, 12. — Pan- 

zer, Fn. Germ. 7, Tab. 115 Revisio Cri- 

tica II, 259. —.Kirby, Monogr. Apum 

Angl, II, 354, 98. 

Apis cardui Müller, Prodr. Z. D. 165, 1929. 

Bombus Soroénsis Fabr. Syst. Piez. 345, 10. — Lepel. 

deSt. Fargeau, Hist. nat. des Hymén- 

I, 468, 14 **). . 
FEMINA. 

Hirsuta atra, ano albo. 

Tab, II, fig, f, 

8. Abdomine segmento secundo macula utrinqve 

obsoleta flava, ano albo. | 

T. Thorace antice late flavo, abdomine segmento 

+) Hannen omtales iffe i Verten; blandt Figurerne er den derz 

imod fremftillet fom mindre end Arbejderen. — Den Afbild- 

ning af B. subinterruptus, fom ledfager Hr. be St. Fargeau’s 

Bert. pasfer i den Henjeende iffe med vore Gremplaver, at den 

udhæver det forrefte gule Baand paa Thorax fom indfraaret 

bagtil i en Vinkel, 

.**) Dahlbom's Bombus Soroénsis formoder Hr. de St. Fargeau 

rigtigt at være en ganfte anden Art, 



118 

secundo macula utrinqve 'qvadrata flava, ano 

albo. | | 

Tab, H, fig. e. 

9. 'lhorace antice obsoletissime abdominisqve seg- 

menti secundi macula utrinqve obsoletiori fla- 

vis, ano roseo-albo. 2 

e T'horacis antico abdominisqve segmento secundo 

macula utrinqve magna qvadrata flavis, ano 

roseo-albo. 

€. Eadem, segmento secundo toto nigro. 

7. Thoracis antico obsolete abdominisqve segmento 

secundo macula utrinqve subqvadrata flavis, 

ano roseo-fulvo. 

0. Abdomine segmento secundo macula utrinqve 

obsoletiore flava, ano fulvo. 

OPERARIA. 

Hirsuta atra, ano albo. 

Synon. Bombus neuter Fabr. Syst, Piez. 347, 24. — Lepel de 

St. Fargeau, Hist. nat. des Hymén. I, 

469, 15. | 
Apis neutra Panzer, Fn. Germ. 83, Tab. 18; Revi- 

sio Critica I1, 259. 

8. Eadem, ano roseo-fulvo. 

Y. Thoracis antico abdominisqve fascia basilari 

subinterrupta flavis, ano roseo-albo. 

ò. : Eadem, sed anus fulvus. 

l Mas. 

Hirsutus ater ano roseo-albo, pleuris hirsutie fla- 

vescenti-pallida. | 

B. Thoracis antico abdominisqve segmenti secundi 

fascia interrupta pallide flavescentibus, ano albo. 

y | Idem, ano concolore. 
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Vertice, thoracis antico abdominisqve segmenti 

secundi fascia subinterrupta flavis, ano roseo. 

Idem, abdomine segmento secundo macula 

utrinqve magna subqvadrata flava, pleuris 

hirsutie pilis immixtis nigricantibus.. 

- Vertice, thoracis antico abdominisqve fascia 

lata basilari interrupta flavis, ano roseo-fulvo. 
] Tab. I, fg, d... 

Vertice, thoracis antico abdominisqve basi fla- 

vis, ano fulvo. 

Apis Sylvarum Fabr. Ent. Syst, 11, 321. 

Bombus Sylvarum Fabr. Syst. Piez. 348. 27. 

(Exclus, Synon. Linn, Syst. Nat, Fn, Sv. 

et Scopol.). er 

Bremus Sylvarum Panz. Fn. Germ. 85, Tab. 19. 

Apis Burrellana Kirby, Monogr. Ap. Angl, Il, 358, 101. 

Bombus Burrellanus Dahl b. Monogr. Bomb. Scand, 43, 22, — 

Lepel. de St. Fargeau, Hist. nat. des 

Hymen. I, 462, 6. 

Denne fmuffe Humle er i flere Henfeender bejft interes- 

fant; Deels "fordi Den overijhele Det øvrige Europa er faa 

fjelden, Zat fun nogle faa af Barieteterne ere Fomne til tyd- 

ffe, franffe og fvenffe Entomologers Kundffab, og af Dem ere 

betragtede fom egne Arter, medeng ben overalt i Bøgeffovene 

paa Sjælland er meget almindelig € talløfe VBarieteter, i hvis 

Optælling vi let funde have været endnu langt vidtløftigere; 

Deels fordi Den ved fin Ubeftandighed -i Halefpidfens Farve 

omíteber den Inddeling af Arterne, fom De flefte ældre og - 

nyere Forfattere have grundet paa Dette Kjendetegn. 

Reden, fom Den bygger under Jorden, have vi flere 

Gange havt Lejlighed til at iagttage. 
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9, RAJELLUS. 

Mas, Fem., Fem, minor, Operaria, 

Hirsutus ater, corbicula anoqve fulvis. 

SYNON. Apis Rajella Kirby, Monogr. Ap. Angl. H, 367, 107. 

. Bombus Rajellus Illiger, Magaz. d. Ent. V, 169, 31. — 

Dahlb. Monogr. Bomb. Scand, 33, 4.(Fem.). 

Apis ruderaria M üller, Prodr. Z. D. 165, 1922. 

OPERARIA: abdomine segmento secundo fascia 

obsoleta cinerascenti-flava. 

SxNoN. Bombus Derhamellus Femina Dablb, Monogr, Bomb. Scand, 

i 44, 23. 

Occurrit saepe duplo minor. 
Srnon. Bombus Derhamellus neuter Dahlb. 1, c. 

Mas: fuscocinerascens ano fulvo, thorace inter 

alas abdominisqve fascia atris. | 

SYNON, Apis Derhamella Kirby, Monogr. Apum Augl. I}, 363, 105. 

Bombus Derhamellus Mas Dahl b. Monogr. Bomb. Scand. 44,23. 

. Se hyppig. Den frembyder et mærkeligt og i Denne 

Slægt hidtil ukjendt Exempel paa Afoigelfe i Farve mel- 

lem Hunnen og Arbejderen. Vi have fundet Hanner og Ins 

Divider af Hunnens tre Udviflingstrin t Reden, fom Den byg- 

ger ovenpaa Jorden i Græsfet, og ere Derved blevne fatte 

iftand til at ovløfe den Dahlbomffe Bombus Derhamellus, 
og anvife enhver af Dens VBeftanddele Deres rette Plads. — 

Med Henfon til Den famme Forfatterg Bombus Rajellus, 

af hvilfen han beffriver begge Kjøn, Da hører Hunnen til Den 

virkelige Humleart af Dette Navn, fom ovenfor er angivet, 

hvorimod vi om Den Dertil fatte Han nære Den til VBished 

greendfende Formodning, at Derunder maa forflaaes Hannen 

til Psithyrus rupestris. En Befreftelfe herpaa afgiver Den 

Omftændighed, at Der (ffe beffrives nogen Han til Denne højft 

almindelige Parafithumle å Monographia Bomb, Scand. 
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10. LAPIDARIUS. 
Mas, Fem., Fem. minor, 'Operaria. 

Hirsutus ater, ano fulvo. ' Kr. 

Synon. Apis lapidaria Linn. Syst, Nat. M, 960, 44 (Fem.) — 

i Müller, Fn, Fridr, 75, 651 (Fem.); 
Prodr. Z. D. 165, 192 (FEM.). — Pon- 

.toppid. D. A. I. 694, 21 (Frem). — 

i Kirby, Monogr. Ap. Angl, IF, 163, 106. 

Bombus lapidarius F abr, Syst. Piez. 347, 25. — Lepel. 

de St. Fargeau, Hist. nat, des Hymén. 

l l I. 460, 3*). 

Bombus Arbustorum Fa br. Syst, Piez. 347, 23 (Mas). 

Bremus Truncorum Panz. Fn. Germ. 85, Tab. 21 (Mas): 

Meget almindelig. Den bygger Nede under Jorden, 

men fjeldent eller aldrig Derimod imellem Stene; en Formod- 

ning om at Dette var Tilfældet har vel været Grunden til at 

Linné gav Den Det Navn, fom Den endnu fører. 
* 

11. SUBTERRANEUS. 

Mas, Fem,, Fem. minor, Operaria. 

Hirsutus ater, ano fusco. 

SyNon. Apis subterranea Linn. Syst. Nat. II, 961, 61. — Mül- 

D ler, Prodr. Z, D. 165, 1928. — Kra- 

> me r, Diss, sist. Spec. Insectol. Dan. 96, — 

Kirby, Monogr, Apum Angl. I, 371, 109. 

Bombus subterraneus Fabr. Syst. Piez. 350, 39. — Dahlb, 

Monogr. Bomb. Scand. 32, 3. 

B. Thoracis antico utrinqve flavescente (FEw.). 
Dahlb, Le Var b 

y- Thoracis antico scutelliqve apice flavescentibus, 

ano albo (FEm., FEM. MINOR.) | 

+). Ugrundet ev Hr. be St. Fargeau's 1. e. pttrebe Formodning, at 
Dr, Dahltom's Bombus Ephippium funde være at henføre fom 

Han til Bombus lapidarius. 
N 
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Synon. Bombus Soroénsis Femina*) Dablb. 1 c. 38, 11 (Exclus. 

Synon. omn.). 

Blandt De Arter, fom forefomme mindre hyppigt. Den 

førre Hun træffes (fev, t Maj flyvende tæt hen over Jorden 

i fEoggefulde Sfove. 

| Bed denne Art findes t Hr. Dahlboms' Monographi Den 

Bemærkning, at Einne’s Apis Acervorum efter Gremplarer 

í Linnés egen Samling af Kirby ex erkjendt for at være Den- 

tiff med hans (Dahlbom's og tillige vor) Afart B af Bombus 

subterraneus, og tillige, at Kirby's$ Apis Acervorum er Den 

famme fom Denne Bombus, — i eve (ffe. (ftant: til at for- 

flare Oprindelfen til Denne Paaftand; blandt Kirby's Humle- 

arter findes imidlertid aldeles ingen under Navn af Acervo- 

rum. — Med Henfyn til Den Linnéiffe Apis Acervorum 

gjør Kirby Derimod udtrpffeligt paa to Steder i fin Mono- 

graphi opmærfjom. paa, at Der under Dette Navn í Linnés 

Samling befinder fig et Individ af Hunfjønnet, Der hører 

til Fabricius'8 Xylocopa muraria (Dliviere’s Apis mu- 

raria***), fom efter nyere Spftematikere henføres til leg: 

ten Osmia; men at Linnés Beftrivelfe over Apis Acervo- 

rum aldeles (ffe pasfer paa Dette Gremplar (Monogr. Ap. 

Angl. I], unter Apis [Antophora] retusa). De af 

Linné beffreone Apis acervorum formoder Kirby Derimod 

at være en Bombus, og maaffee Hannen (eller en Afart af 

Hannen) til Apis (Bombus) Harrisella Kirby (Monogr. 

Ap. Angl, II, under Apis Harrisella.) — Det var jo 

+) Blandt alle de WVarieteter af Hunnen til Bombus Soroénsis, 

fom vi have truffet, har der iffe været en enefte, fom endog blot 

vifte Spor af gule Haar paa Skutellum: | 

w Ikke Apis muraria De Geer, I, 2, 751. Tab, 30, fig. 23. Tab. 

32, fig.1, der udgjør cen Art med Linnes Apis aenea, Hunnen 

til hans Apis coerulescens, fom ligeledes. er en Osmia, 
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faaledes tænkeligt, at Kirby's Formodning (vi Fjende (ffe Apis 
Harrisella) funde være ugrundet, og at Linnés Apis 

Acervorum, faaledes fom den beffrives I Fauna Svecica 

n. 1717, Dog Funde være en Afart af Bombus subterra- 

neus (en Han neppe); men Derfor haveg aldeles intet Hjem⸗ 

mel, og mindft Det, fom Hr. Dahlbom angiver. 

12. TERRESTRIS. 

Mas, Fem., Fem, minor, Operaria. 

Hirsutus ater, thoracis antico abdominisqve fascia 

flavis, ano albo. 

Synon. Apis terrestris Linn, Syst. Nat. II, 960, 41, — Mül- 

ler, Fn. Fridr. 75, 648; Prodr. Z.D. 

165, 1917. — Pontoppid, D. A. I, 

694, 16. — Kirby, Monogr. Apum Angl. 

I, 350, 97. 

Bombus terrestris Fabr. Syst. Piez. 343, 4. — Dahlb. 

Monogr. Bomb. Scand. 34, 5. — De St. 

Fargeau, Hist. nat. des Hymen. I, 467, 13. 

Apis Hortorum Müller, Prodr. Z.D. 165, 1918.—Sco- 

poli, Entom, Carniol, 306, 817. 

8. Thoracis antico fascia rudimentali (FEw.). 

SYNON. Dahlb, et Lep. de St. Fargeau l, c. Var, 

Bombus Cryptarum F abr. Ent. Syst. 1l, 317, 95 Syst. Piez. 

t 344, 5. Mus. Reg. 

) 

Almindelig overalt. Meden, fom Den bygger under orz 

Den, have of flere Gange truffet i Steengjerder. I en af 

Disfe Reder var Boret angrebet af Larverne til Galleria 

colonella. 

13. SCRIMSHIRANUS. 

Mas, Fem., Operaria, | 

Facie brevi hirsutus ater, thoracis antico scutello 

abdominisqve basi flavis, ano albo. 
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SrNoN. Apis REN kiy Monogr. Apum Angl, if, 342, 92. 

(FEM. OPERARIA). 

Bomb, Scrimshiranus Illiger, Mag. der Ent. V, 166, 18. — 

Dahlb, Monogr. Bomb. Scand, 99, 13. 

(FEM., OPERAR1A). 

y 

Apis caespitum Panz, Fn. Germ. 81, Tab. 19, forte. 

Mas : hirsutoflavus, thoracis fascia media irregulari 

abdominisqve segmentis intermediis nigris, ano albo. 

SYNON. ? ipis lucorum Kirby, Monogr. Apum. Angl, Il, 336,89. 

Müller, Fn. Fridr. 75. 654; Prodr. Z. 

D. 165, 1926. — ? Pontop p. D. A. ‚I 

694, 20.) 
Bombus lueorum D ahlb. Monogr. Bomb. Scand, 42, 20. 

Særdeles fjelden. — Det er med Urette, at Hr. de St. 

Fargeau forener den med Bombus Hortorum, fra bvilfen 

Den let adffilles ved Anſigtets ejendommelige Form; E ev 

Desuden altid langt mindre. 

14. TUNSTALLANUS, 

Mas., Fem., Operaria, 

Hirsutus ater ano albo, abdomine basi obsoletius 

thoracisqve dorso flavo-fulvescentibus: hoc fascia re- 

gulari atra. 

Mas: pleuris abdominisqve segmento basilari 

sulphureis. | 

Synon. Apis Tunstallana Kirby, Monogr, Apum Angl. II, 346, 94, 

(FEM.). 

DEscniPTIO. Proportio partium omnino speciei 

inseqventis, abdomen tamen magis elongatum et sta- 

tura dimidio major. Differt praeterea haec species 

a Bombo Hortorum hirsutie breviori, densiori, tum 

flavedine thoracis in femina operariaqve saturatiore 

vel magis fulvescente, fascia nigra regulari distinctis- 

sima, in mare potius sulphureo. 
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"Den" flørre Hun til denne Art ev em af vore fjelbnere 

Humler; Hannen forefommer hyppigere. Vi kjende endnu 

. tffe den lille Hun. 

16, HORTORUM. 

Mas, Fem., Fem. minor, Operaria, 

Facie elongata hirsutus ater, abdominis fascia ba- 

seos thoracisqve dorso flavis: hoc fascia irregulari 

nigra; ano albo, 
SYNON. Apis Hortorum Linn, Syst. Nat. II, 960, 26. — Müll er, 

Fn. Fridr. 75, 649. — Pontop p. D. A. 

I, 694, 17. — Kirby, Monogr. Apum 

Angl. II, 359, 91. 
Bombus Hortorum Tllig. Magaz. V, 166, 17. — Dahlb. 

Monogr.. Bomb. Scand, 38,12. — De St. 

'Fargeau, Hist. nat. des Hymen. I, 466,12. 

Bombus ruderatus Fa br. Syst. Piez. 344, 6. (B. ruderatus 

Var., Mus.R eg.) | 

Apis paludosa Müller, Prodr, Z. D. 165, 1919. 

8. Flavedine thoracis fere nulla (Mas, FEw.). 
Kirby, I. c, Maris Varietas: 4. 

Almindelig overalt. Den bygger Nede under Jorden. 

16. LATREILLELLUS. 
- Mas. 

Hirsutus ater supra flavus, thorace inter alas ab- 

dominisqve cingulis duobus atris. 

Synon. Apis Latreillella Kir by, Mongr. Apum Angl. II, 330, 84. 

Bombus Latreillellus. Illiger, Magaz. f, Ins. V, 165, 11. — 

| Dahlb. Monogr. Bomb. Scand. 39, 14. | 

B. Abdonsne medio hirsutie magis atra. 

Uagtet denne Art iffe er fjelden: hos 08, have vi Dog 

endnu: iffe funnet opdage nogen. tilfoarende Hun, De anførte 

Synonymer gjælde ligeledes. kun, for Hannen. 
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TE | 41. FRAGRANS. 
Mas, Fem., "Fem. minor, 

Hirsutus ater supra flavus, thorace fascia atra. 

SYNON. Apis fragrans Kirby, Monogr. Ap. Angl. l3, 329, 83 

(Mas) ` 

Bombus Fragrans Illiger, Magaz. V, 165, 10. — Lepel. 

de St. Fargeau, Hist, nat. des Hymen. 

Å, 464, 9. 

? Dablb., Monogr. Bomb. Scand. 46, 26 

(Dubii de hoc allegato haeremus, qvia figura 

ani colorem album exhibet; hujus rei ta- 

men auctor in descriptione sua nullam facit 

mentionem.) 

Bombus Pratorum Fabr. Syst. Piez, 349, 36. 

Ikke hyppig; Arbejderen er os (ffe beljendt. Denne 

Humle er Den iblandt alle vore Urter, fom tilbringer Den 

lengfte Binterføyn. 

PSITHYRUS. 

Psithyrus Lepeletier de St. Fargeau, Annales de la Société 

Entomologique de France, I, 373. — Bombus p, Fabricius, Leach, 

Stephens. — Bombus: Uneigentliche Hummel», Illiger, Ma- 

gaz. d. Insektenk. V, 173. — Bombi Divisio secunda, Dahl- 

bom. — A pis (**e, 2) Kirby, 

Kirby ev Den, fom førft bar iagttaget De Karakterer, 

paa boilfe Hr. De St. Fargeau fenere har grundet Slægten 

Psithyrus. Men Det er egentlig Illiger, fom førft iverkfatte 

Adfkiltelfen af Parafithumlerne fra dei Selſkab levende Bombi, 

idet han forenede Dem i en færegen Familie (Mag. für Jn- 

teftenf. 1. supra c). Hr. Dahlbom, hvem Hr. de St. Far: 

geau tillægger. Fortjeneften af. ført at have inddeelt Slæg- 

ten, har derimod fun givet en Overfættelfe af Illiger, og der- 
9 
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paa forøget den med Slægtsmærfer for Ve ikke erifterende 
Arbeidshumler *). 

Parafithumlerne ligne deri De i Selffab levende Humler, 

at Den befrugtede Hun om Efteraaret føger et Skjul under 

Mosfet ved Moden af Træftammer eller lignende Steder, i 

hvilfet Den tilbringer Vinteren. Hannerne ende derimod Deres 

Silværelfe med Kuldens Begyndelfe om Efteraaret; vi have 

ofte paa Denne Tid feet Dem í flere Dage fidde ubevægelige 

paa Blomfter, næften uden at vife Tegn til Liv, endog naar 

man heftigt foruroligede Dem; faafnart Shermometret fonter 

til fem eller fer Grader over Fryfepunktet, falde de Dode 

ned fra Blomfterne. 

Hr. Dahlbom har i et Brev underrettet 08 om, at han 

har truffet Psithyrus rupestris i Reden bog Bombus la- 

pidarius. Selv have vi flere Gange taget Hunner faavel af 
Denne Art fom af Psithyrus Francisanus, paa hvis fire ba- 

gefte Skinnebeen befandt fig temmelig ftove Klumper af Leer: 

jord, Der í Form og Filhæftningsmaade fontes ganffe ana- 

loge med Blomfterftøvet, fom De i Selffab levende Humler 

famle paa corbicula. Maaſtee Fan Denne merkelige Om- 

ftændighed bidrage til engang at udbrede mere Los over disſe 

befynDerlige Inſekters Levemaabe. 

Parafithumlernes Flugt er væfentlig forftjellig fra de 

egentlige Humlers ; De bevæge fig nemlig meget langfommere, 

og hæve fig fædvanlig fun nogle faa Fod over Jorden; til- 

lige har Den Lyd, fom De lade høre under Flugten, en faa mat, 

dyb og ensformig Tone, at Det alene Derved bliver. let at 

ffjelme dem fra De felffabelige Arter 7: 

+) Slliger nævner dem blot og ſporgsmaalsviis. 

**) Saavel Psithyrus- fom Bombus-Arterne ere ofte ligefom over- 

faaede med Miderz derimod have vi Fun paa Urter af ben førfte 

Slægt fundet Melo&-Larver, men dette i en faa uhyre Mængde, 
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1. ROSSIELLUS, 

Mas. 

Hirsutus ater supra flavus, thorace inter alas ab- 

dominisqve fascia atris. — 

SYNON, Apis Rossiella Kirby, Monogr. Apum Angl. IJ, 331, 85 

Tab. 18, fig. 1. (Mas). l 

Apis Sylvarum Rossi, Fauna Etrusca I!, 165, 906. — 

Schranck, Fauna Austriae 807. . 

Bombus Rossiellus Illiger, Magaz. V, 165, 12. — !Dahl- 

bom, Monogr. Bomb. Scand. 40, 15 

(„Pleurae atrae“ cum nostro haud con- 

gruunt). | 

Psithyrus Rossiellus Lep. de St. Farg., Annal. de la Société 

Ent. de Fr. !, 380. 

Bi have Fun truffet et enefte Individ. — Uagtet Hr. 

Dahlbom Fjendte Jligers Arfkiltelfe af Humlearterne, bar 

han Dog beftrevet Denne Parafitart mellem de egentlige Bombi. 

9. CAMPESTRIS. 

Mas, Fem, 

Hirsutus ater, thoracis antico, scutello anoqve 

flavis. 

at vi talte over Hundrede paa et enefte Individ af Psithyrus 

rupestris, ber var ganfte bedekket med dem. Disfe Larver fy- 

nes at være langt mindre inbftrenfebe med Henfyn til Valget 

af deres Opholdsfted, end man hidtil har troet; vi have faaledes 

fundet bem, fnart enkelte, fnart i Selftaber fra to til ti eller tolv 

fom Parafiter paa en Mængde forftjellige Hymenopterer; navn= 

ligen paa Allantus colon, Selandria serva, Hylotoma pagana, 

Odynerus parietum, Andrena Clarkella, Episyron rufipes, Che- 

lostoma florisomne, Prosopis annulata, Panurgus lobatus, No- 

mada Goodeniana, lineola og flava, Anthidium manicatum, Me- 

gachile centuncularis, Stelis phaeoptera, Epeolus variegatus 0g 

Macropis labiata, — De Larver, fom vi fandt paa WBladvesper, 

fyntes at tilhøre en fra be øvrige forfrjellig Art. 

9* 
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SYNON, | Apis campestris Panzer, Fauna Germ, 74, Tab, 11. — 

l Kirby, Monogr. Ap. Angl, 13, 335, 88. 

Tab. 18, fig, 2. 

Bombus campestris Fabr. Syst. Piez, 344, 7. (Mu se Reg.). 

— Illiger, Magaz. V, 173, 78. — D ahl- 
bom, Monogr. Bomb. Scand. 52,35. 

Bombus frutetorum Mus, Reg. 

Psithyrus campestris Var.A. Lepel, de St. Fargeau, Ann. de la So- 

ciété Ent, de Fr. I, 359, 4. 

8. 'Phoracis fascia antica pleuras non attingente 

(Mas). 

??y. Seutelli pilis flavis paucissimis, segmenti tertii - 

margine postico, qvarto toto, albis; qvinto, 

sexto et septimo pallide fulvis (Mas). 

Tab. IL, fig. h. 

Almindelig overalt, ifær Hannen. Varieteten y er fand- 

fynligoiis en ny Art; men vi have Dog iffe endnu villet op- 

flille Den fom faadan, Da blot et Par Individer af Hanfjen- 

ere 08 befjendte. 

3. AESTIVALIS. 

Mas, Fem. 

Hirsutus ater, thoracis antico flavo, ano ante api- 

cem albo. 

Synon. Bombus aestivalis Panz., Fn, Germ. 89, Tab. 16. | 

Apis vestalis Kirby, Monogr. Ap. Angl. I, 347, 95. 

Tab. 18, fig. 3 (Fem.); fig, 4 (Mas). 

Bombus vestalis Illig. Mag. V, 174, 60. — Dahlbom, 

Monogr. Bomb. Scand. 51, 34. 

Bombus terrestris femina Mus. Reg. 

Apis Barbutella Kirby, Monogr. Ap. Angl. Il, 343, 93. 

Apis saltuum Panz. 75, Tab, 21. 

Bombus saltuum Dahlb. Mongr. Bomb. Scand. 53, 36. 

Psithyrus vestalis De St. Fargeau, Annal, de la Société 

Ent, de Fr. I, 77, 3 (Var. A, B & D). 
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Ikke ganfte almindelig. De ovenfor citerede Kirbp’fke 

og Dahlbom'ffe Arter faavelfom Hr. de St. Fargeaws Va: 

rieteter ere at henføre til faa lidet ffarpt betegnede og faa 

ubeftandige Afarter, at be (ffe engang funne Diagnoferes fom 

faaDanne. "d 

4. FRANCISANUS. 

- Mas, Fem. 

Hirsutus ater, ano utrinqve penicillo flavovire- 

scente. 

SYNON. Apis Francisana Kirby, Monogr. Apum Angl 14, 334, 

87. (Mas). 

Bombus Francisanus Illig, Mag. V, 165. 14. 

DESCRIPTIO. Psithyro campestri paullo minor 

adeoqve omnium nostratum specierum minimus, Cor- 

pus totum atrum hirsutum, penicillo solo ad latera 

segmentorum abdominis qvinti sextiqve flavovirescente; 

dorsum abdominis fere nudum. Segmenta tertium, 

qvartum, qvintum sextumqve in mare saepe tota vi- 

rescenti-flava. Alae fusgohyalinae, nigricantes. 

Tab. II, fig. g. Femina, 

8. Thoracis antico pilis flavis, segmentisqve abdo- 

dominis tertio, qvarto et qvinto latiore spatio 

flavovirescentibus (FEMINA). 

Y. Idem; segmentis iisdem totis viridiflavis (Mas). 

Den fjeldnefte af vore Parafithumler; Hunnen var for- 

ben ubefjendt. Hannen træffes ifær i Juli og Auguft paa 

blomftrende Tidsler í Sfovenge. 

5. RUPESTRIS, 

Mas, Fem. 

Hirsutus ater alis nigricantibus, ano fulvo. 

^ 
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— Synon, Fem. Apisrupestris Fabr, Ent, Syst. If, 320, 26 (Mus. REG.). 

B. 

SYNON. 

— Kirby, Monogr. Ap. Angl. II, 369, 108. 

Apis lapidariæ Varietas Brünniche, Ins. Sjaell. 19. 

Bombus rupestris Fabr. Syst. Piez. 348, 26. — Dablb. 

Monogr. Bomb. Scand. 51, 33. 

Psithyrus rupestris Lep. de $t. Farg. Annal. de la Société 

Ent. de Fr. I, 375, 1. Var. C, D. 

Thoracis antico flavescente. (FEM.). 

Psithyrus rupestris De St. Far g., l. c. Var. B, Pyrenaeus. 

Mas. Hirsutus ater alis hyalinis, thoracis an- 

. tico, scutello abdominisqve basi pilis immixtis flaves- 

centibus; segmentis ultimis tribus tibiisqve posticis 

fulvohirtis. 

p. Thoracis antico, scutello abdominisqve basi 

hirsutie grisescente. 

Almindelig, ifær Hannen. Bi have ofte fulgt Hunnen 

paa Dens tunge Flugt, naar Den føgte efter Reden til Bom- 

bus lapidarius. — Med Senfon til Afgjørelfen af bet Spørgs- 

maal, om den af os beffrevne Han virkelig hører til Denne 

Art, vil Det være tilftrækfeligt at erklære, at vi adflilige 

Gange have truffet den paa 3Blomfter i Parring med Hunnen. 

Explicatio Tab. IIdæ. 

Bombus Mniorum femina Varietas 2, magnitudine 

auctus, scala longitudinis adjecta. 

" Bombus Mniorum mas, Varietas altera. 

Bombus eqvestris femina. 

Bombus Soroönsis mas, Varietas C. 

Bombus Soroénsis femina', Varietas y. 

Bombus Soroénsis femina genuina, 

Psithyrus Francisanus femina, magnitudine auctus, 

longitudinis scala adjecta, 

Psithyrus campestris mas, Varietas y. 

l——— 
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Nettelfer og Tillæg 
å fir 

Fortegnelfen over danfke etc. Sommerfugle. 
uf 

T Boie. 

MELITAEA, 

Latonia. Ligeſaa almindelig paa Sjælland fom i 

Holten. — 

Aglaia. Ogfaa fra Sjælland. 

VANESSA. 

Cardui. Ogfaa paa Sjælland. 

lo. Forefommer ogfaa paa Falfter og Lolland. Den 

er fjelden paa Sjælland. | 
Antiopa. Ogſaa paa Sjælland, hvor den for en 

Deel Aar fiven faaes at (ege nedfaldne Blommer, 

LIMENITIS. 

Populi. Enkelte Gange feet i Sondermarken ved 

Kjøbenhavn (Weftermann). 

HIPPARCHIA. 

Semele. ‚Larven, fom i Farvernes Diftribution 

meget ligner Larven af Leucomelas^ læg: „Larven, 

fom i Farvernes Diftributton meget ligner Larven af 

en Leucania”. 

LYCAENA, 

Icarius. Larven er for nylig bleven fundet i Juni 

paa Medicago sativa, og har ſandſynligviis endnu 

flere Foderplanter. Den er eensfarvet grøn og ligner 

tøyrigt Larven til Alexis. 
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48. 

13. 

15. 

12. 
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Qvercus.. Ogfaa fra Sjælland. 

W. album. Ikke ſjelden i Omegnen af Kjøbenhavn, 

hvor dens Larve tillige er fundet. 

MACROGLOSSA. | 

Bombyliformis. arven er fundet í Dyrehaven 
ved Kjøbenhavn paa, Lonicera periclymenum 

(Dremfen). 

NOTODONTA. 

Tritopha. „Et Gremplar af denne udmærkede Art 

blev tagen Den 26de September” læg: , den 26de 

April”, 

i LITHOSIA. > 

Rosea. Fra Kjøbenhavns Omegn. 

Mundana. Almindelig i Holfteen. 

Jacobaeae. Hift og her i Selffaber. Den beſtrevne 

Larve fandtes paa Blomften af Senecio Jacobaea. 

LIPARIS. 

Monacha. Funden t Juli 1837 i flor Mængde paa 

Sjælland. 

AGROTIS. 
Corticea, Dgfaa fra Sjælland. 

Tenebrosa, arven overvintrer fuldooren, og feer 

ub, fom om den var bebeffet af et fint Meel (prui- 

nosa). Den er mørkebruun med endnu mørkere 

Cfraategnínger paa Nyggen; Ven er overalt af nær 

ften famme Tpffelfe; Hovedet er lidet og af glindfende 

fort Farve. — Den fandtes ved Dyrehaven i noget 

adfpredte Selffaber imellem Græstuer, og fyntes at 

nære fig af Holcus lanatus. (Dremfen). Inſektet 

felo vifer fig ( Juni, 
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GRAPHIPHORA. 

Bella: Larven ligner fáa meget en Leucania-Larse, 

ifoer Larverne til L. conigera'; pallens og lythar- 

girea, at Det næften er umuligt at ffjelne Dem fra 

hverandre. 

TRACHEA: 

Porphyrea. Larven nærer fig igjen om Foraaret 

af Lyng, og blev tagen derpaa ligefom om Efteraaret. 

MAMFSTRA, 

Nigricans. Bed en Fejl i Correcturen angives Denne 

Arts Larve at leve af Græsarters Nødder, iftedetfor 

af Bladene. Maaſtee nærer Den fig ogfaa af Frøet 

af Draba verna. 

ORTHOSIA, 

Stabilis. „arver, fom ffær beboere Enge”, læg: 

pots. 

NONAGRIA. 

Typhae. Et Antal Larver tagne baade i Sjæl 

land og ved Kiel, undergik iffe paa Den fædvanlige 

Maade Forvandlingen i De famme Stængler, fom 

De beboede, men begave fig til andre i Nærheden 

flanende tørre Stængler, i hvilke de borede fig ind. 

Af faadanne fif vi í Solfteen den famme Ugle, men i 

Sjælland en meget mørktfarvet Varietet (Drewſen.) 

CERASTIS, 

Vaccini. (fter nyere Sagttagelfer efterfporer Denne 

Ugle den føde Fugtighed, fom affondres paa Bladene 

af nogle Buffarter. 

| CLEOPHANA. 

Pinastri. Gremplarer tagne ved Kjøbenhavn, bevife 

at Denne Art forefommer faa højt mod Nord. 
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 OPHIUSA, 

Viciae. Larven fandtes 1836 i — Mængde 
ved Strandmøllen. 

CATOCALA, 

Promissa. „Enge“, les: Sgt 

| EUCLIDIA. 

Mi. 3 Stedet for: begge fjelbne^, læs: „ikke 

ſjeldne“. 
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Om Snyltefræbfene, 
ifer med fjenfyn til Den Danfhe Fauna, 

rd n | | 

fenrik rayer. 

ANI. 

Sormbefkrivelfer. 
(Stutning.) 
— 

Clavella Scari Kn. 

(Tab. III, fig. 1.) 

Waa Gjællerne af en ubeftemt Scarus fra De Danffveftindifke 

Der har jeg fundet tre Individer af Denne nye Snyltekræbs. 

| Længde 35 flørfte Brede omtrent 1; Wggefoeffene 

længer end Kroppen, 508 De underføgte Individer omtrent 

D 

Formen er langftrakt, fmal, næften linieformig, Dog faa- 

ledes, at ben forrefte Deel, eller Gefalothorar, er lidt fmallere 

end Det øvrige Legeme. Breden overgaaer Tpffelfen Fun lidet. 

Højft betegnende for Dette Dyr er, at Det meget tydeligt fy- 

nes fammenfat af 7 Ringe, og at faavel 320g fom Bugfla- 

Den vifer endeel Knuder, Der ere fordeelte i tre LængdDerælkker. 

Cefalotborar, fom Danner Den førfte Ning, og har 

Form af et Hoved, er Fun lille. Den overgaaer ikke De føl- 

gende Ninge i Længde, og flaaer noget tilbage for Dem i 

Brede; fortil er Den noget fmallere end bag; dens Nygflade 

er hvælvet, flærkt nedffraanende fortil, ved en mørk Længde- 

ftribe ligefom Deelt i to Halvdele. 

Dy til dens forrefte Rand ligge Det forfte Par Solere, 

Der mere ifølge Deres Stilling end Deres Form erkjendes fom 

faaDanne. Det er næmlig et Par plumpe Lapper, uden 
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Spor til Led, Hoite men Modni fløde op til hinanden, og 
tilfammen danne ligefom en Halymaane. 

Set under Disfe, paa Underfladen af Gefalothorar, lig- 

ger Det andet Par, ligeledes med Noden fammenftødende, Fø- 
[eve (fig. 1, b). Det er flerke, toleddede Heftekroge med 

temmelig fort Grundled og lang, noget frum Krog. 

Munden, fom ſidder lit bag bet andet Par Følere, er 

et ftumpt koniſt, meget Fort Næb med Fredsrund Aabning 

(fig. 1,0); foran og paa Siderne af Aabningen findes to me 
get fmaa, tolebbebe Samlere (fig. 1, d), hvis førfte Led er 

Fort, toft, Det andet tyndt, tilfpidfet. 

Paa ADderfiden af disfe Famlere og neften ſammenvoreh 

med Dem ved Roden fees et Par Fodder (fig. 1, e), ber ` 
ftaaende af to Led: et meget plumpt Grundld og et mod 

Roden tykt, men i Enden tilfpinfet Endeled. 

Den Ning, fom følger næft efter Cefalothorar, bærer 

paa Bugfladen mod Siderne et Par forte Sodftumper eller 

UDværter, Der ere temmelig uformelige og uden Spor til Led. 

Da De paa Den Höre Side ere forfpnede med en Knude, 

funde man maaffee fige, at De nærme fig til at være 

gaffelformigt kloftede. 

Den tredie Ning er ligeledes forfynet med et Par Fov- 

ftumper, der omtrent have Form fom Det foregaaende Par, 

og ligefom Dette paa Den inderfte Rand vife en lille udadvendt 

Knude og to overmaade fmaa Kroge eller Kløer (fig. 1. F 

og få). 

De tre LængdDerækker af Knuder; fom bedeffe Ryg- og 

Bugflade, ere tydeligft paa De fire fidfte Ringe. Knuderne 

í Den mellemfte Neffe ere ftørft og meft fremftaaende. 

Fra Den fyvende Rings nederfte Rand ubgaae paa Bug- 

fladen, i Retningen nedad og indad, to meget Forte, tilfpidfede 

Horn eller Udværter (fig. 1, g). 
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Fra Midten af famme Nings nederfte Rand udgaaer en 

lille afrundet nude (fig. 1, h), der i Enden er foagt Hof: 

tet (hvorved ligefom en Dobbelt Knude Dannes) , og forfynet 

med to marke Punkter, Der fones- at antyde Aabninger. 

Ovenfor Denne Knude paa Bugfladen vife fig nær ved Gt 

Den af hinanden to andre Agbninger, Der viftnok ere Ge 

nital-Aabninger, Da Hannerne findes befæftede i Disfe. 

Paa Siderne af Den omtalte Knude udhænge De lange, 

tynde, traaddannede W&ggefoelfe, Der fun vife omtrent tre 

Æg í Breden men henimod 100 í Længden. 

Chondracanthus nodosus.” 

(Tab, III, fig. 2) 

Da Afbilbningen af Rødfiffens Gjælleorm i Zool. 

dan. (tab. 33, fig. 5) er temmelig ufulbfommen, og Beſkri⸗ 

velfen i famme Værk (Side 136) ufuldftændig, bvilfet endnu 

mere gjælder om Befkrivelfen hos Fabricius (Fn. grönl. p. 

341, n. 331), vil det (ffe være overflødigt her paang at be- 

flvive og afbilde Denne Snyltekræbs. Den er føvrigt (tfe ind- 

flrænfet til Det grønlandife Hav, men følger Rodfifken 

(Sebastes norvegicus) overalt; Det her beffreone Individ 

er fra Færøerne; jeg har ligeledes feet norffe Individer. Den 

tilhører altfaa ogſaa den banffe Fauna, for faa vidt Rødfiften 

tilhører denne. 

Totallengde (dog uden Wggefakke) 5; frørfte Brede 
1505 Wggefoeffenes Længde 3. 

Sormen er noget langftraft, men Dog tillige fyldig og 

afrundet, og man Fan fljælne imellem Hoved (eller Cefalo-⸗ 

thorar), Hals og Krop. 

Cefalotboraxr udgjør omtrent I af Legemets Længde; 
fortil er Den lige afffaaret, med afrundede Hjørner; paa Si- 

derne udvider den fig, omtrent bag Midten af Dens Længde, 
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til to afrundede Flige, bag hvilfe den. atter træffer fig fam- 

men, og gaaer over til Halfen. Nygfladen er flærkt hvælvet, og 

vifer bagtil en guul, halomaaneformigt fremadbøjet Tvær- 

ftribe, (amt Deles ved en Længdeftribe í to lige Halvdele. 

I Midten af Gefalotbovar'$ Nand ere to Par Solere 

(fig. 2, a&b) anbragte, Det førfte Par (fig. a) ligeovenover 

og næften paa andet Par (fig. b), hvilfen Omftændighed, 

da førfte Par tillige er ganffe overordentligt lidet, gjør det 

meget vanffeligt at opdage dette *). Det er toleddet; Grund: 

leddet meget ftørre og toffere end andet Led, hvilket ender 

med nogle færdeles fmaa Børfter, der danne en Duft. An- 

bet Par er vel fort, fammenlignet med førfte Par, men Der: 

imod ualmindeligt lille í Forhold til Dyrets Størrelfe; Det 

er af fædvanlig Form, og Danner altfaa et toleddet - Sæftered- 

(fab. 

Cefalothorax's Underflade er f en lang Strefning blot- 

tet for Nedffaber, indtil endeligen, ved Halfens Begyndelfe, 

Munden, et Par Famlere og et Par Fødder vife fig. 

; Munden (fig. 2, c) ev flad, noget elliptiff, indfattet af 

en Hornrand, fom foroven udfender nogle (maa Lapper; í 

Dens Indre fones et Par Kindbakfer fÉjulte. 

Samlerne (fig. 2, d) ere toleddbede: Grundleddet cylin- 

Driff, i Enden flraat afffaaret; Endeleddet lille, (malt, meget 

tilfpidfet, neften naale eller børfteformigt. 

Seooerne (fig. 2, e) ere (maa, to- (eller maaffee tre- 

leddede) Krogfødder ; Krogen er meget lille; Det Led, fom 

gaaer foran Denne, flort og meget opfoulmet. 

Paa Bugfladen af den Indfnering, jeg benævner Hal- 

fen, findes et Par Sooflumper (fig. 2, f), fom ere trekløf 

tede; Den oberfte Flig, fom fan fees fra Nygfladen, er ftumpt 

*) Jeg har derfor heller iffe funnet fremftille det i Hovedfiguren. 
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Afrundet i Enden; omtrent af famme Beftfaffenhed er den 

inderfte; Den mellemfte Derimod udvider fig ( Enden til en 

paatværs noget oval Plade. s 

Kroppen vifer paa Den temmelig flærkt hvælvede Nyg- 

flade fire næften halvfugledannede Knuder, Der Danne en Læng- 

deraffe langs Myggens Middellinte. Langs hver Side er 

Kroppen forfynet med foo ubftaaenbe Flige eller Horn, Der ere 

af en temmeltg cplindriff Form, og tildeels bøjede lidt ned; 

Det nederfte Par, fom er anbragt paa Høørnerne af Den ne 

Derfte Rand, er endog rettet næften lodret nedad. Paa Bug- 

fladen vifer Kroppen fortil et Par Fodftumper, Ver næften 

ere aldeles fom De til Halfen hæftede, Fun vvergaae De Disfe 

lidt ( GStørrelfe. Længere tilbage paa Bugfladen fees fire 

Knuder eller Halofugler, af bhvilfe De to ere anbragte ( Le 

gemets Mindellinie Men fevíte af Disfe er ftor og meger 

fremragende), De to andre nær Siderandene i Rummet imel- 

lem De to førftnævnte Kuuder. Kroppens nederfte Rand van: 

ner i Midten en noget fremtrædende Spids, til hvis Sider 

Wggefeffene ere hæftede. 

VE ggefæktene ere forte men temmelig tykke; De inde- 

holde en betydelig Mængde Æg, hvilke ere meget fmaa. 

Chondracanthus Triglæ Cuv. 

(Lernæa asellina Lin. Weftgöte Refe pag. 171, tab, III, fig. 4. 

Lernæomyzon Trigle Blainv.*) 

Jeg bar fundet Denne Snyltefræbs i Kattegattet paa 

Tr. Hirundo, í 2efterhavet paa Tr. Gurnardus, dog 

begge Steder Fun meget fparfomt. 

*) ginnes L. asellina er hidtil iffe bleven gjenfjendt. Cuvier figer 

i ben famme Note (Reg. an. III, 158, not. 5), hvori han hen- 

fører Blainville’s Lernæomyzon Trigle til Siegten Chondra- 
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Længde foruden Wggefeekle omtrent 3°; ATagefokkenes 

Længde 2 eller derover; ftørfte Brede henimod 42. 

Dyrets Form, i Almindelighed betragtet, vifer et moften 

halvkugledannet Hoved, en lang Hals, en bred, indffaaret og 

ubtunget Bagkrop, til hvis nederfle Rand de fefoannebe Æg 

aefeffe ere hæftede. 

Hoveder (fom her iffe fan kaldes Gefalothorar, og fom 

egentligen endog fun udgjør en Deel af Hovedet, efterdi Mun- 

Den ligger meget længer tilbage) har en overmaade ftevft hvæl- 

vet Nygflade og en temmelig plan Underflade.  Omvidfet 

nærmer fig til bet fredsformige, Dog faaledes at Breden er 

førre end Længden, og at Den forrefte Nand er noget mere 

fad eller afffaaren; og i Midten vifer en lille Fremragning. 

Denne Fremragning er en Deel af, hvad man Funde falde 

Hoæftefrogenes Region, bhvilfen Danner et halomaaneformigt, 

begrændfet og ved en guul Farve iøjefaldende Affnit paa Den 

canthus, at Linnes L. asellina forefommer ham at være en 

Aaligue „mais defigure“. YVordmann, fom ogfaa har jamz 

menlignet Linnes Afbildning og Beftrivelfe, tillægger imiblerz 

tib (Mike. Beytr. IL, 116) Slainville „den Fortjenefte, forft 

at have gjort dette Dyr bekjendt”. Hvor raa Linnes Afbild- 

ning end er (Dyret fynes endnu for en Deer indhyllet i Gjælle 

fliim), og hvor ufulbfommen hans Beftrivelfe (der bog er langt 

bedre end Afbildningen): har-jeg flet ingen Tvivl om ben Iinz 

neifte Lerne's Identitet med Ch. Trigle. Denne Mening finz 

der ogfaa Betræftelfe i Findeftedet, thi L. har ikke blot truffet 
den paa Cor(Pen (paa hvilken Fift forftiellige Snyltefræbs 

forefomme tilfeldigviis foruden de ben og dens: Glægtninge, 

Rulleren og Svidlingen, ejendommelige: Anchorella uncinata 

og Lernæa branchialis), men ogjaa paa Rnurbanen (Tr. Gur- 

nardus), paa hoilfen, idetmindfte faa langt min Erfaring naaer, 

ingen anden egentligen lernæagtig Snyltekræbå træffes (derimod 

vel Éaligusagtige). Cuvier's Formening, at L- havde haft et kali⸗ 

gusagtigt Gnyltedyr for fig, modſiges allerede tilſtrokkeligt af 

Wggeſokkenes Form, for ikke at tale om ben forlængede: Hals. 
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forrefte Flade af Hovedet. Fra Fremragningens forreſte, lidt 

Eonfave, Rand, ubgaae i Retningen nedad to Haftekroge, 

hoilfe beftaae af to: Led; Det førfte er meget fort og næppe 

Éjenbelígt, Det andet er en lang, frum, brun og hornagtig 
Krog. Andre Redſtaber har jeg (ffe bemærket paa Hovedet, 

Der blot fones at indeflutte Hæftefrogenes Muſtler *). 

Den trinde Hals er hos forftjællige Individer af noget 
forftjeellig Længde og Soffefe; hvor Den udfpringer fra Krop- 

pen, foulmer Den lidt op, og Danner en Knude, bliver Derpaa 

tyndere, men udvider fig atter noget, inden Den forbinder fig 

med Hovedet. I Forening med Dette Danner Den Hafteredſta— 

bet, og jeg har altid fundet Dyret indboret i Gjællebuerne lige 

til Bagfroppen. 

Kroppen, hvis Nygade er temmelig flærkt hvælvet, er 

paa Siderne mod Midten, eller lidt foran Denne, ved et Dybt 

Indſnit deelt i to Afdelinger, fom man maaffee Funde fam- 

menligne med tv Halvmaaner, Hois udbuede Rand vender 

nebat. Den øverfte Halvmaanes øverfte Rand er noget ind- 

bøjet, vg vifer to (maa, fra Nygfladen udgaaende, Eonifte 

Horn, Ver ere rettede frem og lidt mod Siderne. Fra hver 

Side udgaaer i Retningen opad ligefom en Arm, Der i Enz 

Den Deler fig gaffelformigt ; Gaffelens bagefte Green er noget 

toffeve, Eortere, Éoniff; Den forrefte ender med en Kugle, Der 

er affondret fra Den øvrige Deel af Grenen, hvilfen faaledes 

bliver ligefom toleddet (fig. 3, c). Paa Underfladen udgaae 

ligeledes ved Roden af Halfen to Arme, Der ere bøjede ind 

mod hinanden, og i Enden ere kloftede. Mellem og lidt foran 

*) De øverfte Følere, fom efter Qordmann (tulle fide paa Frem⸗ 

ragningens Hjørner, og beftrives fom „verkümmert, von långlid 

Eonifcher Form o. f. v." har jeg iffe funnet opdage, vg nødes - 

til at tvivle om deres Jilværelfe. Heftekrogene har jeg soloa 

fundet noget anderledes, end N. fremftiller bem. 

10 
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Disfe to fidfte Arme er Munden anbragt, Der fynes at flemme 

overeens med andre Ghondracanthusarters. | 

Kroppens nederfte balomaanebannebe Afdeling, fom (ffe 

blot ved GSideindfnittene, men ogfaa ved en dyb Socrfure 

paa Bugfladen, adſtilles fra den øverfte, er forfynet med fire UD 

verter eller Horn (to Par) : det førfte Par udgaaer fra De prerfte 

Hjørner af Ven øverfte Rand, eve rettede temmelig lige fremad, 

og have en tilfpidfet Form.. Det nederfte Par er anbragt 

paa Den nederfte Rand nær Legemets Middellinie, og er vettet 

nebat, og tillige Frummet med Spidferne indad, faa at Disfe 

næften berøre hinanden. Mellem Disfe Horn udgaaer- fra Le: 

gemets nederfte Rand en lille, tynd, koniſt, lodret nedadrettet, 

Sap. Bag de nederfte Horn hænge AFygefæktene, og ſtjule 
altfaa Disfe Horn, naar Dyret fees fra Nygfladen. Wggene 

ere af oval, eller maaffee fnarere elliptiff, Form, meget (maa 

og følgeltgen i flort Antal. 

Af Den her beffreone SBeffaffenbeb ere tre for mig liggende, 

fuldoorne og med Wggeſakke forfynede Individer, tagne af 

Tr. Gurnardus. Et JnDivid derimod, fom jeg har taget af 

Tr. Hirundo, nærmer fig meget mere (fjønbt (ffe ganfke) til 

Nordmann’s Beftrivelfe og Afbildning. Hovedet er mere bredt 

og Fort, og Den fortil fremftaaende Deel rager ulige mere 

frem; Kroppen er bredere, og Dens nederfte Afdeling langt 

ftorre i Forhold til ben øverfte; men, hvad Der tfoær adfkiller 

Dem, er, at Den er forfynet med fire Par tydelige og flærkt 

fremtrædende orn eller Udværter, af hvilke be to Par finde 

paa ben ovenanførte Maade, de andre to Par derimod mel- 

lem Disfe paa Siderandene, og ere rettede ud mod Siderne; 

til Disfe har jeg intet Spor opdaget hos de af Tr. Gur- 
nardus tagne Individer. | 

Om disfe Forffjolligheder ere Eonftante, og berettige til 

Dpftillingen af en ny Art, tør jeg endnu iffe afgjøre af 
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Mangel paa et tilftræffeligt Antal Individer, tagne af begge 

Fiffearter : ffulde fremtidige Underføgelfer motivere en Adſtil— 

lelfe, faa Funde den af X7ordmann beffreone og afbildede Art, 

hvortil Det fft omtalte Individ maatte henføres, beholde 

Artsnavnet Triglæ, hoorimod Den her beffreone og afbildede 

Form Funde betegnes med Navnet Gurnardi. 

Lernæopoda bicaudata og Anchorella ovalis, fom jeg fun 

har fundet en enefte Gang og af hver fun et enefte Snbivib 

paa Tr, Gurnardus, anfeer jeg blot for tilfældige, iffe fom ejens 

bommelige, hos denne Gift, Doiltet maa bemærfes med Henfyn 

til hvad ovenfor (€. 136 i Noten) er anført. 

Chondracanthus Soleæ Kn. 

(Tab, III, fig. 4.) 

Af Denne noe Snoltefrebs fandt jeg to Individer, Den 

260 Auguft 1837, paa en ved Nalbæk fanget Tunge (Pleur. 

Solea). Det ene var hæftet til Den Gjællelaagets Jnder- 

flade bedætfende Hud, Det andet til Skulderbladets Beklæd- 

ning. — | 

Længde af Det ftørfte Individ (fig. 4) 14 

Cefalotborar, fom omtrent udgjør + af Længden, nære 

mer fig noget til Det Kredsrunde, har Nygfladen hvælvet, og 

fones i flere Henfeender at minde om Slægten Caligus. 

Hele dens forrefte Nand, Der i Midten vifer et lidet Sudfnit, 

indtages af Det førfte Par Folere. 

Det forfte Par Solere (fig. 4, a), fom T Roden 

- ftøde op imod hinanden, eve lange, af plump Bygning, tof 

fere ved Noden, i Enden ftumpt afrundede, have Kolleform, 

men vife ingen Spor til Led. 
Det andet Par Sølere, fom fidde nær bag det førfte 

ere meget fore, toleddede Hæftefroge (fig. 4, b). Førfte Led - 
er Fort, tykt; andet Led er ulige tyndere, men tillige meget 

! 10* 
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længer, ftærft Érummet, overmaade fpidft; ved Roden er vet g 

lidt tyndere end í Midten. 

Wunden (fig. 4, c) Mer langt bag andet Par Følere; 

Den fynes at have meget flørre Brede en Højde, og nærmer 

fig noget til Den elliptiffe Form. Hele Dens Rand er tæt be: 

fat med fmaa Saugtagger eller Tænder”). 

Tæt bag Munden vifer fig et Par (maa, toleddede Fam- 
lere (fig. 4, d & dt), hvis førfte Led er tykt, temmelig cp: 

lindriſt, andet Led fmalt, fylformigt tilfpidfet, langs Den ne- 

Derfte Rand befat med Saugtagger omtrent af famme Beffaf- 

fenhed, fom De ved Munden omtalte. 
Sæt bag Famlerne, og næften ved Roden fammenvorede 

med Dem, fees et Par noget førre Seooer (fig. 4, e), Der 
fones at funne Eanes Krogfødder, uagtet intet af De tre Led, 

hvoraf De Dannes, er fønderligt Frumt. Det fidfte, lille, fol 

formige Led ev faa tydeligt adffilt fra Det foregaaenbe, at man 

(ffe vel fan andet end betragte Det fom et ſarſtilt Led. | 

Bed Gefalothorar's bagefte Rand udſtrækker fig mod Si- 

Derne to cplindriffe Sodftumper (fig. 4, D, Du Bygning 

iøvrigt intet Mærkeligt frembyder. 

25agtroppen, fom er fladtrpffet, langftrakt, noget lidet 

ſmallere end Cefalothorax, beſtaaer umiskjendeligen af fem 

Ringe eller Afdelinger, hvilke ligge tæt op til hverandre, og 

faaledes falde mindre i Øje, men ved nærmere UnDderføgelfe 

vife fig ved temmelig dybe Indſnit flilte fra hverandre. De 

to ſidſte af Disfe ere meget mindre og fmalleve end De fore- 

gaaende. Foruden Disfe Affnit er Bagkroppen endvidere furet 
ved endeel Fværronker, Der antyde Snfertionerne yi De til 

Tarmefanalen hørende Ringmuffler. 

Sorfte Affnie, fom er lidt Eortere end De to dali 

 *) De GCmaalegemer, der bekfæde Mundens Rand, ere A krtoe 

og brede til at kunne kaldes Børfter. ETG 
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udfender fra fine nederfte Hjørner to lange Arme (fig. 4, 8), 

Der eve kloftede næften til Noden i to eylindriffe Grene. 

Andet Affnit, der omtrent er af Længde fom tredie, ex 

(ffe forfpnet med noget Slags Vedhængfler. 

Tredie Affnie derimod udfender fra fin nederfte Nands 

Hjørner to, perpendifulært nedadrettede, cylindriffe Legemer. 

Mellem disſe Appendices ev Det fjerde, noget Fredsdannede 

Affnie indfilet, fra hvilket Det femte Afſnit udgaaer í Form 

af en noget uregelmæsfig, Fonift Borte eller Tap. 

Der mindre Individ (fig. 44), fom fun havde lidet 

mere end 1 Længde, og fom efter al Nimelighed fremftiller 

et Udviklingstrin af Ven flørre Form, afviger temmelig bety- 

Deligt fra Denne: i Almindelighed talt er Den mere [mal og 

fangftraft. Cefalorborar ev oval, og meget flærkere hvælvet. 

De forrefte Selere ere længere, mindre tykke ved Noden, 

krumme, men ligeledes uden Spor til Led. J Enden fones 

de forfynede med een eller to overmaade (maa Børfter, hvilke 

jeg dog iffe har Funnet fee aldeles tydeligt. Ct Mellemrum 
vifer fig mellem deres Nod paa Gefalothorar's forrefte Vand, 

og foran Dette fees Spinfen af Det andet Par Jølere. Disfe, 

faavel fom Munddele, Samlere og førfie Par Fodder, 

ftemme overens med Det flørre Individ; derimod er Det førfte 

Par Arme eller Sideudværter Eloftet ligefom Det andet. Bag- 

kroppens Ringe eller Indfnøringer ere færre, og tildeels min- 

Dre tydelige. Egentligen bemoerfes fun to tydelige, af hvilfe den 

ene fan Faldes Kroppen, Den anden Halen, men hver af Disfe 

fones, ſtjondt meget utydeligt, fgjen-at beftaae af to. Kroppen 

vifer næmlig en YAntydning til Deling tæt bagved Det andet 

Par Arme. Den Deel, jeg ber Fader Galen, ex fort, meget 

fmallere end Kroppen, noget afftumpet koniſt; forneden mod- 

tager Den en lille Udvidelfe (fig. 4, 1), Untydningen af Vers 

andet Led, bvilfen er forfynet med to (maa, ned og lidt ind- 
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adrettede Appendices.  Disfe fones at beftaae af to Led: et 

toft Grundled 0g en fpids og noget frum Krog. 

Anchorella steliata Kr. ' 

(Tab. III, fig. 5). , 

I Midten af September 1837 fandt jeg ved Agger fire 

Gremplarer af Denne nye Anchorella fæftede til Skjællene 

(paa Bryftet vg nær Hovedet) af Gadus Merluccius Linn. 

Den er temmelig vanfkelig at opdage, da den med en hvid 

Farve forener megen Gjennemfigtighed , og faaledes flemmer 

overeens med Det Fiſten beklædende Slim; paa Grund af 

Den meget flærkt fladtrpffede og tynde Form af Bagfroppen, 

ligger Den endvidere tæt op til Fifken næften fom et Sjel, 

0g bliver meget lidt føjefaldende. 

Størrelfen er omtrent U. 

Med Henfon til Den Maade, hvorpaa Gefalothorar for: 

binder fig med Bagfroppen, ligner denne Art ganffe Anch. 

uncinata, Bagfroppen Danner næmlig foroven en fmal For- 

fængelfe, og tværs paa Denne udgaaer Hæfteredffabet i een 

Retning, Hoved og Den langftrafte Hals í Den modfatte. Der- 

imod fljælnes Den fra Anch., uncinata ved Mangelen af 

den flore Tap eller Borte, fom hos Denne Art udgaaer fra 

Midten af Bagkroppens nederfte Rand, og Den hører altfaa 

til Anchorellaernes anden Gruppe (fee Ate Bind, Side 289). > 

Cefalorborar er noget plump, og hos Alle Individer 

faa fort, at Den tilbagebøtet langtfra (ffe naaer til Bagfrop- 

peng nederfte Rand; den beftaaer, fom fædvanligt, af en in- 

dre guulagtig og uigjennemfigtig Cylinder, fom omgives af 
en hold og gjennemfigtig Hud. Hovedet er iffe afgrændfet 

fra Halfen, er meget - lidet, lidt tüfpfofet; tøvrigt eve Mund- 

Dele og Følere af fædvanlig Beffaffenhrd. — Hafteredſtabet 

(fig. 5. b) er meget bredt, 0g vifer tydeligt to Arme, indflut- 
R 
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tede af en fælleds Hud; hver af Disfe Arme ubdfender i En- 

den af Den indre Mand en overmaaDe lille og tynd Forlen- 

gelfe, vg mellem Enden af Disfe to Forlængelfer udgaaer en 

tort Horntraad, fom udvider fig til en Hæftefnar. Denne 

(fig. 5, c) har hos nærværende Art en ejendommelig Beftaf- 

fenhed; ben er næmlig fljerneformig, eller. udfender fra et 

Middelpunkt 8 til 9, i Enden bredere og afftumpede Straa- 

ler. — Bagfroppen er, fom ovenfor bemærket, ufedvanligt 

fladtrykfet; føvrigt af temmelig oval Form, lidt bredere forne- 

Den; Dens nederfte Mand vifer, Dog under det yore Hud- 

Deffe, fem fmaa afrundede Flige; i Den midterfte af Disfe aab- 

ner Gadboret fig, og mellem De to vderfte paa hver Site 

fremtræde WAggefækfene, fom ere omtvemt af Legemets Længde, 

men tynde og med temmelig flore Wg (14 til 15 i en Lang: 

dercekfe, fun 2 i Breen). 

Det, hvorved nærværende Art adftiler fig fra De fire 

andre Danffe Anchorellaarter, ev den Forte Cefalothorax, Vet 

brede Hæfteredifab med Ajerneformig Hæftefnar, den fladtryk— 

fede Bagfrop uden fremragende Tap eller Jndffjæring paa 

Den nederfte Rand, og endeligen Ve ftove Æg. - 

Achtheres Percarum NORD. 

(Tab. III, fig. 6.) 

Hivtil har jeg Fun fundet Denne Snyltefræbs paa vor 

almindelige Aborre fra Ferffvand; aldrig paa Strand- 

aborren. 

Dyret (fig. 6. a) beftaaer af en temmelig ftor Cefalo- 

borar og en fefe eller flaffeformig Bagkrop. Cefalotborar 

(fig. 6, b) er af temmelig flad Form, har ſtorre Længde end 

Brede, er bagtil afrundet, paa Siderne mod den forreſte Ende 

Kot indbøjet, fortil afſtumpet (Dog med en i Midten frem- 
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ragende Knude) ; man Funde maaffee fammenlfgne Formen 

af Gefalothorar, feet ovenfra, med en antik Harpe. 

Fra Gefalothorar’s forrefte Hjørner udgaae i Netnin- 

gen frem og nedad Det forfte Par Solere (fig. 6, c), hvilke 

ere ftove, tykke, ftumpt koniſke, og fones at beftaae af tre Led, 

Der Dog ere temmelig utydelige; det (ifle Led er det længfte, 

og vifer fig gaffelformigt klovet í Enden (dog (ffe lige til Roden), 

hvorved to Grene opftaae, af hvilke den vderfte, ftorfte eller 

Hovedgrenen (man Funde maaffee ogfaa her falde den Tom: | 

melen) er indad frummet, i Enden noget ſtumpt afrundet og 

forſynet med nogle overordentligt Forte Vørfter. eller Torne; 

Den inderfte, mindre Green, fom maaffee ved Artifulation er 

forbunden med den flørre, er noget fonifk, og vifer Å Enden 

en overmaade fort Børfte eller Forn. 

Mellem det førte Par Følere, lidt længer tilbage og 

paa Siderne af Næbet, er det andet Par Selere (fig. 6, d) 

anbragt, hvile ere meget tyndere og noget Fortere end De forfte, 

men ligeledes treledbede (Dog fangt tydeligere leddede end Disfe). 

Deres Retning er forffjællig fra førfte Pars, næmlig Diverge- 

rende (fraat udad; førfte Led er Det længfte, i Enden ffraat 

afffaavet; tredie Led Det Eortefte og tyndefte, ſtumpt Éonifk, i 

Enden forfonet med tre Børfter. 
Mellem det andet Par Følere fremrager Munden (fig. 

6, e) fom et ftumpt, afrundet Næb, Der paa Underfladen vifer 

en temmelig Eredsrund "Celler lidt i Længderetningen elliptiff) 
Aabning, af hoilen De frumme Kindbakfers Spinfe fremrager. 

Paa Siderne og ved Noden af Næbet eve et Par (maa Sams. 

lere (fig. 6, f) anbragte, bhvilfe beftaae af et Éort, temmelig 

eplinDriff Grundled, fra hvilket to omtrent ligelange, toleddeve ` 

Grene udgaae; Grenenes førfte Led er længer end Grund- 

. leddet, tyndt, cylindrifÉ; det andet Led Fort, FonifÉ, og fones í 

Enden at have to fmaa Børfter. | 
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Omtrent fra Midten af Gefalothorar’s Underflade ud- 

gaae tæt ved Siden af hinanden et Par toleddede Krogfod⸗ 

der (fig. 6, g) med tykt, Dog noget langftraft Grundled, og 

en ligeledes langftvaft Krog, der i Enden Deler fig i tre Flige 
eller Kløer, af hvilke Den vderfte er længft, den inderfte 

Éorteft. : 

. Paa Siderne af disfe Krogfødder og lidt tilbage udgaae 

to temmelig lange Hæftearme, Der fortil forene fig og udfende 

en kredsrund Hornknap. 

Bagkroppen er pæreformig, eller kan ſammenlignes med 

en laffe, fom foroven bar en tynd Hals. Hos alle af mig 

unber[egte Individer vifte Den (ffe tydeligere Spor til Ninge, 

end mangfoldige andre Lernæer, ja mindre end adfkillige andre 

(f. Er. Den ovenfor beffreone Chondracanthus Sole). 

Forneden udfender Den bagtil to fmaa Knuder, Der antyde De 

Steder, fra hoilke Wggefeeffene ubgaae; fra Midten af Den 

forrefte-nederfte Rand udgaaer ogfaa en lille afrundet Knude, 

Der atter forneden er forfynet med en meget mindre, næften Fugle- 

Dannet Borte (fig. 6, h), i hvis Sypidfe Gadboret aabner fig. 

Dvenftaaende Fremftilling af Achtheres Percarum fe- 

mina er í flere Omftoendigheder forffjellig fra Y7ordmann's, 

og Forffjællighederne ere for en Deel af den VBeffaffenhed, 

at De iffe vel funne betragtes fom lokale eller individuelle. 

- MNimeligviis maa altfaa Jagttagelfen paa en af Siderne være 

ungjagtig: paa hoilfen af Siderne Dette finder Sted, maa til- 

kommende Sagttagere afgjøre. 

For faa vidt fom Slægten Achtheres blot er grundet 

paa Bagfroppens Kredsform og Ninge, fones Den iffe at 

funne beftaae, men at maatte falde fammen med Lernæo- 

poda. Derfom dette (ffe finder Bifald, fan Det med Billig- 

bed forlanges, at ben begrundes ved fikkrere Skhjæmemærker. 
h: 

* 
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Nicothoe Astaci. 

(Tab. III, fig. 7.) 

. Ullerede i en yngre Ader, erindrer jeg, oftere at have fet 

denne Snyltefræbs paa Gjællerne af Fogte Hummer, hvor den 

ved fin orangegule Farve i Modfætning til Gjællernes graaag: 

tige Faroe var meget iøjefaldende. Saaſnart jeg blev befjendt 

med 2fuoouins og Milne- Edwards Beftrivelfe*) af den, 

holdt jeg mig Derfor overbeviift om, at Den ogfaa tilhørte vor 

Fauna, hvad fenere Efterfogen bekræftede. Sidſt i Juli **) 

1836 unbderføgte jeg paa Hirtsholmen nogle Hummere (ni Styk- 

fer), for at forfyne mig med Gremplarer af Den, og jeg fandt 

paa Disfe fer Individer af Nicothoe Astaci: næmlig paa 

een Hummer, Der havde miftet begge fine Sare, 3; tre Hum- 

mere havde hver een; De øvrige fem Derimod ingen. AF 

Disfe fer Individer vare fire forfonede med Wggeſekke, to 

Derimod uden W&ggefoeffe. 

A. og MG. fammenligne Dette Dyrs Form med en lille 

Sommerfugl uden Hoved og Bagfrop, og denne Sammen- 

ligning giver ogfaa en god Foreftilling om Dyret, naar Det 

ev forfpnet med Wggeſakke (thi disfe Pulle foare til Sommer- 

fuglens bagefte Binger). De forrefte Vinger exe Iyft-vrange- 

farvede, De bagefte Binger eller Wggeſakkene rofenrøde. 

Længden fra Panderanden ti Enden af Wggefoeffene . 

ec 12 d 2. Sum DIE 

. . Midt imellem De forvefte Vinger bemærkes en ie frem- ` 

ragende Knude (fig. 7, A, B og C), beilfen man Fan fam- 

menligne med et Dybt mellem Sfuldrene nedtrykket Hoved. 

Bed at betragte Denne Knude fra Nygfladen under en flært 

*) Ann, des sc, nat. 1826, tom, IX, 345 seqv. 

**) X. og ME, fandt denne pris crit i be fidfte Dage af 

September, 
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zuppe, bliver man vaer, at Den er ligefom indfaltjet umcaci. 

Vingerne, og at den beftaaer af fire Led; førft et ftørre, Ho⸗ 

vedet, og Dernæft tre Éorte, fom jeg vil fade Halſen. 

Hovedet er længere end Halfen; bagtil bredeft, fortil 

ftumpt afrundet, Den bagefte Rand lidt halomaaneformigt ind- 

bøjet *). | 

Sy Midten af Hovedets forrefte Mand fees to meget 

— fmaa, Eredsrunde, ffarpt begrandfede Punkter (fig. 7, C, a), 

der iagttages ligegodt fra Nyg- og Bugfladen, og fom maa- 

(fee ere Øjnene. Imidlertid adfkilles De ikke Ejendeligt fra 

Det øvrige Legeme i Farve; Fun fones De noget mere gjen- 

nemfigtige. l 

Paa Underfladen af Hovedet og paa Siderne af Øjnene 

udgaae to børftedannede Seleve (fig. 7, C, b) i Retningen 

udad og tilbage (iffe hos De af mig underføgte Individer, 

fom paa Ws. og M-E's. Afbildning, fremad); Deres Længde 

er omtrent faa ftor fom Hovedets Brede. De beftaae af 

mange fmaa Led, der Danne ligefom en Perlenor. YU. og ME. 

angive Ledenes Antal at være 12; Dette er maaffee. rigtigt, 

Dog bør jeg bemærke, at jeg (ffe ved mine egne Underfagelfer har 

funnet naae det famme Nefultat. Uden Præsning fandt jeg 

næmlig Leddenes Antal at være 10, af hvilke det fidfte ome 
trent var Dobbelt faa langt fom de foregaaende otte; Disfe 

indbyrdes ligelange; Grundleddet derimod meget længer end 

Disfe; men ved at anvende Præsning troer jeg undertiden 

(íffe altid) at have iagttaget, at Dette Grundled egentligen 

beftaaer at fire Led, og at altfaa Sotaljummen af Følernes 

` Led bliver 13. Dette funde ogfaa fones at finde Bekræftelfe í 

den Omftændighed, at jeg langs Følernes forrefte Nand talte 

9») X. og M-E. Afbildning af Hovedet forefommer mig iffe at være 

ganfte naturtro, idet ben vifer bet Eortere end KHalfen [hvad 

^. leg aldrig har fundet] og bredere fortil end bag, 
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13 Børfter eller Borftedufte, hvilke, va de ubgaae fra Enden 

af hvert Led, ogfaa antyde 13 Led. Jeg vide altfaa have vær 

vet tilbøjelig til at antage Følerne for trettenleddede, Derfom (Efe 
Grundleddet oftere felo under Præsningen havde viift fig enfelt: 

10 Led fones mig Derfor at være Det vette Antal, Hvad Der 

bidrager meget til at gjøre Ledenes Tælling vanffelig, er den 

Kreds af Børfter (fig. 7, b+), fom udgaaer fra Enden af 

hvert Led, og omgiver Det følgende Leds Nod; thi Den er 

gjerne indhyllet í en Mængde Slim, fom Vet ev vanffeligt 

at adffille fra Den. 

LMt bag Øjnene findes Den temmelig Fredsrunde Mund 

(fig. 7, C, c), í hvilken jeg ingen Kindbakker har været iftand 
til at bemærke. J 

Tæt bag Munden er et Par toleddede Krogfødder 

(fig. 7, C, d) anbragte, af en temmelig ftært Bygning; Dette 

Par Fødder hører til Hovedet, De følgende fire Par fynes 

at høre hvert til en af De følgende fire af Eefalothorar’s 

Ringe. Andet Par Fødder (fig. 7, C, e) er af en teme 

melig pad Bygning, Dg beftaaer af fem Led: førfte Led er Det 

ftorfte, andet Led lidt Fortere og tyndere, tredie og fjerde Led 

meget fmaa, i Enden af Den fremadvendte Nand hvert forfy- 

net med en lille Torn; femte Led langt, tondt, tilfpidfet, nær 

ften børfteformigt. De følgende Fodpar (fig. 7, D) have 

Lighed med Svømmefødberne hos Kaligusarterne. De ber 

ftaae af et flort, noget ovalt Grundled og to treleddede 

(aver, bhoilfe ere forfynede med endeel Børfter og Torne. 

Banffeligheden af Disfe Fodders Underføgelfe er faa ftor, at 

jeg endnu íffe ev iftand til at levere en Detailleret Befkrivelfe 

af De enkelte Lens Form og Børfternes Antal hos Dem alle. 

Gefalothorar’s femte Ring er langt førre end De fire fore- 
gaaende tilfammentagne: fortil er Den udffaaret for at mod- 

tage Disfe, bagtil lidt tilfpidfet, men Enden lige afftumpet. Paa 

? 
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Rygfladen vifer ben bagtil mod den tilfpidfede Deel to orangegule, 

aflange Pletter, fom Divergere fortil, Naar Dyret er levende 

eller nyligt taget af Gjællerne, bemærkes ikke Disfe Pletter, 

fordi deres Farve Da (Efe er fønderligt forfkjællig fra Dyrets 

øvrige Farve; hvorimod, naar Dyret en TA lang har ligget í 

Brænbdeviin, Disfe Pletter endnu vife en orangeguul Farve, me- 

Deng den øvrige Krop efterhaanden antager en mælkehvid Farve. 

Betydningen af Dem er mig ubefjenot. De Binger eller 

Sideudværter, fom udgaae fra Denne Ring, ere flore (omtrent 

. tre Gange faa lange fom Ningen), tykke, trinte, bagtil Diver- 

gerenDe, fortil fremragende hver med en Svulft eller Bugle, 

der ligefom Danner et Par SÉuldre, mellem hilfe De fire fore 

gaaende Ninge ere anbragte ligefom Hoved og Hals. Jøvrigt 

vife Disfe Udvaxter flere Forffjælligheder, Da De hos forz 

fljællige Individer funne være noget længere eller fortere, 

meer eller mindre divergerende, og enDeligen Buglen fortil nart 

ftærkt fremtrædende fom en Knap (fig. 7, B), fnart afrundet 

og Fun lidet tydelig, Det fortjener endvidere at bemærkes, 
at Disfe Sideudværter ingenlunde ere fymmetriffe hos famme 

Individ; De ere fjeldent ganffe af famme Længde; ben ene — 

er ofte noget Frummet, Den anden lige; De Divergere under 

forffjællig Grad, og den eme Skulder er ofte høj, medens Den 

anden er lav. Disfe Forfkjoælligheder, fom (ffe findes anty- 

bebe af 2fuoouin og Milne⸗Edwards, ere meget iwjefal- 

dende, naar man betragter flere Individer ved Siden af hver: 

andre. i 

Bagkroppen (fig. 7. E) beftaaer af fem Ninge, af 

hoilke den førfte, fom bærer 9agefeffene, er betydeligt flørre 

end de folgende, af rundagtig Form, Dog forneden temmelig 

lige afffaaret. Ved den øverfte Ende af Siderandene har jeg 

fundet et Par rudimentære Fødder, fun beftanende af et Led 

(ſaavidt jeg har været iftand til at bemærke), af Iangftraft 
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oval Form, og Randen befatte med fem. Børfter. ud. og 

mM⸗Ed. omtale iffe disſe Nedffaber. Bagfroppens følgende 

Ringe (eller Halen) ere af fürkantet Form, og blive gradeviis 

fmallere; Den fidfte er dybt kloftet, næften til Moden ; ben udfender 

to meget lange Borfter (længere end hele Bagfroppen) og paa 

den ydre Side af Disfe tre Forte Børfter.  UÅAFggefækkene eve 

ftore og opfofote med et betydeligt Antal Æg, hois T er 

elliptiſt eller oval, aldrig fuglerund. 

Hvad de Afvigelfer angaaer, fom findes imellem nærvær 

rende Befkrivelfe og Den tidligere af Audouin og Milner 

f£orvatos, vil jeg blot tilføje, at jeg har fremftillet Dyret 

faaledes, fom omhyggelige og gjentagne Underføgelfer have 

viift mig Det, uden Derfor at ville nægte, at hine udmærkede 

Naturforffere maaffee have opfattet det rigtigere. Den, Der felo 

har beffjæftiget fig med lignende mifroffopiffe Underføgelfer, vil 

vide, at Der altid vev Disfe í et eller andet Punkt Fan blive noz- 

gen WUfifferhed tilbage, ifær naar man iffe har et tilftrækfeligt 

Antal Individer til Underføgelfe, naar Mikroffopet er mindre 

fuldfomment o. f. v. 

Dichelestium Sturionis. 

(Tab. 111, fig. 8.) 

Siden den tidligere i Tidsſtriftet (I, 299 seqv.) met 

Delte Befkrivelfe af Dich. Sturionis, har jeg haft Lejlig- 

hed til at underføge unge Individer paa 32 til 4 (fig. 8, a), 
hoilfe meddele noget Lys over Dyrets Udvikling. 

Cefalotborar har en mere fürkantet Form; páa Den 

forrefte Deel af Dens Overflade nær Panderanden bemærkes 

et Par ovale eller elliptiffe, begrændfede Pletter, Der ifølge 

Stilling og Form have nogen Lighed med Øjne, men hois 

Struktur (ffe fones at tillade denne Ubtobníng af Dem. 
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Bagkroppens forfte Ring (fig. A, a) er ført, bred, men 

forlænger fig iffe paa Siderne til trinde Flige fom hos fuld: 

vorne Sndioider. Anden Ring (fig. A, b) ev mere fiirfantet 

og lige afffaaren baade fortil og bag end hos Den Vorne. Tre⸗ 

die Xing (fig. A, c) vifer ingen Spor til Deling ved Socr: 

furer, hoorimod hos Den fjerde Xing (fig. A, d & e) De 

lingen er faa tydelig, at man maaffee med florre Føje Funde 

betragte Denne fom to færftilte Ringe. Femte Ring (fig. 
A, f) eller Genitalringen, Der hos vorne Individer er faa 

betydelig, er her næppe mærkelig. Sjette Ring eller Halen 

(fig. A, g) er noget Éortere, i ben nederfle Rand lidt Fløftet. 

Sølerne (førfte Par fig. h, andet Par fig. 1) afvige Fun 

ubetydeligt fra famme Dele hos De vorne. Famlerne (fig.k _ 
& 1) vife ingen Afvoigelfer: Den Eorte Famler beftaaer af et 

meget toft Grunvled, et langt tyndere andet Led og to Endeled, 

der begge ere (maa, men Det ene i langt højere Grad, faa at 

Det næften bliver umærkeligt. Den lange Famlers Grunddeel 

har ingen Led, ligefaalidt fom De traadformige Grene, Den 

wubfenber?). De fire førfte Soopar (fig. n, o, p q) vife 

ingen Afvigelfer af Betydenhed. Femte Soopar derimod (fig. 

r) bar iftedetfor en langſtrakt-oval eller næften linieformig 

Dannelfe, Pladeform med nogen Nærmelfe til Det Kredsrunde 

og er forholdsviis meget flørre. — Ved at fammenligne Figu- 

revne A, B og C ville de Forandringer, fom Bagfroppen unz 

Der Berten lider, blive tydelige (Bogftaverne have i alle tre 

Figurer, famme Betydning). Hos Figur C fees Wggeftof: 

fene (ss), Farmefanalen (t) og i Halen paa Siderne af Sar: 

mefanalen et Par fmaa, blæreformige Nedffaber (u). Hos 

+) Beftriveifen af Famlerne, førfte Bind Side 301, berigtiges 

ved nærværende VBeftrivelfe og Ufbildninger. I andet Binds 

førfte Hefte, Side 50, Linie 29 og 30, læfes ved Fejl i Korz 
vefturen: tria palporum paria iftedetfor duo palporum paria. 
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Figur B ere Wggeſtokkene mere fammenrullede, og endnu (ffe 
nedtraadte i Genitalringen. 

Jeg har fen førfte Beftrivelfe (fee Bind I, S. 303) 

fundet et Par Hunner med lange, traaddannede bre. Wage: 

fnore, fote med fliveformige Æg; dog fynes Hunner med 

Wggefnore at være meget fjældne, eller maaffee træffes te fun 

en meget Fort Tid forfynede med disſe. 
Denne Snyltefræbs er temmelig fejglivet; jeg har beva⸗ 

ret Den levende f£ Spvand f to Dage uden at fornye Vandet. 

Iarmefanalen udvides og fammentreffes bølgeformigt i Dens 

hele Længde. En anden, meget paafaldende Bevægelfe, jeg 

hos Dette Dyr har bemærket, ec en uafbrudt og regelmæsfigt 

efter beftemte Intervaller indtræffende Sammentrefning og 

Ubdoidelfe af Gadboret. Man funde ledes til den Formod- 

ning, at Denne Bevægelfe ſtaaer i Forbindelſe med Reſpira— 

tionen, hvilfen maaſkee foregaaer paa Tarmekanalens Over: 

flade. Denne Mening ſynes bekræftet Derved, at Haleappen- 

Dicerne tillige uafbrudt bevæge fig op mod Gadboret, fom for 

at føre Band til det. Selv Det afffaarne Gadborled vedblev 

Eraftigt at bevæge fig paa Den anførte Maade, indtil Be- 

vægelfen flandfedes ved Præsning under Mikroffopet. 

4. GSnyltefræbö, fom efter De foregaaende Underføgelfer 

tilhøre Den egentligen banffe Fauna, ere følgende: 

E AG ER 

1. Caligus curtus, 2. Caligus diaphanus. 3. Caligus Sturionis. 

4. Caligus Salmonis, 5. Caligus Hippoglossi. ' 6, Caligus pec- ` 

toralis. 7. Trebius caudatus. 8. Pandarus bicolor. 9. Di- 

chelestium Sturionis. 10. Anthosoma Smithii. 11. Ergasilus 

Sieboldii? 12. Nicothoe Astaci. 13. Selius bilobus. | 14. Chon- 



153 

dracanthus gibbosus 15.-Chondracanthus Merluccii j 16. Chon- 

dracanthus cornutusj 17. Chondracanthus nodosus; 18, Chon- 

dracanthus Trigle; 19. Chondracanthus Soles. 20. Clavella 

Hippoglossi. 21. Brachiella rostrata. 22. Achtheres Percarum. 

23. Lernæopoda Galei. 24, Lernæopoda Dalmanni. 25. Ler- 

næopoda obesa. 26. Lernæopoda bicaudata, 27. Anchorella 

ovalis. 28. Anchorella emarginata, 29. Anchorella rugosa. 30" 

Anchorella stellaris, 31. Anchorella uncinata. 32. Lernæa 

branchialis, 

Men foruden Disfe 32 Arter ere endnu et Par Be 

Arter mig befjendte, næmlig førft: 

33. een fra Gjoællerne af den trepiggede Hundeftejl (Gaste- 

rosteus aculeatus). Jeg bar fundet et (ffe ubetpDe- 

ligt Antal Individer paa Hundeftejler fra Ørefundet, Der 

længe havde været opbevarede t Spiritus. Denne Snyl- 

tefræbs er, fom begribeligt, meget lille, og Da Gremplaz 

rerne Desuden vare í en temmelig flet Forfatning, har 

jeg maattet opfætte Underfogelfen og Befkrivelfen ind- 

til jeg fan erholde friffe Individer. 

34. Endvidere een paa Øjet af Srislingen (Clupea Sprat- 

tus). Af Denne har jeg fun feet et enefte InDivid fra 

Kielerfjorden i det fongelige Mufeum, men da Fi 

ffen opbevares í et tilfittet Glas, har jeg (ffe 

funnet unDerføge GSnyltedyret nærmere, eller tage en 

nøjagtig Tegning af Det. Jeg maa altfaa ogfaa op: 

fætte Befkrivelfen af Dette, indtil jeg engang fan være 

faa heldig felo at træffe Det. Midlertidige vil jeg blot 

bemærke, at Doret med Hæfteredffabet fones omtrent 

at være 1^ langt, hvoraf Hæftered(fabet udgjør næften 3 

og Kroppen De øvrige 3. Farven er røDgraa, nogle 

Steder rødbrun. Kroppen er trind, fortil tilfpidfet, og 

ganer grabeviis over f i Det tynde Hofteredſtab. Dette, 

11. 
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fom fomes at trænge Dybt ind i Øjet: Uffe fom hos Ler- 

næopoda elongata blot át være fæftet i Hornhudens 

yderfte Lag), offer paa Overfladen ophøjede Ringe eller 

Knuder : førft ti faadanne Ringe, derpaa et lidet, mere 

glat Mellemrum, Dernæft en noget forlænget Svulft, 

hvorpaa Nedffabet bliver tyndere, og Érummer fig for at 

trænge ind i jet. — AGggefækkene ere lange (omtrent 

fom Krop og Hafteredſkab tilfammentagne), og lidt tyf- 

fere end Hæfteredffabet. — Nærmeft fones Denne Snol- 

tefræbs at flaae X7ordmann's Slægt Peniculus ; tog 

vover jeg endnu (ffe at have nogen Mening, om den 

fan henføres til Denne, eller bør Danne en ny Slægt. 

Lernæa anomala (Abildgaard ( Naturh. Selſt. Sfrif- 

ter, LIL, 2, tab. 6, fig.2) er hidtil (ffe gjenfjendt, og 

endnu (Efe af mig gjenfunbet. Jeg tvivler imidlertid 

iffe paa, at Det er en Tracheliastes; hvad man, ved at 

fammenligne Abildgaards Afbildning med Nordmann's 

og Kollars, maaffee med mig vil finde rimeligt (Dog 

forudfættes naturligviis noget Bekjendtffab til Snylte- 

Fræbfene og nogen Øvelfe i at betragte Dem). Iſer 

ligner den meget Tracheliastes maculatus Kollar, 

bvilfen findes paa 25rafenens Stiel ligefom Abild- 

gaaros Lernæa anomala, Jeg troer Derfor med en 

temmelig høj Grab af Sandfynlighed at turde anfee Ler- 

næa anomala for fdentiff med Tr. maculatus, og at - 

turde tillægge Abildgaard Den Fortjenefte, at have gjort 

opmærffom paa en Form af Slægten "'racheliastes 
mere end 40 Aar fev X7ordmann. Men hvad bilde - 

gaard anfaae for Kroppen er: Heftearmene, vg Den 

Deel, han antog for 2Gggefeffen, er Kroppen. 

j 
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Inden jeg flutter Denne Afhandling, vil jeg endnu til- 

føje, at Spørgsmaalet om Lernæernes Hanner efter min Mes 

ning fan anfees for afgjort i Overeensſtemmelſe med Nord— 

mann's Anfkuelfe. Foruden hvad tidligere er anført til Be: 
Eroeftelfe herfor i Tidsſtriftet, vidner fremdeles meget kraftigt 
herfor et Sajfifeeje ( det fongelige Mufeum med flere til: 
hæftede: Individer af Lernæopoda elongata fem. af me 

get forffjællig Størrelfe: et af disfe er mindre end ben her 

i Fidsfkriftet beftrevne og afbildede Han, og f Form meget 

forffjællig fra denne, og tillader faaledes (ffe at antage Den 

fidfte for andet, end hvad Den her er angivet for, næmlig 

for en Han. — 

For at lette Overfigten af nærværende, gjennem fer Hefter 

fortfatte Afhandling, hidfættes følgende Indholdsliſte; hvilken 

er Dobbelt nødvendig, da Formbeftrivelferne ikke følge paa 

hinanden í nogen fyftematiff Orden, men fom Materialet var 

for Haanden. | 

1B. 2det Hefte. Om Lernwerne i Almindelighed, Side 

172; fyftematift Overſigt af Snyltekræbfene efter Burmeifter, 

©. 190. Chondracanthus crassicornis ©. 203; Clavella Hip- 

poglossi ©. 205; Brachiella rostrata ©. 207. 3die Hefte. 

Chondracanthus gibbosus €, 252; Æthon qvadratus ©. 2575 

Lernæopoda elongata ©. 259; Lernæopoda Dalmanni ©, 264; 

Lernæopoda Carpionis. ©, 2685 Lernæopoda obesa ©, 2705 

Lernæopoda Galei ©, 272; Lernæopoda bicaudata €. 2755 

Chondracanthus Merluccii ©. 278;  Lernma gobina ©. 280 ; 

Anchorella rugosa ©. 2845 Anchorella emarginata ©. 287; 

' Anchorella ovali) €, 289; Anchorella uncinata ©. 290; Ler- 

n&a-branchialis ©. 2935 Anthosoma Smithii ©. 2955 Diche- 
lestium Sturionis €. 299. Ste Zete: Selius bilobus ©, 476; 

Tucca impressus ©. 479; Ergasilus Sieboldii €. 482; Læ- 

ii 
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margus muricatus ©. 4875 Lernæa eyelopterina ©. 502, 

6te Hefte. Slægten Caligus € 6055 Caligus curtus ©. 619; 

Caligus diaphanus fem. ©, 623; Caligus Hippoglossi ©, 625. 

2 25. 1(te efte. Caligus pectoralis & 85 Caligus Sturionis 

©. 11; Caligus Salmonis ©. 135 Caligus diaphanus Mas ©. 

153 Chalimus Scombri ©, 20; Chalimus nov. sp. ©. 25; Tre- 

bins caudatus ©. 30; Pandarus bicolor ©. 34; Dinematura 

ferox ©. 405 Caligina &, 50, - 2det Jefte. Clavella. Scari 

€. 131; Chondracanthus nodosus ©, 133; Chondracanthus 

Triglæ ©. 135; Chondracanthus Soleæ ©. 139; Anchorella 

stellata ©, 142; Achtheres Percarum ©, 143; Nicothoe Astaci 

©. 146; Dichelestium Sturionis junior S. 150. 

Explicatio Tabulæ Illiz. 

Fig. I, a. Clavella Soari Kr.5 b, antennæ posteriores; c. rostrum ; 

d. palpij e, pedes primi paris; f, pes tertii paris; fi margo inferior 

hujus paris; g. processus abdominis inferiores ; h. tuberculus analis. 

| Fig, ll. Chondracanthus nodosus j a. antenne anteriores ; b. an- 

tennæ posterioresj c. rostrum cum mandibulis; d. palpi; e, pedes primi 

paris; f. pedes secundi paris. 

Fig. lil. Chondracanthus Trigle; a, anterior cephalothoracis pars 

infra; c, processus abdominis apice globoso. i 

Fig, IV. Chondracanthus Soleæ Kr.; a. antennæ anteriores; b. 

antennæ posteriores; c. rostrum cum palpis (d) et pedibus primi pa- 

ris (e); d+, palpi (magnitudine auctiores). IV+. Ch. Soles junior; f, 

pedes secundi paris; g. pedes tertii paris; i. cauda junioris. X 

Fig. V, a. Anchorella stellata Kr ; b. brachii eoaliti cum apice 

stellifero ; e, apex stelliger (auctior magnitudine), 

Fig. VI, a, Achtheres Percarum Nordm,j b. cephalothorax c, an- 

tennæ anteriores; d. antennæ posteriores; e. rostrum j f. palpij g. 

pes primi paris; gi. pars terminalis hujus pedis; h. margo abdominis 

inferior cum appendice globosa. 
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Fig. vit, A. Nicothoe Astaci ; B. anterior cephålothoracis pars, tu- 

moribus humeralibus maximis insignis; C. caput infra cum oculis (a), 

antennis (b), rostro (c), pedibusque primi (d) secundiqve paris (e)* 

b+. duo antennarum articuli ; D. pes natatorius tertii paris; E. abdo- 

men cum cauda  F. magnitudo vera Nic, Astaci. 

Fig, VIII, A, Dichelestium Sturionis junior: a. annulus abdominis 

primus > b. secundus; c. tertius 5 d-e qvartus; f. qvintus (genitalium); 

g. cauda cum appendicibus; h. antenne anteriores; i. antenna posterio- 

res; k-l. duo palporum paria m & m+. mandibule; n. pedes primi 

paris; nt. pars terminalis hujus paris (magnitudine auclior); o. pes se- 

cundi paris; p. pes tertii paris; q. pes qvarti paris; r. pes qvinti pa- 

ris; B. pars abdominis Dich. (parum provectioris) C. Abdomen Diche- 

lestii adulti; (litere figuris A, B & C adjunctæ eandem denotant 

parlem)57s. ovariaj t, intestinum 5 u. organa ignotæ functionis, 

Fig. IX. Anthosoma Smithii, a. antenne anteriores; b. antenna 

posteriores 3 c. pes primi paris; d, pes secundi paris. e. pes qvarti 

paris. 
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Seinrich Boie, 
Nekrolog *)- 

Jtt. blot fom Naturforffer i Almindelighed fan Heinrich 

Boie gjøre Fordring paa vor Opmærffomhed. Fedt i en 

Provinds af den banffe Stat, rykker han os nærmere; og 

naar Dertil Fommer, at han tælles blandt de Offere, Naturvi- 

denffaben feligen fordrer blandt fine Dyrkere, vil han næppe 

favne en Deeltagelfe, fom hans elffværdige Karakter faa høj= 

ligen berettiger ham til **), or 

Heinrich Boie blev født den Abe Maj 1794 t Meldorf 

£ GSydditmarffen, hvor hans Fader, Etatsraad veinrid 

Cbriftian Boie, befjendt fom Udgiver af Göttinger Mus 

fenallmanacb og af deutſches Muſeum, var Landfoged. 

Sara Helene von Hugo var hans Moder. Hans Forfædre 

paa Faderens Side omtales oftere med Berømmelfe i Dit- 

marffens Annaler (hos L7eocorus). Indtil fit trettende War 

blev $. B. opdraget í fine Foreldres Huus af duelige Læ- 

rere, og under Forældrenes ftabíge Medvirkning og Opſyn. 

Da Faderen Døde 1806, og efterlod fin Familie i en mindre 

gunftig oekonomiſt Stilling, forlod Moderen Meldorf, for at 

*) Denne Nekrolog’s Materiale er hentet af en temmelig vidtløftig 

og maaftee vel ſnakſom Biografi (Lebens=Abrif und Würdigung 
ber Verdienfte Geinrich Boies burd) S. Å. Sufanna, Adz 
miniftrator des Reichsmuſeums der Katurgefchichte zu Leiden), 

overfat fra bet Hollandfte, og meddeelt i Statsbürgerliches 

Magasin, 10de Bind, Side 357—402, 

**) Zeinrich Boie’s ældre Broder, Juftitiarius S. Boie i Kiel, 

der ifer har erhvervet fig Navn fom Ornitholog, er Tidsftrif- 
tetë Læfere befjendt af adfrillige interesfante Meddelelfer, og 

bet glæder Ned. at funne tilføje, at han har Haab om flere, 

vor Fauna oplyſende Bidrag, fra hans eier 
- 
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leve å fit Fødeland, Hannover, af Den hende af Den Danite 

Regjering tilftanede Penfion. I De følgende fer Mar var Den 

unge oie Difeipel t Den lærde Skole í Hovedftaden Aan- 

nover, hvilfen han forlod, for at begive fig til Kiel, hvor 

ban blev indffrevet blandt De afabemí(fe Borgere fom Stu- 

diosus juris. 

Allerede meget tidligt havde Heinrich Boie imidlertid 

følt en gvervejende Jnteresfe for Naturens Studium. Er: 

Furfioner og Jagt havde beffjæftiget hans Fritimer, og fom 

en ellevenarig Dreng fal han allerede have forftaaet at haand- 

tere Flinten. Han havde tænkt at vælge Forftoidenfkaben til 

fit Brødftudium fom Det, Der meft vilde fætte ham i Forbin- 

Delfe med Naturen; men Faderens Død, Familiens Stilling, 

Raad og Filffyndelfer fra Benner 0g Frænder bragte ham til 

at forandre fit Forfet.: 

Udruftet med foerdeles gode Sfolefundffaber, Drev B. Nets- 

ftudiet i Kiel med Joer og Dertil fvarende Fremgang. Men 

Fritimerne offredes ifær Læsningen af naturhiftoriffe Skrifter 

og Nejfebefkrivelfer, Exkurſioner i Selffab med Den ældre Bro: . 

Der, fom B. her igjen traf fammen med, og grundig Under: — 

føgelfe og Sammenligning af Udbyttet. Fuglene tiltvaf ham 

fortrinligen, og han gjorde fig iffe blot fortrolig med Deres 

Are og Levemaabe; men vgfaa Deres Toner og Sang vare 

Gjenftande for. hans fladige Jagttagelfer. — I Foraaret 1814 

begav han fig til Bottingen, for Der at fortfætte fit furidifte 

Studium; og i Den derpaa følgende Høftferie gjorde han, 

efter tydſte Studenters SKE en Fodreife, paa hvilfen han 

lagde Vejen over Offenbach , for at gjøre SBeffenbt(fab med 

Hofraad Meyer, og fee hans berømte Fuglefamling. AF 

denne Dygtige Ornitholog blev han modtaget paa Den meft 

forefommende Maade, og flod fenere i Brevverling med ham. 

Ogſaa traf han hos ham Den bekjendte Joolog Kuhl fra Hanau, 
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med hvem han fluttede et inderligt Venftab, fom førft afbrødes 
ved Kubis altfor tidlige Død. — At Boie under Opholdet 

i Gottingen (ffe undlod at høre Blumenbach, lader fig 

tente. 

Om Heften 1815 ombyttede 3B. Gottingen med Seidel- 

berg, for Der at tilendebringe fit juridiffe Studium, hvilket 

ſteete i Foraaret 1847; hvorpaa han, efter et halvt Wars 
yderligere Forberedelfe, famme Efteraar underfaftede fig Graz 

men i Gluͤckſtadt, og, beftod denne med Mos. — Imid— 

lertid havde han, under Opholdet i Heidelberg, fluttet fig 

til Den berømte Tiedemann, fom. fenere foranledigede ham 

til ganffe at opoffre fig for Joologien, og til Den bekjendte 

(nylig afdede) Anatom Sobmann, den Tid re: 

or bre fenere Profesfor i Küttich. 

I Aaret 1816. havde B. foretaget en Fodrejſe gjennem 

E og en Deel af Vveritalien, boilfen viftnok mere 

tjente til at opflamme end til at dæmpe hans Loft til at reife, 

og fom Naturforffer at beføge fjerne Lande. Da Tiedemann 

af hang Breve faae, at Vette fidfte var hans bejefte Onſte, 

føgte han at forffaffe bam Lejlighed til at nærme fig Dette Maal. 

S Forbindelfe med en anden Lærd ftræbte han hos en frem- 

med Negjering at udvirfe Boie en Underftøttelfe, for at han 

to Aar Funde leve ganffe for Naturvidenffabernes Studium. 

Dette Forføg mislykkedes. Ikke Deftomindre befluttede B., 

da Den juridiffe Eramen var fra Haanden, at vende tilbage 

il eidelberg, for Der under Tiedemann ganffe at offre 

fig til Zoologiens og Den fammenlignende Anatomi's Studium. 

I et Brev fra B. til T. forefomme følgende Ord: „Teer: 

ningen ev faftet; jeg gaaer tilbage til veidelberg, for Der af 

Dem ganffe at Dannes til Naturforffer, og derpaa — 

hvorhen Skjæbnen vil fade mig. Om Denne Beflutning er 

forftandig, vil Tiden lære. Finder jeg min Lykke paa Denne 
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Ve, (fal jeg ftebfe taffe Dem Derfor. Men finder feg ikke, 

hvad Verden falder Lykke, da vær De, højftærede Hr. Hof- 

raad, overbeviift om, at jeg aldrig vil Éafte Skylden paa Dem. 

De har ingen anden Henfigt end Befordringen af mit Bel- 

færd, og jeg vil altid vide at adſtille Henfigten fra Udfaldet.” - 

Efter at være vendt tilbage til Heidelberg, blev B. fnart 

(i Hoften 1818) anfat fom Konfervator ved Det zoologifte 

Mufeum der. I henimod tre War beklævte han Denne Poft, 

og vifte fig ligefaa utrættelig i at fuldføre De møjfommelige 

og tildeels fedelige mefanifte Arbejder, Der vare forbundne med 

denne, fom i uafbrudt at ftræbe for fin egen Undannelfe. Alt, 

hvad Der ftob i Forbindelfe med Det af ham valgte Fag, og 

fom ban iffe tidligere havde funnet værdige tilftreeffelig Dp- 

mærffombhed, blev nu Gjenftand for grundigt Studium, f. 

Er. den menneffelige Anatomi og Fpfiologi o. f. v. — Imid— 

lert bleo B's. Ven Kubl, der havde tilbudt den nederlandfte 

Regjering fin Tienefte, beftemt til at foretage en videnifabelig 

Rejſe til de nederlandffe Befiddelfer i Oftindien. Da "ubl 
í Juli 1820 tiltraadte Denne Nejfe, fom B. ved hans Med- 

virkning i Forbindelfe med nogle af De nederlandffe Na- 

turforffere. Allerede nogle War tidligere var han paa en 

vis Maade traadt i Berørelfe med een af Disfe, Den berømte 

Cemminf. Da Denne havde udgivet fin bekjendte ornitholo— 

gifte Haandbog), leverede B. en Necenfion af Den i Heidelb. 

Jahrh. D. Liter. 1816 n. 25 & 26, hvilfen T, var faa langt 

fra at optage med Uvillte, _ at han tværtimod erklærede, at 

Den havde været ham nyttigt), Dette maa endog anfees 

*) Manuel d'Ornithologie ou tableau systématigve des Oiseaux, 

| qvi se trouvent en Europe. 1815. 

**) „Les remarqves de mes amis Le Vaillant & Meyer, et 

la critiqve, faite par Mr. Boie de Heidelberg — — — m'ont 

été trés utiles*, Deux. Ed. p. 10. 



162 

fom Hovedaarfagen til, at B. blev faldet til Leyden med Te 

tel af Konfervator, for at biftaae Temmint ved Oprettelfen 
af Det naturbhiftoriffe Mufeum, hvorhos han endvidere erholdt 

Løfte om, fenere at omme til at foretage en videnffabelig 

Nejfe for Den nederlandſte Regjering og paa Dennes VBekoft- 

ning. | 

S Sommeren 1824 fom B. til Lepden. Da Temminf 

nevmeft beftjæftigede fig med Fuglene, faftebe B. fig paa en 

anden Green af Joologien, ber ogfaa i højere Grad trængte 
til hans Opmærffomhed. Den rige Samling af Krybdyr, 

fom B. forefandt í Det lepdenffe Mufeum, og fom var 

den enefte zoologiffe Deel af Det gamle Kabinet, Der var gaaet 

over i Nigsmufeet, men fenere var blevet forøget ved Rein- 

warot's, Kubls og Basfelt's ftove Sendinger fra De oftin: - 
Diffe Befiddelfer *), udfordrede en nøjagtig Bearbejdelfe; et 

Arbejde, Ver var forbundet med betydelige VBanfteligheder. 

„Ordningen af en faa ftor Samling maatte, for at Ipffes, 

deles i to Dele, hvoraf ben ene havde Arternes Beftemmelfe 

til Gjenftand, Ven anden Fordelingen af Dem i naturlige 

Slægter. For dem, Der have befkjæftiget fig med lignende 

Arbejder, vil bet (ffe være nødvendigt at omtale alle de Møj- 

fommeligheder, fom Den omtalte førfte Deel fører med fig. 

De flette Afbildninger, fom vi befinde i Denne Deel af VBiden- 

ffaben, og De endnu flettere Befkrivelfer ere aldeles utilſtrokke— 

lige til blot med nogen Grad af Sikkerhed at adffille Arterne 

fra hverandre. Desuagtet Ipffedes bet B. at udtpde næften 

alle rigtigt indtil Beundring; han renfede Dem fra De flefte falſte 

Synonymer, og gjenfjenbte mange af Seba's, Scheuchzer’s, 

Linné's, Schaw’s og Rusſel's Arter, fom tilforn (ffe vare 

gjenfundne. Tillige blev Mufeets talrige nye Arter benævnede 

+) De tidligere Samlinger vare ifær fra Brafilien, Kap og Guld⸗ 

fyften, | TE A Mn! 

y cp VET A TERRE Zr 
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af ham paa Den henfigtsmæsfigfte og meft Farakteriftifte Maade, 

og faaledes lagde B. en filter og faft Grundvod til Ordnin- 

gen af en Samling, fom upaatoivleligt fan erklæres for Den 

ftorfte af Dette Slags i Europa.“ | : 

„Mu flod endnu tilbage for vor Ven at fordele en faa- 

Dan Masfe Arter i naturlige Slægter, Allerede ved en over- 
fladiff Indtrængen i Herpetologiens Studium, vil man let 

funne overtode fig om, at De flefte tidligere indførte Slægter, 

hvad fortrinligviis gjælder Slangernes talrige Familie, hvile 

paa en meget løg Grund, og endog ofte funne fones ganfte 

vilfaarlige. B. var Derfor nødt til at begynde Dette Arbejde 

ganffe forfra, og, formedelft Den uoverffuclige Mængde af 

Arter, at Danne nye Slægter, i Analogi med Cuviers Under: 

afdelinger (Sous-genres). Ved Dette Arbejde, Der forefom- 

mer og at være et Mefterfioffe af B., Da alle Grunde ere 

tagne af Naturen feo, og Den ene tjente ham til 3rettefnov: 

er Det blevet let med et Blik at overfee og fordele De mang- 

foldige Arter. Hoad Cuvier's npe Fifteflægter eve for Ich: 

thyologien, fones Boies Slægter mig at være for Krybdy- 

rene. — Med al en Naturforffers Foer beflittede han fig paa, 

at fette fin Ven Kuhl en uforgjængelig Mindeftøtte En 

Beftrivelfe af den fore Mængd Krybdyr, fom Denne utrætte 

lige unge Mand havde fantet paa fine Nejfer tilligemed fin 

Ledfager Aasfelt, gav ham rigeligt Stof Dertil. Skjøndt (ffe 

i Befiddelfe af deres Tegninger. ogeManuftripter, overtog B. 

Dette Arbejde, og befluttede at udgive det i det franffe Sprog 

under Titel af Erpetologie de Java — — — Mig forundte 

Skjæbnen at benytte Dette vigtige Manuftript, fom ifølge mange- 

flags Hindringer endnu (ffe har funnet udkomme; Enhver, 

fom VBidenffaben ligger paa Hjertet, vil Det være behageligt 

at høre, at Dets Udgivelfe iffe længer ev fjern” *). 

T) Spubti£ationen af dette Arbeide jones aldeles opgivet, Den ovenans 
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Kort efter fin Ankomſt til Leyden havde B. beførget Udgi- 

velfen af fin Broders for Ornithologien faavelfom for flere 
Dele af Joologien interesfante Reife i Norge*) ; og tilføjet denne 

endeel oplyfende Unmærkninger. Da Spir's Pragtværk over 

Brafiltens Kryödyr var utfommet, unDerfaftede B. den Deel, 

der angaaer Saurierne, en. grundig Bedømmelfe i Iſis **), 

og fenere meddelte B. i famme FTidsfkrift **“**) VBemærkninger 

over en ſmuk Krpbdprfamling, fonr Blombof havde medbragt 

fra Japan. Disfe eve De faa trykte Arbeider, vi befinde af 8., 

af hvem Bidenffaben med Grund Funde have lovet fig faa meget, 

Derfom en tidlig Død ikke havde ftandfet hans Virkſomhed. 

Allerede 1821 havde Batavias dræbende Klima bortrevet 

B's. Ven, Kuhl, og B. blev beftemt til at træde i hans Plads. 

To Aar fenere maatte van Hasfelt dele Kubls Skjæbne, 

og Det blev altfaa nødvendigt at udvælge en anden Nejfefælle for 

Boie. Dertil udfaaredes Macklot, en Univerfitetsven af Boie, 

en dygtig Læge, og fortrolig med flere af Naturvidenffabens 

Grene. Efterat have vuftet fig til Nejfen, efterat have beføgt 

Paris, og under et femmaaneders Ophold i Denne By bengt- 

tet de udmærkede Samlinger og gjort Bekjendtffab med Cu: 

vier, Humbolt og andre fortrinlige Naturforffere, efterat. have 

tigel Afſteed med fin Familie i Heidelberg: tiltraadte B. 

førte Bebanimelfe af B. fom Herpetolog, er af Schlegel, 

ber fulgte efter B, fom Konfervator ved bet lepbenfte Mufeum, 

og ber felo er bekjemdt fom udmærket Herpetolog, og altfaa 

maa anfees for m meget Eompetent Dommer i denne Sag. — 

Ogſaa Cuvier giver B. et Vidnesbyrd fom Herpetolog: il 

avait préparé de grands traveaux sur les reptiles, hedder det 

. i Regne an, III, 337. " 

*) Tagebuch gehalten auf einer Reife duch Norwegen im Jahr 

1817, von F. Boie, Herausgegeben mit Anmerkungen von $. 

Boie. Schleswig 1822. 8, m. einer Charte. 

**) Iſis 1826 p. 118. 

***) Iſis 1826 p. 226. 
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Reifen til Oſtindien den Lide December 1825 i Selffab med 
Macklot, Præparatøren Müller og Tegneren van oft. — 

S Marts 1826 naaede man Kap, og tre Uger. tilbragtes ved 

Afrikas Sydkyft paa en overmaade behagelig Maade, hvad enz 

hver Naturbhiftorifer let vil Funne foreftille fig, med at gjøre 

Exkurſioner, famle, flutte zoologiſte Forbindelfer o. f.v. Paa 

en Erkurfion tilføres efter nogle fjældne VBandfugle vare Boie 

og Macklot meget nær ved at finde Maalet for Deres Nejfe, 

Da et pludfeligt Vindftød fra Faffelbjerget greb Deres Baad. 

Den bte Juni 1826 naaede Siejfefel(fabet "ava, frifte 

og velbeholdne, men under iøvrigt temmelig ugunftige Omftæn: - 
Digheder. Baron van der Cappelen, VBidenffabernes ivrige 

Den og Underftøtter i Kolonien, havde forladt Indien. 

Pengemangel og indre Krige gjorde desuden ftærfe Indgreb 

i Zoologernes Rettigheder, og man betragtede Dem i Kolonien 

fun fom en Byrde paa Det Offentlige. De funde hverken ec 

holde Bolig anviift, eller Rejfepenge, eller blot Det Nødvendige 

til Livets Ophold paa Stedet. I Denne ubehagelige Filftand 

maatte 3B. næften tilbringe 7 Maaneder, og i Den Tid ind- 

ffreenfe fine Underføgelfer til Omegnen af Buitenzorg, fom 

allerede med faa megen Joer var gjennemføgt af hans For: 

gjængere. J et Land fom Java maatte Der imidlertid altid 

være Noget tilbage for en Naturforffer at udrette, felo i en faa 

underfogt Gan, og B. fandt ifær Lejlighed til at anftille mange 

interesfante ornithologiffe Underføgelfer. — Endelig fom Den 

naturhiftoriffe Kommisfions Anliggender faavidt i Orden, at 

en ubfaftet Nejfeplan funde bringes i Udførelfe. Selſtabet 

begav fig altfaa til Provindfen Kravang, fom iffe havde vær 

ret beføgt af nogen Naturforffer uden af Botaniferen Blume. 

Men Det var i Den ugunftigfte Aarstid, December, og Regn- 

tiden havde allerede begyndt. Alle, ber interesferede fig for Nejfe- 

felffabet, vaabebe at opfætte Reifen til April; Dog B. og hans 



466 

Sejfefætter længtes efter en førre Sitio, og foarede med 

Schillers Ord: 

Seget Ihr uidit t das Leben ein, 

Nie wird- Gud) das Leben gewonnen fein. 

En ftor Deel af Det nye War tilbragtes med utrættelig Ar- 

bejdſomhed og Dertil foarende Udbytte. Om den Maade, hoor 
paa Tiden anvendtes, ville BWs egne Ord give Den bedfte Op: 

lysning. I et af hans Breve hedder Det: „Vejret Harer nu 

mete op Dag for Dag, og tillader Enhver at gjøre tem: 

melig "heldige Erfurfioner i Det ham betrodde Fag. Fra 

BegynDelfen af Marts vrimler Det i Kaffeplantagerhe nær vore 

Bambusboliger af Indfedte, hvilke befkjeftige fig med Kaffe: 
beften; Da De alle fjende Henfigten med vort Ophold her, 

bringe De 08 uden Forffjæl de Sor, fom falde Dem i Hæn- 

derne. Siddende. ( en VBindueskrog, med en velfyldt Pung 

med Kobberpenge for mig, rigeligt omgivet med Wſter og 

Flaffer, bar jeg (fom de Andre falde det) aabnet mit zoolo⸗ 

gifte Kontor, hvor jeg, (fær naar Vejret er ſmukt, fra Den 

tidlige Morgen til em Aftenen ofte har faa rigelig Søgning, 

at jeg tilfidft (ffe har en Stilling tilbage. Tre eller fire 

Drenge udmærke fig fremfor alle andre ved deres Socr, og 

Da jeg betaler fjældne Sager godt, høre De (ffe op med at 

føge efter faaDanne. De fmaa Skjelmer have tyve Gange 

afbrudt mig i Beftrivelfen af en Fugl, men da de fart 
bringe mig en Fuglerede, fnart et Fürbeen, en Slange eller 

et fjeldent Infekt, faa fpørger jeg, hvilfen Naturforffer Der (Efe 

gjerne vilde have unbertroffet fin Utaalmodighed over flige — 

Forftyrrelfer. De Fjender den javanſte Herpetologis Lophy- 

rus giganteus, em. í Kabinetterne meget fjælden Saurier, af 

hoilfen vort Mufeum fum. befidder nogle middelmaavdige Crem- 

plarer ? Belan; mine fmaa Kontordrenge bragte mig nylig 

11 Eremplarer af famme efter hverandre, og tillige faa mange 
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Fuglereder med 2a, at jeg (Efe vidfte, hvor jeg ffulbe gjøre 

' af dem. Da Hr. van Ooſt og van Raalten imidlertid beftjæf- 

tigede fig med at tegne, og Macklot *) var i Klofter eller 

paa Bjergtoppe, blev jeg en Tidlang afholdt fra mine fædvanlige 

GrÉurfioner ved denne Sysfelfættelfe; men Den forefommer mig 

alt for fordeelagtig for Mufeet, til at jeg fuhe forfømme Den, 

og jeg holder Denne Maade at famle paa for meget anbe- 

falelfesværdig for rejfende MNaturforffere. — — De Indfød- 

tes Færdighed í at fange og opføge Dyrene i Deres Smut- 

huller ev virkelig beundringsværdig, og hvor ftor en Nejfen- 

des over ogſaa er: alene vil han aldrig gjøre nogen god 

Fangſt.“ 
Dog Boies i fig felv noget foagelige Legeme kunde ikke længe 

udholde Den uafbrudte AandDsanftrængelfe under Dette bræn- 

Dende Klima. Gfterat have Deeltaget i en Højtidelighed og et 

Bal den 23de Auguft 1827 i Anledning af den nederlandfte 

Konges Fodfelsdag, blev han Den følgende Dag angrebet af 

en heftig Feber, Guropæernes Morderengel i hine Egne, og 

" faa Dage fenere fulgte hans Venner ham til Graven. 

Om Boies elffværbige Karakter ere Alle, fom have 

fjendt ham, enige. Som VBidenffabsmand var han aldeles 

fjernet fra den fmaalige Misundelfe, fom vanftrer mange, el- 

ters agtværdige Naturforffere. „Befordring af Kundffab maa 

være Maalet; om Det feer ved en Anden eller ved mig er 

ligegpldigt‘‘, foavebe han Venner, fom mindede ham om, at 

han var for liberal med videnffabelige Meddelelfer til andre 

Zoologer, Ver bearbejdede famme Fag. En ung Ven at 

varer han i et Brev med følgende Ord imod ASrajærrighed : 

„det Daglige Brød og Den ydre re fomme af fig felv; 

+)  vradlor beftjeftigede fig; blandt Andet, med Geognofi. 
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fet Din re f at agtes af brave Mennefter”. Boie elfkede 

Bidenffaberne for Deres egen Skyld, iffe fom | 

4 

die milchende Kuh die ihn mit Butter verforgt. 

Folgende Gravffrift fattes ham af Profesfor Rein- 

waardt”) í Leyden: 

Naturæ scientia studiisgve clarus, 

Omni virtute officioqve ornatissimus , 

Ut feracis Nature thesauros exploraret, 

Animi generoso impetu motus , 

Indiam profectus est. 

Ubi cum animum expleret, 

Plenisqve Nature gaudiis frueretur, 

Impar tot laboribus tantoqve mentis ardori corpus defecit , 

Raptumqve jam tristi fato carissimum caput 

Secii lugent, amici boniqve omnes. 

*) 

= 

Reinwardt havde tidligere end B. bereift en Deel af bet indifte 

Arhipelag paa ben nederlandfte Regjerings Bekoftning, og gjort 

betydelige Samlinger. 

7 Ned. ønftede i et følgende Hefte at funne meddele en Nekrolog 

over vor fortjente Ornitholog Faber. Han tillader fig derfor 

at anmode Fabers Slægtninge og Benner, om at meddele ham be 

Materialer, fom de mnligen hertil maatte være iBefiddelfe af. 
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Om et nyt Genus Erythroclathrus 
af Algernes Familie. 

Af i 
S. Liebman. 

— 

Imevens Masfen af nye opdagede Former i alle Grene af 

Naturvidenfkaberne i en vverordentlig fligende Proportion op- 

taarner fig Dag for Dag, deels fom Følge af en forøget 

Snteresfe for Disfe Studier, Deels ogfaa bevirket ved De i Ii 

Dens Løb forandrede Principer for Slægtsz og Arts = Begrez 

bet, vedblive endnu beflandig mange Dunkle Punkter í De for: 

meentlig Kjendtes Liv og Forhold at ftaae uoplofte. Og Dog 

er Der vel neppe nogen Tvivl om, at bet er af langt mere 

Betydning og Vigtighed med Henfyn til Videnffabens Frem: 

offen, at (faffe Klarhed og VBished i hine Forviklinger, Der 

ftaae fom moftí(fe Hieroglopher i Syftemerne, end Den blotte 

Sammenbringen af Materialier. Det er Naturforfferens Kalv 

og Pligt at flræbe efter ei blot at forøge Den fledfe vorende 

Masfe af Former med noe tilfommende, men ogfaa og for- 

nemmelig at fordele og ordne Disfe faavidt muligt overeens= 

flemmende med Naturens og Videnffabens Fordringer, faa at 

en flar Grundidee fan fljønnes at gaae igjennem Den hele 

Bygning. Phyſiologen glæder fig iffe mindre over et rigtigt 

tydet Organ, end Den praftiffe Raturforffer over Den vette Dp- 

fatten af en miskjendt eller forverlet Art. 

Saaledes var Det ogfaa for mig en iffe liden Glæde paa 

en botaní(É Ereurfion gjennem Sjælland i den Mft forløbne 

Sommer at lære en Plante at Fjende, fom hidtil har været 

faa aldeles míéfjenbt. Det var Palmella rubra Fr, Ver- 

rucaria rubra Somf. 
12 
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Bed førft at bringe Den under Mikroftopet, fane jeg M- 
gen faaledes, fom Den faner aftegnet í Flora danica tab. 

1952 fig. 2; men jeg funde nu paa ingen Maade begribe, 

hvorledes Det gik an at gjøre den til en Palmella. hr 

Denne Slægt, Der hører til Noftochineernes Familie, og fom 

dert flaaer paa et meget lavt Trin af Udvikling, indbefatter 

De Ager, hvis Løv Danner en fuldfommen gelatinøs Masfe, 

der fammenfættes af Korn, Der ligge fpredte uden al Orden 

imellem hverandre, flore og fmaae fammen. Men faaledes faae 

nu vor Plante aldeles (ffe ud under Mifroffopet; ja iffe enz 

gang í friff Tilftand havde Den Den mindfte Overeensflemmelfe 

med Palmella. Den viifte fig nemlig vorende fom en pderft 

tynd, flibrig, læderagtig Erufte, Der aldeles overtraf Stenene 

i Aaen, hvor Den vorede, med en rød Farve; og jeg fulde 

maaffee baee overſeet Planten aldeles, antagende Nulleftenene 

for rod Granit, hvis jeg ei havde optegnet mig den nøiag- 

tige Localitet for Den mig ubefjendte Age, og min Opmaærk- 

[ombeb derved var bleven ffjærpet paa enhver nof faa ubety- 

delig Forffjellighed. i 

Under Eindfen faae Det rigtignok ud fom en fornet Masfe; 

men Det flærfe Sammenhæng af Masfen, fom ingenlunde 

deelte fig i fritfoommende granula, faaledes fom ellers altid 

er Tilfældet med Palmeller, burde dog flrar gjøre Jagttage- 

ren forfigtig med fin Henførelfe. Jeg føgte altfaa ved at 

comprimere Det læderagtige, meget fafte Løv imellem dob- 

belte Glasplader at erfare dets nøtere Sammenfætning , og 

Nefultatet blev Da følgende: 

Sftedenfor Den forhen feete, utydelig Éornede Masſe, ſaaes 

nu hele Lovet at beftaae af confervøfe Traade, fom laae al 

deles parallele, Side fammenflebet til Side, Traad vvenpaa 

Traad, og faaledes Dannende et ganfe tyndt Lag. Traadene 

vare enfelte, mod Spidſen lidt udvidede, hvorved De bleve 
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fjølleformige, noget flade ved Naboetraadenes Tryk, i Spidfen 

afrundede. Bed et forøget Tryk ſkildte Traadene fig fra hoer: 

andre i Spidſen, ja enkelte løsnede fig aldeles fra, og foøm- 

mede frit omfring i Vædffen.. Indvendig vare Traadene mer 

get tydeligt leddede, og lignede i det hele Habitus mærfeligen 
Sraabene af Conferva ericetorum; Ledene vare 12 til 2 

Gange (aa lange fom Diameteren. Naar FraaDene [aae i 

situs í øvet, uden at være ſtildte fra hverandre ved uperdre: 

vent Trof, faaeg Leddene i De fideordnede Traade beftandig lig- 

gende lige ub for hverandre, hvorved Det Hele fik et gittret 

Udſeende. Det Fite fig Derved mærfeligen fra Celleftructu- 

ven hos andre Alger og hos De høtere ftaaende Planter, hvor 

altid ben ene Celle afverler med Den anden. Jeg har anvendt 

denne Ggenffab til Slægtsnavnet i Forening med Dens røde 

Farve, da Farven altid hos Algerne er af ftorfte Bigtighed, 

og meget ofte fan lede til at udfinde Affiniteten. 

See Det var altfaa ingen Palmella, vi her havde at 

gjøre med; men hvor Da føre den hen under ? thi en faadan 

Bygning vil ei pasfe paa nogen enefte Slægtsdjaracteer f 

Systema, Algarum. | 

Det er altfaa et nyt Genué. — Men det er dog altid 

en ængftelig Ting at opftille npe Genera efter en enefte Form, 

hvor man aldeles ingen Analogie Fan paavife. Ogfaa i Denne 

Denfeende blev jeg beroliget. Jeg havde et Par Dage i For: 

veien famlet Chætophora pellita Lby. ved Grederiffunds 

Bro paa Stene, fom fnart overfkylles af Det falte Vand, 

fnart flaae tørre ved Lavvande eller ved Hanblif. Uden at 

have underføgt nogen af Visfe to Arter var ben pre Liighed 

i Habitus, Farve og Maade at vore paa mig fra førft af 

meget paafaldende. Dog lagde jeg tengang ingen videre Vægt 

Derpaa, Da det fun var en uvilfaarlig Sammenftillen, Der 

ei var grundet paa nøtere Underføgelfe. Imidlertid var Det 

12* 
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dog mærfeligt, at Denne Mening, fom opftoo ved den førfte 

Betragtning af Disfe Alger, fenere ſtulde gjøre fig gjældende 

fom velbegrundet. 

(5n Palmella er det (ffe; ffulde Det Da (ffe Funne være 

en Chætophora? Men heller (ffe Dette vil pasfe; thi 

Gharacteren for Chætophora er: Massa gelatinosa, 

elongata vel globosa, filis ramosis articulatis farcta.— 

Hos den faafaldte Palmella rubra er Massa coriacea, 

men ef blot gelatinosa; Den er ei globosa eller elongata, 

men crustacea; Traadene ere simplicia, og ei ramosa, 

Det gaaer. altfaa iffe an. 

Men hvorledes! Chætophora pellita er jo ogfaa co- 

riacea; den er íffe hverfen globosa elfer elongata, men 

crustacea; mon fila virkelig ffulde være ramosa, faaledes 

fom Lyngbye beffriver og tydeligt afbilder Dem ? — Dette blev 

altfaa Det næfte Spørgsmaal, Der blev at befvare. Jeg har 

allerede antydet, hvad Udfaldet af min Underføgelfe blev. 

Den var iffe grenet! Lyngbye er Fommen til Dette Anta- 

gende ved at anvende en for liden Forftørrelfe, hvorved han 

ei har Funnet adſtille Ramification fra en tilfældig ved Sam- 

menpresning imellem Glaspladerne foraarfaget radierende 

Paaleiring af Traadene. 3Xaaffee har ogſaa hans fattede 

Mening om Unalogien af denne Aige med de grønne gelati= — 

nøfe Chætaphoræ ladet ham alt for hurtigt flutte til Denne 

Arts Ramification. s | 

Sa, Litgheden imellem den faafalote Chaetophora pel- 

lita og Den faafaldte Palmella rubra var faa ftor, at Det 

endog blev temmeligt vanffeligt at adffille dem fom Arter ved 

blot at betragte Dem under Microffopet, imedens Derimod Ad⸗ 

ffilfelfen bliver let ved Det hele Habituelle og Den forffjellige 

Localitet. 



473 

Her var altfaa to Danffe lgearter paaviifte, fom for- 

ben iffun ved ufuldftændig Underføgelfe vare flillede i to for: 

fljellige Slægter, hvorunder ingen af Dem henhørte, indbyrdes 

paa det nøiefte overeensftemmende, og paa famme Tid tilftræk 

Eeligen. forffjellige fra alle andre hidtil bekjendte Slægter, til 

at begrunde Opftillingen af en no, hvortil jeg vide foreflaae 

Navnet Erythroclathrus. 

Ved at fortfætte Underføgelfen videre imellem de erotifte 

Alger, har jeg opdaget een Art endnu for Den nye Slægt, 

nemlig en middellandfÉ eller tangerff Art, fom af Opdageren, 

vor befjendte afdøde Algolog, General-CEonful Schousboe, var 

benfext til Zonaria. Og i Virkeligheden ev Denne Plads (ffe 

aldeles forkaftelig; fun er Den bleven placeret for heit. Lige- 

fom Slitmalgerne fra Protococcus til Palmella finde Deres 

Marimum af Udvikling i Ulva, faa at Der ingen virkelige 

Grændfer findes imellem Noftodineernes og Ulvaceeınes Fa- 

milier, men den høiere Ulvaform er at betragte fom en potenferet 

Udvikling af Den lavere Noftochineeform; faaledes have vi her 

i Slægten Erythroclathrus Den lavefte endnu imellem No- 

ftochineerne ftaaende UDdviflingsform af Zonaria, der felo hg- 

ver til de fuldfomnefte Fucoideæ, og hvortil Overgangen 

fleer igjennem De halo crufteagtige, halv løvagtige Zonarier, 

nemlig Z. deusta, adspersa, sqvamaria. 2c., med andre 

Ord: Erythroclathrus er Prototyp for Zonaria. | 

Efter Denne Betragtning af De forfkjellige Momenter, gaae 

vi over til den foftemati(fe Diagnoftif af Slægten med Dens 

tre hidtil fagttagne Arter. | 

Erythroclathrus nov. gen. 

Familia naturalis: Nostochineæ. — Affinitas: Zonaria. 

-CHAR. GENER: Frons gelatinoso-coriacea, crustæformis, rubra, e filis 

rectis simplicibus parallelis agglutinatis composita. 

Fila articulata, Articuli in filis agglutinatis oppositi. 
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4. Erythroclathrus rivularis Lbm.*). 
Palmella rubra Fr, Verrucaria rubra; Somf. 

Fronde pallido- vel roseo-rubra, tenuissima, gela- 

tinoso-coriacea, saxis arctissime adnascente. Filis fron- 

dem formantibus agglutinatis, parum compressis, sim- 

plicibus, rectis, parallelis, submoniliformibus, apicem 

versus clavatis, apice rotundatis. Articulis diametro 

1—2 plo longioribus.  Geniculis parum -contractis 

hyalinis. 

Den vorer í Aaen ved Kongens Møller i Sjælland, boil: 

fet er Dens Original-Borefted, og Det mefte hidtil bemærkede i 

Danmark, overdragende Stenene, Der dæffe Bunden af Aaen, 

og fom fnart vædes af Det overrisiende Vand fra Slufevær- 

fet, ſnart flaae tørre, med røde Pletter af forſtjellig Storrelſe 

og Form. Den er ſaaledes, ligefom i Almindelighed Hele 

Slægten, af amphibiſk Natur. 

Anm. Den lider aldeles ingen Forandring ved at torres paa 

Stenen, og bløves meget vel op igjen. — Profesfor 

Fries har et felo feet eller underføgt Planten; han 

henfører Den til Slægten Palmella blot efter Flora 

‘danica’ Figur tab. 1952, fig. 2, hvor Den var henz 

ført til Lidenerne. Det var nok for gichenologen 

at banlyfe Denne Form fra Lichendannelſerne, hvor⸗ 

til Den (ffe hørte, og í et almindeligt Værk, fom 
Systema orbis vegetabilis er, at antyde Dens Plads 

iblandt Algerne efter Den Figur, fom han anfaae for 

ngíagtíg. Etatsraad Hornemann, fom er ben, der 

førft fandt Den, og lod Den afbilde i Flora danica, 

var altid uvis om dens egentlige Natur, Da han ei 
havde feet den tilftroefkelig forftørret. | | 

*) Seg har ei Eunnet beholde det gamle Trivialnavn ruber, ba 

ben røde Farve deels er almindelig for fele Slægten, deels 

allerede er angiven i Slægtsnavnet. 
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2. Erythroclathruspellitus Lbm. 

Chætophora pellita Lby, tab. 66. f. B. (sed non ramosa). 

- Fronde atrorubescenti, gelatinosa-coriacea ; filis 

superiori duplo tenuioribus, rectis, simplicibus, pa- 

rallelis, submoniliformibus, apicem versus parumper 

attenuatis; articulis rotundatis diametro vix æqvalibus, 

sepius brevioribus; geniculis contractis hyalinis. 

Den hører til de amphibiffe Ager, Der paa vore Roftec 

vore paa Stenene í Det Belte, imellem hvilket Vandet fliger 

og falder. Den fan aldeles (ffe regnes til Sjeldenheder, og 

jeg har bemærket Den overalt ved Kyfterne, hvor Stene af 

Urformativnen fandtes i Det antydede Strøg. 

Anm. Den adfkilles fra Den foregaaende ved en mørkere ved 

Farve, en tykkere Srufte. De indre Traade ere finere 

Leddene Fortere. Den hører til Det falte Vand, ime- 

dens Den anden hører til Det ferfke. 

3 Erythroclathrus Schousboei Lbm. 

Zonariæ sp. Coll. Sbhousb. 

Fronde fusco-purpurea, lobata, adpressa , gela- 

tinoso-coriacea, crassa; filis superiori triplo crassio- 

ribus, rectis simplicibus, parallelis, in lobis frondis - 

radiatim expansis ; articulis rotundatis diametro 1—3 

plo longioribus; geniculis parum contractis hyalinis. 

Den vorer paa Ralfklipperne ved Tanger, og Det ev gien- 

fonligt af dens hele Udfeende, at ogfaa Denne hører til De am- 

phibiffe Alger. 

"Anm. Den avffilles meget let fra De foregaaende Urter ved 

fit toffe, lappede, ſtidenrode Løv; de indre tykkere 

Fraade, vg ve noget uregelmæsfige Led. 



176 

Fortegnelfe 
Å pag 

endeel nye eller fjeldne Planter, fom i de fidfte 
- Aar ere fundne i Danmark. 

uf 
S. Drejer. 

De er beffenbt hvormeget Den af det botaniſte Selffab å 

Regensburg udgivne Tidende: Flora oder allgemeine botge- 

nifche Seitung, har bidraget til at udbrede Kundffaben om 

ben tydſke Floras SnDoaanere og til at vinde Plantelæren 

Dyrfere — ikke at tale om Dens mange andre Fortjenefter. 

Hertil har fornemmelig de temmelig hyppige, (Efe fjeldent vidtløf- 

tige — undertiden vel vidtløftige — Exkurſionsberetninger og 

Efterretninger om enfelte fjeldnere Planters nye VBorefteder 

bidraget. Enhver np — eller formeentlig ny — Borger for 

Floraen bliver ſtrax bekjendt, allehaande Anmærkninger om 

enkelte Planter offentliggjorte — og om end een og anden For- 

virring eller Forverling afftedfommes, faa er Den Dog Fun af 

fort Varighed og bidrager fom ofteft til at det Nette — netop 

formedelft vet Urigtiges Bekjendtgjørelfe — Fommer for Dagen. 

Videnffabens praftiffe Deel Fan faaledes Fun vinde. England 

har efterfulgt Dette Grempel, og man finder faaledes navnligen 

í Johnstons Magazine of Zoologie and Botany, bp- 

pigt Efterretninger om nye Vorefteder, felo af mindre fieldne 

engelffe Planter. Hvorvel Dette Fan Drives for vidt, faa Fan 

Det Dog íffe nægtes , at Det er af Bigtighed at ethvert nyt 

Fund af nogen Betydenhed bliver bragt til offenlig Kund- 

ffab. Det vide have feet bedre ub med vort Bekjendtffav 

til De Danffe Planters Udbredning og i Det Hele med vor 

Kundftab om den banífe Floras Satte, hvis de tanffe Bo- 
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tanifere havde havt et Organ for flige Meddetelfer og benyttet 

det. Om en enfelt Plante Fan Der (ffe flrives en Bog, aller: 

mindft her i Landet; ethvert nyt Bidrag er forblevet ubekjendt 

eller Fun opbevaret í Samlinger eller ved Tradition. Det er 

fornemmelig Floraens Bearbeidere Der føle Dette Savn. 

Jeg vil forføge at gjøre en VBegyndelfe med at levere 

Fortegnelfer paa De Planter af nogen Bigtighed, jeg i De (tefte 

Aar har fundet, fornemmelig i Jylland, og Det enten faa 

Danne, for hvilfe fun faa Vorefteder ere befjentte, eller faa- 

Danne, der ei tilforn ere — Publikum vitterligt — fundne i 

Danmark, eller faadanne, fom jeg anfeer for nye Arter. Af 

dem, Undre velvilligen have meddeelt mig, anfører jeg Fun faa- 

Danne, hvis Opfinden jeg anfeer at være af ftor Interesfe og 

hvis Bekjendtgjørelfe er bleven mig tilladt; men Det er høift 

ønffeligt, at Flere paa lignende Maade ville bringe Deres Dp- 

Dagelfer til offentlig Kundftab. Siellandfle Planter anfø- 

-vrer jeg i Regelen iffe, da man om Dem vil finde Oplysning 

i min Flora excursoria hafniensis, fom er under Presfen. 

" 
- Veronica polita Fries, længe forverlet med V. ver- 

sicolor Fr. (agrestis L.), meget almindelig omfring Kjø- 

benhavn, fandt jeg ( Auguft 1837 paa Dybdals Bakker ved 

Aalborg. 

V. verna L. paa tørre Baffer mellem Schjem og 

Løvffal. Under Øfterbakferne ved Aalborg. 
Schoenus nigricans L., ført fundet af Paftor Car- 

ftenfen i Thy i Hillerslev og Jensby Mofer, famlede jeg fam 

mefteds i Juli 1837. Siden fandt jeg Den i Gravens Mofe 

i Vefter Hanherred. 
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Sch. ferrugineus L. vorer i overordentlig ftor Mængde 

i Bisfegaards Mofe ved Aalborg, hvor Hr. Cand. Steenftrup 

for flere War Men fandt ben; Samme fandt den i Auguft 
1837 i ftor Mængde i Mofer ved Bjørnsholm. 

Dichostylis fluitans P. B. (Scirpus L.) í fmaae 

Hedefige ved Kouftrup i Thy, Juli 1837. 

Heleocharis Bæothryon N. ab E. er meget almin- 

delig i det nordlige Jylland: ved Eveldrup, Ullits, Løgftør, 

i Thy imellem Klitterne og ved Brædderne af Søer, f. Er. 

Ove Sø. 

Blysmus rufus Panz. 3 Veſter Hanherred imellem 

Fjerriklev og Kliim paa De ftore Sletter; ved Agger i Thy. 

| Scirpus glaucus Sm. J Veſter Hanherred; ved Hals 

ved Udløbet af Liimfjorden. 25 | 

Alopecurus fuscus Sm. Synes at være betydeligt 

fjeldnere end A. geniculatus IT. Jeg fandt den paa fum- 

pige Steder ved Eveldrup í Juni 1837. Senere (i Septbr.) 

famlede jeg Den i Sjælland i Nærheden af Bellevue, i Sel- 

(fab med Cyperus fuscus L. 

Phleum Boehmeri Wib. Paa Dobdals Bakker ved 

Aalborg. 
Calamagrostis stricta Hartm. J Mofen ved Kjærs 

Mølle ved Aalborg; i Gravens Mofe ved Aagaard (Poulfen); 

i Thy flere Steder: Sdjørring Houkjær, i Aamofen ved 

Fandrup, Juli 1837. 

Koeleria cristata Pers. Paa Dybbals Bakker og i 

Sandgraven ved Aalborg. Herfra har jeg nane modtaget 

Den uden Navn. è 

Poa adspersa Drej. Denne Art, foin endnu (ffe er 

mig tilftvæffelig nof befjendt, da jeg har fundet ben nær 

fin Afolomftring, vorer i Grøfterne langs Beien til Charlot- 
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tenlund. eg har under Dette Navn anført Den i min Flora 

excursoria. 

Festuca loliacea Curt. Denne Art, fom vel neppe er 

tilſtreekkelig forfljellig fra F. pratensis L., men fom i de 

meeft udmærkede Former har en ffuffenbe Lighed med Lo- 

tium perenne, vorer paa De faafadte Aars Bjerge, høie 

Bakker ved Limfjorden ved Vildfund i Thy, paa aabne Ste- 

der. I frattet fammefteds vore F. pratensis og F. arun- 

dinacea Schreb.; den fidfte naaer en gigantift Storrelfe. 

Agropyrum caninum (Triticum L.) paa famme 

Sted. 

Brachypodium pinnatum P. B. paa Dybbals Bal 

fer ved Aalborg. | 

Scabiosa svaveolens Desf. Denne fjeldne Plante, 

Der urigtig var angivet at vore ved Helfinger, blev i Som- 

meren 1837 funden paa De tørre Bakker ved Tiisfø í Det 

veftlige Sjælland, paa en botani(É Reife af Dhrr. I. Val, 

Liebman og Apothefer Steenberg. 

— Galium sylvestre Poll. 3 Heer og et lidet Krat 

(Sfatffov) ved Eveldrup (laaden og glat); paa Dybdals Baf- 

fer; paa 3Baffen ved Blisfø i Nors Klit i Thy. 

-Potamogeton oblongus Viv. fandt jeg i Sommeren 

1837 paa flere Steder temmelig hyppig under flere forfkjellige 

Former. I Torvemofer ved Sfalborg nær Aalborg (i Sel- 

ffab med P. gramineus), i Seftrup Uglemofe ved Kouftrup 

i Thy og i nogle fmaa Hedefige ved fidftnævnte Sted ( Sel: 

ffab med Scirpus fluitans; i en næften udtørret liden Bor 

imellem Skagen og Aalbæk, hvor ben fun forefom med lær 

deragtige Blade, men tillige frugtbærende; ſammeſteds, men 
nærmere (mob Aalbæk i den med Vand fyldte Groft ved 
Landeveien; ogfaa her vare fun de foømmende Blade tilftede, 

men deres Stilfe havde naaet en overordenlig Længde. — 
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Denne Art er væfenlig forftjellig fra P. natans, fornemme- 

lig í Frugtens Bygning; med P. fluitans, hvormed Meyer: 

í Flora hanoverana forener den, har ben Intet tilfælles. 

P. sparganifolius Læstad. I en Ya ved Mosbjerg 

i Benfysfel famlede Steenftrup Eremplarer, fom han meddeelte 

mig; De eve uden Frugt og have blot De læderagtige Blade. 

Prof. Koch ( Erlangen, til hoem jeg fendte et Gremplar, 
erflærede den for P.sparg ganifolius, boilfet er meget troeligt, 

uagtet De (ffe ftemme nøiagtigt overens med holfteenffe Er: 

emplarer , famlede af Prof. Nolte og beftemte af Prof. Fries 

i Etatsraad Hornemanns Herbarium. 

P. n. sp. I e Groft med Leerbund ved Landeveien 

ved Eveldrup, famlet í Auguft 1835. I Frugtens Form 

bar Den nogen Lighed med P. natans, fra bhvilfen Den for- 

reften er temmelig forffjellig. Nærmere Underføgelfe af Den 

levende Plante vil lære hvorvidt Den er ſpecifiſt forfkjellig. 

P. rufescens Schrad. Er meget almindelig t Danmark, 

Jeg har fundet Den i en Bak ved Hobro; i Nørreaaen ved 

Randers; ved Hvam; i Mølleaaen ved NRidemandsmølle ved 

Aalborg; i Thy flere Steder; i VBenfysfel ved Horne og 

Hirtshals i en liden Bær fom løber ud imellem Sandklitterne. 

P. prælongus Wulff. Sj Ove Sø i Shy; ved Nde- 

mandsmolle ved Aalborg. | 

P. plantagineus Du Croz. Denne Art havde jeg ex: 

holdt under Navnet P; lucens famlet i Jensby Eng i Thy; 

i afoigte Aar famlede jeg Den felo Der i ftor Mængde, lige 

fom i Gravens Mofe ved Aagaard ( Befter Hanherred. 

P. curvifolius Hartm. J Ove Sø i Thy, førft fun- 

den og beftemt af Hr. Steenftrup; i (maa. lærbundede Fifte- 

parfer ved Vang i VBenfysfel. 

P. obtusifolius M. K., i Hebefige ved Kouftrup; t 

Tørvegrave i Aamofen ved Tandrup og ved Eveldrup. 
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P. zosteræfolius Schum. 3 Vreilev Mølleaa i 

- Benfosfel; i Aamofen ved Tandrup. 

P. densus L. Af denne Art, Ver (Éfe er befjenbt fom 

danſt, har jeg feet et Gremplar, fundet af Hr. Paftor Car- 

ftenfen ( Nebel Sø i Thy. 

Hippoglossum maritimum Hartm. (Pulmonaria L.) 

funden af Hr. Cand. pharm. Poulfen paa Strandbrædderne 

ved Hjorthals i Vefter Hanherred. En af de markeligſte Dp: 

Dagelfer, Der i den fenere TID ere gjorte. 

Myosotis cæspitosa Schultz. Den almindeligfte For- 

gjetmiget af Gruppen Persistentes i Vet nordlige Jylland 

lige til Skagen. 

Lysimachia nemorum L, famlet af Sr. Paftor G o6 

fhe ved Silfeborg 1836. | 

Samolus Valerandi L. blev paa en offenlig Gytur: 

fion i 1837 fundet í en Grøft ved Flaftekroem. Den er ikke 

tidligere bemærket faa nær Kjøbenhavn. 

Solanum Dulcamara L, pubescens paa ftore Leer- 

banfer imellem Klitterne ved Hirtshals i Venfysfel. 

Ligusticum scoticum L. paa Tyoholmen og Græs- 

holmen ved Frederikshavn 1837. 

Scandix pecten L. Paa Dybbals Bakker 1835. 

Beta maritima L. Paa Tyoholmen og Græsholmen. 

Den ev vel kjendt af Hirtsholmens Beboere, Der rofe Den fom 

et godt Qvægfober, Dog have De intet Navn for Len. 

Juncus balticus Wahlenb, Paa Gandbaffer ved 

Gjedfted nær Liimfjorden; í Klitterne Å Thy og ved Ska- 

gen, ogfaa i B. Hanherred (Poulfen). 

pk glaucus Sm, Bed Hobro; Manders (Gatfbo ; De: 

fler Hanherred (Poulfen). | 

J. inundatus Drej. En meget ſmuk Art beflægtet med 

J. filiformis. — Jeg fandt Den i Juli 1837 nær fin Af: 
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blomftring í Nors Klit i Thy og føden ved Bulbjerg. Hr. 

Poulfen har fundet den i Kollerup Klit £ Veſterhanherred. 

Ved Skagen har jeg (ffe bemærket Den. 

J. ustulatus Hoppe pie Vill.) i Mengde imel- 

lem Klitterne ved Skagen. : 

Juncus atricapillus Drej. en ny Art, den forrige 

temmelig liig, vorer i ftor Mængde fammefteds ; Den blom- 

firer næften en Maaned fenere.  Filligemed andre Sivarter 

og Luz, campestris faldes den af Bønderne Sortboveder. 

— Den nærmere Bejkrivelfe af Denne og de øvrige nye Ar- 

ter forbeholder jeg mig til en anden Leilighed. 

J. obtusiflorus Ehrh. 3 en Mofe ved Ullitz; í Graz 

veng Mofe ved Aagaard; Akkedals Bakker i Thy (Gar 

ftenfen). 

J. lamprocarpus Ehrh., en af de almindeligfte Arter 
af Denne Gruppe i Jylland. 

Ji capitatus Weig. 3 359 (Garftenfen). Ved Sfa- 

gen 1835 og 1837. | 
J. pygmæus Rich. blev mig meddelt fra Thy under 

Navn af J. capitatus. 

Luzula albida DC. er af Hr. Kamphøvener fundet 

i Gjelte Skov. Det er mærkeligt at denne udmærkede Plante 
faalænge er forbleven ubemærket faa nær Kjøbenhavn. 

L. maxima DC. i Hald Bøgeffov ved Viborg; Ven 

af Hr. Etatsraad Hornemann angivne Nordgrændfe falder 

faaledes bort. 

Rumex pratensis MK. cristatus Wallr. Ved 

Aarhuus. Viborg udenfor Sfottenborg Port. Eveldrup. 

Denfpsfel ved Hjermeslevgaard, Hammelmofe- og Aalbef. 

— (Gt flet Gremplar famlet ved Charlottenlund i Sjælland 

fynes at høre hertil. | i 

R. maximus Schreb. J Benfysfel ved Hiermeslev: 

gaard og Høgholt. Iblandt mine Doubletter finder jeg 
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- Blade, famlede ved Simmefted Ya for R. Hydrolapathum, 
hilfe henhøre til denne Art. Ved Helfinger vorer den ved 

Paullinelyft i et Bandhul, og er formobenlig mindre fjelden, 

da den fandfpnligviis hoppig bliver forverlet med R. Hydro- ` 

lapathum. 

R, domesticus Hartm. En af De almindeligfte Skræp- 

pearter í det nordlige Jylland, til Skagen og Agger. 

R. Helolapathum Drej. Ved S$jermeslevgaard og 

Hammelmofe omfring de Grøfter, fom føre ud i Vildmofen. 

Auguft 1837. 

Epilobium virgatum Fr. Ved Fjerritslev í Vefter 

Hanherred. Ved Hals. Eveldrup. 

Pyrola media Sw. 3 Gfatffov ved Eveldrup. 

P. chlorantha Sw. Dette er den anden Art af denne 

Slægt hvormed den Danffe Flora i en Fort Tid uformodet 

er bleven beriget. Den blev funden afblomftret ( en SÉov ved 

Bagfoer 1837 og beftemt af Hr. Ball. 

Saxifraga Hirculus L. Paa fumpige Steder ved Tho- 

ftrup i Rinds Herred. I Bildmoferne 1837. 

Stellaria n. sp.? ftaaer ner til S. crassifolia, men 

adffiller fig ved Kapflen af Bægerets Længde, flærkt nervede 

Bægerklapper o. f. v. I fumpige Kjær ved Eveltrup og 

Hogslev Mølle. 

S. crassifolia ved Frederifshavn, Vildfund og Vandet 

Sø i Thy. 

Rosa pomifera Herm. Bed Frederifshaun 1835. 

Mulbjergene eller Dofkedals Bakker i Nærheden af den mindre 

. (fodlige) Vildmoſe. Steenftrup 1837. 

Rubus saxatilis L. Ved Aarhuus (Getzſche). Nørlund 
(Steenftrup). 

Stachys ambigua Sm. J Gsfjær Sfov ( Salling. 

Auguft 1835. 



i 

184. 
~M 

Ajuga E S 5.703 —— af Hjørring. 

Mevdeelt af Hr. Schjenning. 

Thymus Chamædrys Fries. Bed Veftervelling 1836. 

J Sjælland ikke fjelden. 

Alectorolophus- minor Rchb. Vderſt almindelig. 

— A. Reichenbachii Drej. hirsutus Rchb. Almindelig 

t Kornet. — Det Sagn fortjente nærmere at underfoges, at 

felo den venefte Mark iffe Fan fiktres for at forurenes af 

Sfrad, naar den gjedes af Qvæg, der have ædt af Skraden 
paa Engene, eller hvor Denne føres paa Marferne; paa Enge 

vorer nemlig fun A. major. 

Odontites verna Rchb. Euphrasia verna Bell. 

Ved Agger og Frederikshavn. 

Melampyrum sylvaticum L. S Zftervelling Sfov 

og ved Langaa, famlet 1837 efter Paftor Gøkfdes Anviis⸗ 

ning. I Krattet ved Bratffov i Øfter Hanherred. 

Limosella aqvatica L. Paa udtørrede Dondede Plad- 

fer ved Thoſtrup, Eveldrup, Gislum o. f. v. 

Cochlearia danica L. I Thy ved Heltborg og i Ag- 

ger Kirke; ved Løgftør, Aalborg. 

Erysimum cheiranthoides L, Smellem Kornet ved 

Skagen 1835. | 
Arabis hirsuta Scop. Paa Dybbals Bakker; ved Fre- 

Derifshavn. Almindelig i Thy. 

Cardamine impatiens L. Denne fjerone Plante er 

1837 fundet af Hr. Apothefer Aabye i Nibe paa Øen Øland 

i Liimfjorden. 

Polygala depressa Wenderoth. Bed Eveldrup. 

Vicia Orobus DC, Orobus sylvaticus L. Ikke 
jielden paa Longhederne i Jylland, f. Er. ved Eveldrup. 

Lathyrus maritimus Fr. vorer i Mængde paa Klit- 

terne ved Agger, Paa Hanftholmen een Gang funden. 
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L, palustris L. ved Fandrup og flere Steder i Tho; 

ved Buuft i Vefter Hanbherred. 

L. pratensis L. En moærfelig Form af denne Art 

famlebe jeg i Juli 1837 t Selffab med Hr. Paftor Carftenfen 

paa Aars Bjerge ved Vildfund i Thy. Den bar alle Karakte- 

ver, fom angives for L. sepium Scop. i Kochs Synopsis, 

men er dog efter Denne Forfatters Dom forſtjellig Derfra. 

En nærmere Beftrivelfe forbeholder jeg mig til en anden Lei- 

lighed. | 

Vicia cassubica L. S Gfatffoo ved Eveldrup. 

Hypericum tetrapterum Fr. Paa Live i Liim- 

fjorden. 

H. pulchrum L. J engbeberne og vaa Skovbakker 
ved. Viborg, Eveldrup, í Gefjar Skov t Salling. 

Hypochæris glabra L. Ved Frederikshavn og Skagen. 

Senecio erucifolius L. Paa Dybdals Bakker. 

Inula salicina L. X Thy (Garftenfen). 

Platanthera solstitialis Boenn, Meget almindelig vaa 

abjtillige Steder t Jylland. f. Er. ved Eveldrup. 

P. chlorantha Rchb. Sjeldnere; ved Korføgaard. — 
Disfe eve fikfert forffjellige Arter. 

Herminium Monorchis RBr. mellem Slitterne ved 

Hirtshals i VBenfysfel. 

Neottia nidus avis Rich. J Dftervelling Skov, 

førft funden af Hr. Paftor Gppfche. 

Epipactis latifolia Sw. Samlet i Øftervelling Skov 

1836 í Selffab med Paftor Gotzſche. 

Sturmia Loeselii Rehb. J Hillerslev Eng i Thy 

1837. 

Carex paradoxa Willd. . Bed Beftervelling, Høgs- 

deo Mølle: Thy (Steenftrup). 

13 
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C. Boenninghauseniana Weihe. Af Denne mært 

værdige Plante meddelte Hr. Paftor Gotzſche mig i 1836 

nogle ubeftemte Eremplarer ; i afvigte Aar havde jeg Den 

Glæde i Selffab med denne Botaniker at finde ben. levende å 

Fusfing Skov ved Nanders, under unge Bøge og Hasfel- 

buffe. Den opnaaer en Højde af indtil 3 Men. Udentvivl 

. er Den meget fjelden, og, hvor Den forefommer, fun fparfom. 

C. fulva Good. Denne Art, fom jeg førft fandt i 

Sjælland paa en Sfoveng i Nærheden af Rønnede Kro í 1835, 

famlede jeg 1837 i ftor Mængde ved Kouftrup i Thy. 

. C. Hornschuchiana Hoppe, speirostachya Whlb. 

Sffe fjelden i Mofer i Jylland: ved Eveldrup, Hjesbæk, 

Aalborg, Fjerritslev, Hillerslev. 2 T 

C. montana L. J Fusfing Skov og paa Dybdals 

Batter (her i Selffab med Koeleria cristata og Brachy- 

pod. pinnatum). | 

C. riparia Good. Funden af Sr. Poulfen i Nagaards — 

Mofe i Vefter Hanherved; i Juli 1837 fandt jeg Den i ftor 

Mængde men uden Blomfter, i Gravens Mofe fammefteds. 

Myriophyllum alterniflorum DC. Sb en Park ved 

Vadum i Benfysfel. I Thy gverft almindelig f. Er. i Førve- 

grøfter ved Kouftrup, i Ove Sø; i [maa Søer i Nors Klit. 

Synes i Det nordlige Jylland at fortrænge De andre Urter af 

Denne fmuffe Slægt. 

Salix hastata L. X Mængde í Mofer, f. Er. ved 

Eveldrup, í Hanherrederne, Thy. (Daniæ satis freqvens! 

Fries novit. fl. svec. mantissa prima p. 48). 

Aspidium Oreopteris Sw. I Frifenborg Sfov 1836. 

Cystopteris fragilis Bernh. Paa Gteengjærder ved 

Frederifshavn 1835. jii 

Botrychium Lunaria Sw. . Paa Krtdtbaffen ved 

Blisfø i Nors Klit i Thy. Ved Aalborg (Geenflrup). — , 
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Lycopodium complanatum- L. . Paa Heder ved 

Eveldrup i Mængde, fjeldnere fertil. 

L. selaginoides L. J Mængde í Moferne i Thy, ved 

Hillerslev og Klitmøller, førft funden af Paftor Garftenfen 

og Hr. Steenftrup ; i Mofen ved Aagaard (Poulfen). Ved 

Løgftør 1836. | 

L, alpinum L. Det fynes neppe rimeligt, at Denne 

Fjeldplante ffulde funne fovefomme i Danmark, imidlertid har 

jeg feet et godt Eremplar, fom er fendt fra Hjørringfanten, 

bonor Det ffal være famlet. Det vilde være meget interesfant 

at faae Denne Angivelfe nærmere oploft. 

Pilularia globulifera L. Hr. Kamphøvener fandt 

den i 1834 i VBenfysfel Å Omegnen af Vang; i M (gn 

famlede jeg den 1837. 

= Marchantia commutata Lindenb, J WMofer ved 

Eveldrup 1837. Steenftrup har tidligere fundet Den í Thy. 

13* 
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Noticer til Danmarks Geognoſi. 
? 

E. 

Niveau-Forandringer og Sverfvømmelfes-Spor paa 
Slesvigs Veftkyft. *) 

A. M ORN over Niveau: Forandringerne ere paa 

vore Kofter forbundne med mange Vanfkeligheder, Da Bort: — 

fEolninger (ffe altid funne adfkilles fra Sænkninger eller Til 

ftolninger fra Hævninger.  Jmidlertid har Prof. F- været faa 

heldig, at funne forfikfre fig om en Neffe Kjendsgjerninger, 

Der efter hans Mening iffe tillade nogen Tvivl om en partiel 

Sconfning af Landet. Disfe beftaae í Sorefommen af Lev: 

ninger af Stove under Havfladen omkring Øen Xome. 

Ifolge Ungiveljer af en paalidelig Mand paa Romo (Jesper 

Jenſen Præft) funne paa tre Steder en Mængde Srærødder 

iagttages, hvilke ftaae i Den fandige, til enhver Slootio over: 

foømmede Bund i deres oprindelige Stilling. Det førfte 

Sted er veflnordveft fra Romes Nordfpidfe omtrent 11 Miil 

fra Landet; ber findes Egerodder i ftor Mængde, alle endnu 

ftanende í Sandet og befæftede ved Nodtrævlerne i Bunden; 

(ffe fjeeldent Drive de iland paa Romes Nordkyft, hvor de 

anvendes til Brændfel. Det andet Sted er imellem Nord- 

fpidfen af Nomo og Brøns paa Faftlandet, fun omtrent I 

Miil fra Dette finftes Strandbred; Egeredderne ftaae her i Deres 

vprindelige Stilling 11 Fod under almindelig Flodhøjde. Det 

*) S Staatsbürgerliches Magasin, 1837, findes under Ti: 

' telen: „Über dauernde Niveaus Veränderungen und Spuren 

von Überfluthungen an der Weftküfte des Herzogthums Schles- 

wig“ en meget interesfant lille Afhandling af Prof. Forch⸗ 

bammer. Det er et Uddrag af denne Afhandling, Steba£t. her 

tillader fig at meddele, | 
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tredie Sted er ved Njenbut, ligeledes imellem Faftlandet og 

Rome, i Mil veftnordveft fra Ballum; mærkværdigt er 

Det, at Det er Fyrrerødder, fom forekomme her; ved alminde- 

lig Flod ere de 9 Fod under Vandfpejlet, og de funne fun 

iagttages ved meget ftot. Ebbe. *) 

Af Disfe Fakta fremgaaer: 

4. at Veftfoften af Slesvig nord for Føndern fordum 

bar ftraft fig meget længer mod Left; 

2. at Denne veftlige Strækning, jom engang har været 

hævet over Vandfladen, maa have undergaaet Senf: 

ning; 

3. vg endeligen, at Sænkningen har beløbet fig til mere 

end 9 For. 

Til hvilken Tid Denne Kataftrofe har fundet Sted, lader 

fig tffe beftemme. Ingen biftorift Efterretning omtaler Raate- 

træer f Landet, med mindre man maaffee vilde betragte UAn- 

givelfen af en Granftov paa det Meierffe Kort af det gamle 

Nordfriesland fom faadan. Derimod fynes Ordene Sur og 

Mar, Der betegne Naaletræer, og fom ere vedføjede mange 

Stednavne, rigtignok at hentyde paa, at Den oprindelige Naale- 

ffov endnu har erifteret paa Den Tid, Da Landet toges 

i Befiddelfe af flandinavift-gothifte Stammer. Kunde man 

fæfte Lin til Fortællingerne om Windingftadet, hvis Gader 

man for nogle Aarhundreder føden endnu har villet funne 

fljelne paa Havbunden veften for Sylt: faa vide Sænkningen 

Derved henføres til en Sid, Da allerede en betydelig Kulturgrad 

*) Til disfe tre Angivelfer fan Red. endnu efter egen Erfaring 

føje en fjerde. Under et Ophold af nogle Dage paa GSydfpid- 

fen af Roms (i den faakaldte Savn) mod Slutningen af Som: 

meten 1834, fogte han jævnligen i Ebbetiven ſyd for Havnen 

efter Sødyr, ved hvilfen Lejlighed han dagligen gik frem og 

tilbage over Trærødder (Maetvæer?), (taaenoe i San: 
det 1 deres naturlige Stilling. 
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havde fundet Sted; thi Fun ved en Sænkning vilde Bygnin- 

ger, fordeelte i Gader, Funne komme til at vife fig under Den 

fædvanlige Flodhejde. Men hidtil ere paa Den flesvigfke foft 

ingen Spor af menneffelig Kunft opdagede under faadanne 

Forhold, at de med Sandfynlighed Funne antages ved Scene — 

ning at være bragte under Havfladen, og ikke ligefaagodt - | 

ved Jordsmonnets Bortffylning under bem. | 
Da nu paa Den ene Side hiftoriffe Beretninger om Gent 

ningen og Kunftfager faunes; paa Den anden Side ombog: 

gelige Underføgelfer have viift, at den ældfte Vegetation í Lanz 

det efter Den flore Overfogmmelfe fra Dft beftod af et Naale- 

træ, fom iffe fan adffilles fra den almindelige Fyr, men fom 
trivedes meget godt paa fumpige Steder *) : faa bliver Det højft 

fandfynligt, at Sænkningen har fundet Sted for meget lang 

Tid fiven. Forf. ev tilbøjelig til at anfee Den for ældre end 

en Overfoømmelfe, hvis Spor funne iagttages paa alle De 

flesvigffe Geeftøer, og fom maaffee indtraf p Begpndelfen 

af vor Tidsregning. 

B. Deme Sylt, Sobe og Amrum frembyde paa Deres 

^ eve, Rullefteensdannelfen tilhørende Grund, Spor af en me: 

get gammel Dverfoømmelfe, boilfen er fleget til en betyde- 

ligere Højde, end nogen ií Den biftoriffe Tid en Over: 

foømmelfe. 

Nær Keitum paa Sylt bemærkes ved Den ftejle Strand- 

bred, omtrent 20 Fod over Sao[pejlet, et Steenlag, hvilket 

. man en Strefning fan forfølge. Det bedækkes í en Tpffelfe 

+) Sfølge Hr. Steenftrups grundige Underføgelfer over Moferne 

ved Holtegaard og Rudersdal, vifer Fyrren, fom findes der, 

enkelte Forftjelligheder naar ben fammenlignes med den nu 

levende almindelige Fyr (Pinus sylvestris), men det fynes endnu 

uafgjort, om det er en egen Art eller i£&un en VBarietet. 

F. 
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af cen til to Fod med et Lag af den fanbíge Jordbund, hvil: 

fen Dyrkning og Plantevært har farvet fort. I en højere 

liggende Sandgrav i Nærheden af Landsbyen forefommer Det 

igjen, og i Keitum felo træffer man Det overalt fom en Bro- 

lægning. under Overfladen i ben famme noget afverlenDe Dybde. 

"Stenene ete tildels rullede, tildeels temmelig (favpfantebe , og 

Laget følger Grundens Ujævnheder; Dog har Forf. ingen Ste- 

Der truffet Det í en ringere Højde end omtrent 16 til 20 Fod 

over Havfpejlet. Det er tydeligt, at Dette Lag (ffe fan anta 

ges for en Havfiok*), men ev tilvejebragt ved en Dverfoøm- 

melfe. Det udbreder fig over hele Den Sylt, og mangler Fun 

i Den høje Gan om Kampen og paa De flade, ved Síl(folning 

dannede Strandbredder. 

Paa Sebr gjenfinder man Laget i Gravene paa Siden 

af Vejen overalt, hvor Denne gjennemffjerer Den ældre Jord- 

bund. Det forefommer Forfatteren, fom om GSteenlaget 

paa Fohr (ffe er faa mægtigt fom paa Sylt, men Dets UD: 

bredelfe er Der iDetmindfte ligefaa ftor, og paa Hederne ( Ve: 

fterlandet fones Det at være gan(fe ubeboffet; Det mangler Fun 

i Marffegnene og ved Den flade Strand. Ogfaa her følger det 

Landets Ujævnheder, og forefommer altfaa í et meget afverlende 

Niveau; men ufravigeligt iagttager man, at Laget er mægti- 

gere paa De nordveftlige Skraaninger end paa De modfatte. 

Paa Amrum er Det ligeledes udbredt overalt, hvor Den 

ældre Jordbund forefommer. Det findes paa Den højefte Deel 

. af den Høj, hvorpaa Møllen ved Suͤddorf ftaaer, hvilket ex 

Det højefte Punkt af Øens ældre Jorbbund, og Det fremtræ- 

Der overalt paa Veftfoften, naar Vinden bortfører Sandhøjene 

(for faavidt Disfe næmlig ere lejrede paa Rullefteensformationen). 

— 

*) Derſom det var en Havſtok, maatte alle Stenene være afrun⸗ 

dede, og Niveauet maatte tillige være uforandret. 
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Paa Fafttandet omkring Tøndern og Høyer har Forf. intet Sted 

funnet gjenfinde Steenlaget, og Overfoømmelfen fones ikke der 

at have frembragt nogen betydelig Forandring i den oprindelige 

SJordbund, fandfynligviis fordi De omtalte Øer fom en For- 

muur have. beffottet Det. | 

Den ftørfte Højde, Steenlaget paa Øerne naaer, over- 
fliger 40 Fod, og man fagttager Intet, fom gjør Det fandfyn- 

ligt, at Strandbredden paa Overfoømmelfestiden allerede ert 

fterede i fin nuværende Form, og under De nu ftedfindende 

Forhold. Naar Nefultaterne af disfe Jagttagelfer fammenfat- 

tes, fremgaaer, at engang i Fortiden en Doerfoømmelfe fra 

Nordoeft er indtruffet, hoilfen langt har overtruffet enhver af 

vor Hiftorie omtalt i Højde faavelfom i De Ødelæggelfer, den 

har frembragt; Den overfoømmede alle Øerne, og fun Egnen 

omkring Kampen paa Sylt naaede Den ikke. 

Om Tiden, paa hilfen Denne Begivenhed indtraf, giver 

Hiftorien ingen Oplysning; men Overfoømmelfen har felo fre 

vet fin Hiftorie, og Forf. mener, at Den, uagtet Der ikke er 

Data nof til at angive Marstal, Dog lader fig bringe í no- 

gen. Forbindelfe med Menneftenes Hiftorie. 

Borgen paa Sebr, hvilfen efter Prof. Michelſen byg- 

gedes i Det fjortende Aarhundrede af Lembecferne, er yngre 

end Gverfvoømmelfen; thi ved en omhyggelig Underføgelfe 

funde Forf. ingen Spor af Steenlaget opdage Å De Borgen 

omgivende, ved mennefkeligt Arbejde opfaftede, "Bolde, hvilket 

Dog maatte have været Tilfældet, derſom Den efter fin Opbyg- 

gelfe var bleven ubfat for en faa høj og voldfom Dverfoøm- 

melfe. 

Ved Keitum findes tæt ved Havet en af Menneffer opfaftet 

Het, fom faes Cipfenzs$eog ; Den er ftor, og ligner De gamle 

gothifte Begravelfer, men er omgivet med et Slags Grav. 

Omendffjondt Steenlaget findes rundt om Denne paa Strand: 

x 
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bredden, forefommer Det Dog ikke i Højen felo. Den er 

altfaa yngre eno oen fore Bverfoømmelfe. 

Paa Roms findes (ffe langt fra Kongsmart ved Øens 

øftre Strand en lignende, af Mennefter opfaftet Hot, Der paa 

Landfiden er omgivet af en Grav. Denne Høj beflaner af 

NRullefteens-Leer og Sand med Stene, men Forfatteren har 

heller iffe Der feet Steenlaget. Denne lille Borgs Beliggen- 

hed fun faa Fod over Havfvejlet og fun adffilt fra Havet 

ved en, bejftfandfonligt fenere affat, nogle Hundrede Skridt 

bred Marfkeng, giver Den ganffe Udſeende af en Sørover- 

borg, faaledes fom man endnu iffe fjældent feer Dem i Liim— 

fjorden. Ogſaa den er yngre end den ftore Sloo.  Skjøndt 

Dens Alder ev ubeftemt, er Det Dog fandfpnligt, at ben er op- 

faftet før Det 11te eller 12te Aarhundrede; Den beotjev tillige, 

at ingen mærkelig Niveauforandring har fundet Sted paa 

Romø fen Dens Opfaftelfe. 

Paa Amrum findes i Nærheden af Steenodde, omtrent 

30 Fod over Havet, en Mængde meget lave Gravhøje, i 

hoilfe man har fundet en Steenfætning. Rundt omkring Disje 

Høje, og ganfke i Forbindelfe med Dem, findes en lav Volt, 

boilfen man fan forfølge langt ind i Landet. Højene og Vol: 

den vife ganffe tydeligt Steenlaget. De ere altfaa ældre 

. eno den fiore Gverfoømmelfe, bhvilfen altfaa maa være 

indtruffet enten famtidigt med Øens ædfte Beboere eller efter 

Disfe. Volden vifer endnu et andet mærkeligt Forhold: Den 

ender næmlig pludfeligt omtrent 20 Skridt fra Den nuvær 

rende flejle Strandbrd. Man fan iffe unddrage fig den 

Sanfe, at den engang har naaet til Havet; men Da ingen 

Spor til, at en Ded af Boden ganſte er ødelagt, funne op- 

Dages, bliver man tilbøjelig til at antage, at Havet engang i 

. Fortiden, og det før den flore Överfoommelfe, har haft et 

højere Standpunkt, eller med andre Did: at Landet efter 
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biin Overfoommelfe er blevet bævet faameget, fom 

Steandbreddens nuværende Højde uogiet, hvilket omtrent 

beløber fig til 20 Fod. Antager man dette, faa bliver hiin 

gamle Dverfvømmelfe mere lig De hiftoriff bekjendte, og Den 

uhyre Flodhøjde af 40 til 50 Fod forringes til 20—30. 

Ved Klitternes Forandringer paa 9Seftfoften af Ymrum 

vife De blottede Steder af den gamle Jordbund meget hyppigt 

et ganſke overfladiff, ubedækfet Steenlag, og mellem disſe 

Stene nu og da en Urne eller et Steenredſtab. Her har 

Dverfoømmelfen ganffe ødelagt Højene, eller Fun efterladt en 

meget vinge Deel af Disfe, hoilken fenere er bleven bedakket 

af Flovefand, og nu i Tinernes Løb ved Klitternes øftlige 

Bevægelfe igjen fommer tilfpne. Ultfaa ogfaa her vifer Over- 

joommelfen fig ongre end Steenvaabnenes Alder. 

Ved Landsbyen Midlum paa Söbr findes i Steenlaget 

Stoffer af Muurftene og Klumper af Sclid eller Marft 

egnenes Leer. Den flore Dverfoømmelfe er altfaa indtruffet 

paa en SiV, Da Kulturen allerede var fremffredet faa vidt, 

at man benyttede brændt Leer til Bygninger.  Muurftenene 

vare røde og uden Smaaftene, altfaa fandfynligviis brændte af 

Schlick. Det fremgaaer faaledes af Denne Jagttagelfe, at 

Overfoømmelfen allerede fandt Marffen dannet, og herved 

bliver Det ligeledes fandfynligt, at Øerne allerede iforvejen vare 

løsrevne fra Det fafte Land, thi paa VBeftfden af De ydre 

Der Danner fig ingen Marit. 

Ogfaa ved Keitum fandt Forfatteren paa flere Steder 

Brudſtykker af Muurftene i Dette Steenlag. 

Hvor paa Øen Sylt Sandhøjene ere bortførte af Vin- 

Den, finder man hele Flader blottede, og feer tydeligen Jord: 

bundens Forhold: Den er ganffe bedækfet med Stene, Dog er 

Lejet her iffe faa mægtigt fom paa mange andre Steder; un- 

Der Stenene opdager man endnu tydeligt den forte Muldjort, 
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og hvad Der er meget mærkeligt, man feer gan(fe tydeligt 
- pløje Agre, fan. forfølge Furerne, og feer en WUgerind- 

Deling omtrent fom ; Den nærværende. Paa et Sted har 

Forfatteren ganſte umiskjendeligt feet en Kjørevej og nogle 
Skridt Derfra en Fodfti. Den ftejfe Strandbred tilla- 

der at forfølge Laget f en meget ftor Udftrækning, og 

i Dette lodrette Gjennemfnit er Det aldeles (ffe forfkjælligt 

fra Det ved Keitum, paa Amrum 0. f. 0. Fænomenet maa 

altfaa antages at være Det famme, fom Det, Der paa De øvrige 

Steder er iagttaget; Fun har Bandets Virkning været meget 

ringere her paa Disfe høje Steder, hvilket fandfynligviis lader 

fig forklare af den fimple Grund, at Bandet fun har bedek⸗ 

fet Disfe Agre en Fort Tid, ved Den ftærkefte Flod, og felo Da 

fun i ringe Højde. 

Overfoømmelfen traf altfaa Øerne paa en Tid, Da man 

brændte Muurfteen, inDdeelte Marker í Agre, plojebe Disfe 

ligefom nu, og var i Befiddelfe af Veje og Vogne. 

Sfølge Grunde, hentede af Hiftorien og af Overeenftem- 

melfer mellem forffjællige, Agerbruget vedrørende Bencevnelfer 

i Det plattobffe og engelffe Sprog, troer Forfatteren at funne 

antage, at Beboerne af De omhandlede Egne allerede i Vet 

fjerde Aarhundrede idetfenefte have haft Agerbrug, inddeelte 

Marfer og Boliger af brændte Steen, og at altfaa Over- 

foøgmmelfen ifte formedelft de opdagede Agre o. f. v. behøver 

at henlægges til en fenere Tid. | 

Men at Denne Overfoømmelfe maa føres tilbage til en 

. høj AMerdom, anfeer Forfatteren for at være hævet over al 

Tvivl, thi antager man, at Floden virkeligen har naaet en 

Højde af 40—50 Fod, vg at Landet ikke fiden den Tid har 

hævet fig: faa fones Det ganffe uforklarligt, at man ingen Ef: 

terretning ffulde finde om en Overſvommelſe, Der fteg mere 

eub Dobbelt faa højt fom Stormfloden 1825. Men finder 
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` man Det fandfynligt, at en Hævelfe ar Landet har fundet 

Sted efter Hiin Tid, hvorved ben virkelige Flodhøjde nfet- 

teg til 20—30 Fod: faa maa Denne Hævelfe have fundet 

Sted før Opførelfen af Borghøjen paa Romø, og fan mu- 

tigen være indtruffet pludfeligt. Mení faa Tilfælde vilde Den 

have været ledfaget af et faa frygteligt Jordffælv, at man fiffert 

maatte have Efterretning Derom, naar Det var indtruffet i den 

biftoriffe Sid. Jmidlevtid var ogfaa Det Tilfælde tænkeligt, 

at Hævelfen var foregaaet langfomt; men Da vilde, efter De 

befjendte Kjendsgjerninger, en 3teffe af Aarhundreder have 

været nødvendig for at. bringe Landet til dets nuværende 

$ejoe, Da Hævelfen allerede maatte have været tilendebragt, 

før Borghøjen paa Roms opførtes. 

De Naturforandringer, fom Hertugdømmerne i Ven nu: 

værende Jordperiode have været underfaftede, angiver Forf. i 

Fronologiff Følge faaledes. 

1. Efte at Nullefteensdannelfen var fluttet, og Havet 

havde antaget Den Beflaffenhed, fom Det endnu har, og nær 

rede De famme Dyr fom nu, hævede Havbunden fig, og blev 

faft Land. Dette fones at fade fammen med Diluvialover- 

foømmelfen (Syndfloden). | 

2. Det fafte Land indbefattede alle Danfte Øer og en ftor 

Deel af den nuværende Øfterfø; i VBeft ftrafte Det fig til 

Helgoland. De ftove Hedeftrækninger vare endnu (ffe tilftede, 

og hele Landet fones at have været bevoret med Bøgetræer. 

Spor af menneftelige Levninger fra Denne Tid ere endnu aldrig 

fundne hos 0$. Ved Gjennembruddet af den nuværende both . 

nifte og finffe Bugt, fom Dengang vare Jndføer, blev Den 

ftove øftlige Overfoømmelfe foranlediget, hvilfen Dannede De 

Danffe og tydfte Der ( DØfterføen, indffjar Fjorde og Sunde, 

overfogmmede hele Den mellemfte Del af Landet med Sand, 

pg ved Aflobet mod Velten udhulede de Fordybninger, boot 
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fenere den holſteenſte og flesvigffe Marſt dannede fig; medens 

i Soland, hoor Virfningen var mindre voldfom, hele Reekken 

af de veftlige Fjorde og Søer fremfton. | 

3. Efter denne ftore Overfoammelfe bedæftedes Landet, Da 

Det var blevet tørt, med Fyrretræer, hvilke vi endnu finde 

Dybt toore Mofer. J Den ftore Havbugt, fom frembringes af 

England, Nordtydſtland og Danmark (thi Kanalen mellem 

England og Frankrig fones førft fenere at være gjennem- 

brudt) dannede nu Marffen fig, tfær ved Mundingerne af De 

flore Floder, Nhin, Ems, Wefer og Elben. 

4. Sj den fidfte Periode fønderreves Hertugdømmernes 

Veſtkyſt Deels ved Saænkninger, Deels ved Overfoømmelfer, 

ſandſynligviis begypnDende med Englands Udffillelfe fra Frant- 

rig og med Jndtræbeljen af en ſterk Strømning gjennem 

Kanalen. 

HI. 

Fosfil Elefanttand i Danmark. 

I Danff Ugeffrift (I, 561) findes nedenftaaende No- 
tice af Dr. Pingel, bvilfen jeg faa meget fnarere har troet at 

maatte optage her, fom Den (ffe letteligen af Nogen vil føges 

i et periodiſt Skrift, Der ellers (ffe har Naturbhiftorien til Gjen- 

ftanb, og følgeligen er ubfat for at unddrages- Den Opmaært- 

fombhed, Den fortjener. 

„J ganffe overordentlig. Mængde træffer man, fom 

befjendt, Been og Tænder af ForverDenens Elephanter i 

Siberien, hoor Tænderne endog eve blevne til en Hanz 

Delégjenflanb. Langt fjeldnere forefomme De f Europa, 

* uagtet: De Dog. angives, Tid efter anden, at være fundne 

næften overalt i Denne Verdensdel. Danmark er et af 

de faa Lande i Europa, fom hidindtil ikke har havt noget 
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Grempel hervaa at fremvife, Da bet enefte hos os fort 
fomne Tilfælde er blevet faa godt fom aldeles ubekjendt. 

For næften et halvt Aarhundrede føden ftodte nemlig 

Arbeiderne ved den flesvig-holfteenffe Canal paa Hug- 

tanden af en Elephant. Et omtrent 6 Sommer langt 

Fragment, formodentligen Alt, hvad ber af Denne Finding 

ev tilbage, er af Den fenere afdøde Generalmajor Wegez 

ner, fom da foreftod Canalarbeidet, forfynet med en 

egenhændig Paategning, ifølge hoilfen Det er fundet Den 

30te Juli 1783 i Ganallinten mellem Rönigsföhrde og 

Eluvenfief, 28 Fod under Jordens Overflade. 

Dette for og mærkelige Stoffe blev i 9favet 1819 

af Daværende Kammerjunker og Diviftons-Qvarteermefter 

Wegener, tilligemed adſtillige, ved Kanalgravningen 

fundne, 9Intíqoítetev, foræret til Muſeet for nordiffe 

Oldſager. Derfra fom Det i Aaret 1830 til det Kon- 

gelige naturbiftorifte Mufeum, hvor Det nu opbevares.” 

HAT. 

Forfteninger paa Fuur. 

Bed i et andet Øjemed at gjennemgaae et, fom Vet fonce, 
neften forglemt, og heller itte meget gehaltfuldt Skrift (Wil⸗ 

ſe's Reifeiagttagelfer), blev Red. opmærkfom paa, at man 

allerede i 40 Aar eller endnu længere Tid har været befjendt 

med Fiſke- og Inſektaftryks Sotefommen paa Suur. 

voilfe*) udtrykker fig næmlig í Aaret 1798 jaalebeé : 

„Selo har jeg (Efe efterforffet dens (Øens) Bjerges 

Indhold, men efter Hr. Thorups flriftlige Beretning, 

fom efter bet Befaling engang underfegte Disfe Egnes 

*) Wilfe’s Reifeiagttagelfer V, 239. 
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Natur - Mærkværdigheder, findes her tyve Slags Porce- 

lain⸗Jord, fer Slags Trippel, to Slags SSalfejort, Steens 

mergel, hoori AftryÉ af Grene, mange Skiverarter, Der: 

iblandt een med. Indtryk af Siffe, fom ellers ei er 

funden i Danmark; ogfaa en Kalkftiver, hvori ^ en 
Libellula fandtes indtryft, Allunjord, Steenkul, Jord- 

beeg, Stink-, Probeerfteen, Offer, jernhaltige Strøg f 

en falfågtig Leer, en næften til Jaspis hærdet Leerart, 

mineraliferet Træ og Kies.’ 

Hoo den omtalte Hr. Thorup var, og paa hoilken Tid han 

- berejfte Fuurland, har Ned. (ffe Funnet finde nogen Oplysning 

om í Literaturlerifon eller andenfteds. Om hans Beret- 

ning endnu erifterer, hoor den opbevares, og om det Puhe 

være Umagen værd at opføge og gjennemgaae Den, Derom 

veed Ned. Intet. Imidlertid har han Dog iffe anfeet Det for 

overflødigt, at gjøre opmærffom paa Den. 
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Zoologiſke Blandinger. 

I. 

Det Nyefte om Jufufionsdyrene. 

3 Wiegmanns Archiv, tredie Aargang, I, 377, findes føl: 

gende Anmeldelfe (ved Prof. Wiegmann) af Ehrenbergs 

ſeneſte Opdagelſer. 

‚At Denne Families mikroffopiffe Dyrformer endnu 

beſtandigt ere en Stridsgjenſtand, forſaavidt de endnu ſtedſe 

af flere Botanikere vindiceres Planteriget, er Læferne be: 

kjendt. For denne Mening ſynes ogſaa at tale, at hine 

Veſener hidtil (ffe kunde bringes til at nyde farvede 

Neringsſtoffe ſaaledes fom De øvrige Infuſorier. Nylig 

ev Dette imidlertid lykkedes Hr. Ehrenberg med Slægterne 

Navicula, Gomphonema, Arthrodesmus (Scenodes- 

mus Meyen) og med Closterium acerosum, hvorover 

ban aflagde Beretning i de naturforffende Venners Sel- 

(fab ved Mødet den 20de Juni, og fremvifte de til Beviis- 

førelfen henhørende Eremplarer. Der vifer fig her ganfte . 

de famme blæreformige Mavefække, fom hos De øvrige 

polygaftriffe Infuforier. Med den ftevfte Fydelighed talte 

jeg í Den [pfe midterfte Deel af en Navicula gracilis, 

fom Hr. Ehrenberg forevifte, 6 til 7 med blaat Farve- 

ftof ftevft fyldte Mavefække. Der er altfaa ved denne 

Vpdagelfe ført oet fulofienoigfle Beviis for deres 

ÜÖvereenftemmelfe med de polygafiriffeJnfuforier hoor- 

for allerede tidligere Den ejendommelige glidende VBevæ- 

gelje tilftræffeligt talede, bhvilfen hos flere af Dem giver 

fig tydeligt nof tilfjende, og hverfen fan fammenlignes 

med Algefporernes livlige Bevægelfer eller med Dfeillato- 
riernes Bevægelfe. De fodlignende Papiller, fom Ddisfe 
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Smaadyr udftreffe af færegne Aabninger, og træffe til- 

bage ígjem, bemærfer man ved Bandets Plumring tem: 

melig let hos flere af Dem, f. Er. hos Navicula; lige- 

ledes feer man paa de fosfile, tomme Pantfere De omtalte 

Aabninger med flørfte Tydelighed.” 
Det er imidlertid langtfra, at Botaniferne Derved ere blevne 

bevægede til at give Slip paa De omtviftede Former; tværtimod 

fones De beredte til at føre Kampen ad internecionem, og 

- tiltafte fra alle Kanter f£brenberg Deres Handffer. Meyen, 

fom allerede tidligere (Wiegm. Arch. tredie Aargang II, 24 

— 26) havde udtalt fig mod Ebrenberg's Anffuelfer, vedbli- 

ver í femte Hefte (I, 417) med megen Beftemthed fin Paa- 

ftand, at De ovenomtalte Former (ffe ere Dyr, og forfiffrer, 

at ban fuldftændigt vil bevife Dette, faafnart Ehrenbergs 

bebudede ftove Vært over Infufionsdprene er udkommet. Ultfaa 

Disputant docti, et adhuc sub judice lis est. 

HE,” 

Fosfile Aber o. f. v. 

En af Den nyefte Tids meget interesfante zoologiffe Op: 

Dagelfer er Den af fosfile Aber, og mærkeligt er Det, at me- 

Dens man tilforn flet ingen filtre Bevifer havde for, at vor 

Jordklode í en tidligere Periode havde befindet Aber, har 

man nu erholdt uimodfigelige Kjendsgjerninger næften paa een 
Tid fra to vidt adflilte Egne, fra Frankrig og Oftindien. 
Hr. Lartet har í Fertiærformationen ved Sanfon nær Auch 

fundet Unberfjeben af en Abe, beilfen fones at maatte 

henføres til de langarmede Aber (Hylobates), eller maaffee 

ftaaer imellem Disfe og Semnopithecus. — íeutenanterne 25a- 

fer og Durand opdagede ved Himalaya i Højene nær Sutlej et 

Brudſtykke af en Overkjobe, hvilket antyder et Dyr, Ver lige- 

14 
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ledes flaaer meget nær ved Slægten Semmopithecus, — 

Himalayaegnen har overhoved i den fenefte Tid givet et højft 

interesfant Udbytte af fosfile Pattedyr. Durand har næmlig 

paa Himalapas fodlige Side fundet Hjerneffallen af en fosfit 

Kameel i Sandfteen. En endnu vigtigere Spbagelfe ſtyldes 

Salconet og Cautley, der have truffet Hjerneftallen af en fem 

pemæsfig Drøvtygger, Sivatherium giganteum, í famme ̀ 

Egn. — Stor Opmærffomhed har ogfaa Hitchcock's Opra- 

gelfe af Fuglefpor i en nyere broget Sandfteen ved Bred- 

Derne af Connecticut i Masfachufett vakt. Et Fodfpor (Or- 

nithichnites giganteus) har med Klo 16 til 17 Længde 

og en Skridtvide af 4—6 7; et andet (Orn. ingens) har 

omtrent 42 Længde og 32 til 35 Skridtvide; begge have 
altfaa £ Størrelfe betydeligt overgaaet Strubfen, hvis Sfridt- 

vide anflaaes til 22”. 

. HEN. 

Om nogle Bløddyrs Udvikling”). 

Flere Bløddyr af De Nøgengjælledes Orden, hvilke ud- 

mærke fig ved Mangelen af Konkylie, have, tværtimod hvad 
man hidtil hor troet, viiſt Hr. Sars en virkelig Konkylie i de- 

res Gmbryontilftand og ligeledes nogen TD efter Fodſelen. 

Denne Konkylie ev udvendig, af nautilusagtig Form, tynd, 

bornagtig og gjennemfigtig (Slægterne Eolidia, Doris og 

Tritonia). De unge Dyr adffille fig ved Deres Form fra 

De Borne af famme Art, og foømme med Hurtighed formedelft 

to vingedannede Appendices, Der ere befatte med bevægelige 

Haar. Deres Fod, fom er rudimøntær, bærer et lille Laag. 

+) Ann, d, Sciences nat., April 1837 p. 246, af et Brev fra 

$t. Sars til Bidenft, Selftab i Paris. 
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- Aplyſierne, fom i ben vorne Alder have en indvendig Kon- 

Éolíe af forftjællig Størrelfe, ligne meget ved Fodfelen Un- 

gerne af De omtalte Slægter: De ere ligeledes forfynede med 

Binger og beftyttede af en ydre, nautiluslignende Skal. 

AV. 

Gejrfuglen ved Iydland? 

Geirfuglen (Alca impennis), en af Nordens mærfeligfte 

Fugle, fom gjør Overgang til Den fydlige HaloFugles, af Verdens- 

omfejlernes Beretninger faa bekjendte, Pinguin, fones fnart at 

ville dele Skæbne med Dsonten og andre, af be nulevende 

Sfabningers Rakke udflettede Fugle. Man bar iDetmindfte 

Sagn om, at Den tidligere ftundom (fal have viift fig endog i 

Kattegattet, men nu er Den derimod for allerede længe en fore 

founden fra De nov(fe, fevet(fe og islandſte Kyſter *), og fun 

plerligt fjældent træffes Den ved Grønlands og andre af 

Det nordligfte Amerikas Kyſter. — Defto mere maa Det oper- 

raffe, i vore Avifer at finde fortalt, at Gejrfuglen i Denne 

Vinter (fal have indfundet fig ved Jydland. Sagen fynes 

interesfant nof, til at man Funde ønffe, at Det ved en nøjere 

Underføgelfe blev afgjort, om Denne Beretning er paalidelig, 

eller, Hoad Der viftnok er meget rimeligere, grunder fig paa 

en urigtig Beftemmelfe. **) 

*) 1823 bleve to Gremplarer trufne paa den islandfte Kyft ved 

Orebakke. Senere, veed Med. iffe, at man har feet den ved 

Island. 

**» Maaftee er det Colymbus glacialis, man har feet. 
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Naturbiftoriff Tidsſkrift og Natur: 
biftoriff Forening. — ^ 

i- 

D. interesferer almindeltgotis at høre, hvorledes Fremmede 

udtale fig over vore Beftræbelfer. Følgende Uddrag af 
MWiegmanns Archiv (tredie Aargang, andet Bind, Side 127) 

vil maa(fee Derfor her være paa fin Plads. 

„J Storbritanien  fremtraadte under Ledning af 

Jardine, Selby og Jobnfton et nyt Fidsftrift for Zoo- 

logi og Botanif. — — I Danmark begyndte Heneit 

Kroyer et lignende Foretagende i Naturhiſtoriſk Tids⸗ 

ſkrift, af hoillet Udgiveren af disſe Blade hidtil har feet 

fire Hefter. Begge fidfinævnte Fidsftrifter ere faa me- 

get velfomnere Tilfpneladelfer i Naturhiftoriens Gebeet, ` 

fom de fortrinsofis have udvalgt Bearbejdelſen af deres 

fædrelandffe Natur til Gjenſtand, og man maa Derfor 

ønffe Dem, ifær Det fidfte, bhvilfet Tet Danffe Sprogs 

ringere Ubbvebelje fun turde tilfikfre en mere indftrænket 

Uffætning, en Fraftig Underflottelfe blant Dets Lands- 

mænd, hvis levende Sands for Naturhiftorie allerede faa 

[fent har givet fig tilfjende i Kjøbenhavns naturhifto- 

riffe Forening. Denne, grundet under Ledning af Efch- 

richt og Schouw, fones fremfor mange andre For: 

eninger ffiffet til at væte og nære Sinteresfen for vor 

Videnffab i den ftørre Kreds. — — Dens Mufeum bar 

allerede, ved Publifums levende Deeltagelfe, i fin Forte 

Filværelfegtid erhvervet en betydelig Rigdom, hvortil vift- 

nof De danſte Befiddelfer i Oft- og VBeftindien, i Gron- 

land og Seland tilbyde de meft neringente Hjælpe- 

kilder.“ 
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Gieifir og Stroffur *). 
uf 

J. Hallgrimsion. 

De 18»: Auguft, Klokfen 10 om Aftenen, anfom jeg til 

Gaarden Laugar i Biffupsrungur, fom ligger tæt ved Gjeiftr. 

Foruden en Folgemand, var jeg ledfaget af Præften til ið- 

dal Herr Pål Cómasfon, der godhedsfuld havde tilbudt 

fig, at være mig behjælpelig ved mine Jagttagelfer. Den hele 

Eftermiddag havde Det næften uafladeligt regnet; Aftenen var 

taaget og mørk, og Luften faae ud til Storm. Jeg frygtede 

for, at Blæften og Det marke Veir vilde forfpilde mig Nydel- 

fen af Det Sfuefpil, fom jeg fra mine tidlige Drengeaar 

havde glædet mig til engang at fee. Thi endffjønt jeg ev 

født og opdraget i Fsland, var Dette Dog førfte Gang, at 

jeg uhe fee Gjeifir. Strar ved min Anfomft til Laugar 

(Leigar), begav jeg mig paa Beien til de vidtberømte Spring- 

Eier, for, faa godt fom Mørket vile tillade Det, at gjøre 

mig befjenbt med Terrainet, og tilfredsftille min Nysgjerrig- 

hed, ved at fee hvorvidt bet maatte være Ipffedes mig, at op- 

fatte et rigtigt Billede af dette Sted, efter den Kundffab, fom 

jeg i Forveten havde erhvervet mig derom, Dels ved Bøger, 

Kobberftif og Malerier, dels ved mundtlige Beftrivelfer. Ved 

at nærme mig Stedet, blev jeg vet underligt tilmode. Hele 

Egnen var indhyllet i Røgfkyer, rundt omkring hørte jeg Det 

Éoge og brufe, og derimellem gjentagne Lyd, Der, fom Det 

.. forefom mig, iffe Eunde adffilles fra bem, fom man hører 

paa Havet i en fie taagefulb Nat, naar en Hvalfifk Hift og 

*) Uddrag af en Dagbog , ført paa en naturvidenfrabelig Reife i 

Island, 1837. 

oe 15 
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her ffober over Vandet og blæfer.. Det var — ſagde min 
Fører — de mindre Springfilder, Zitlifivoffur og Lirligjei- 

fir, famt et Par andre, fom med forte Mellemrum af 3 à 

5 Minuter opfafte Vandet til en Heide af nogle Fod. Men 

hvad der ifær frapperede mig, og fom jeg (ffe havde ventet at 

fee, var en ſneehvid, belgedannet, hældende Flade af betyde- 

ligt Omfang, fom ffinnede gjennem Mørket og De blege Dun: 

fter. Jeg betraadte Denne Flade; mit Øie fagde mig at Det 

var Jg, en ved Froften opfoulmet Kilde, men jeg flod ved 

Gjelftr, midt om Sommeren, og Barmen trængte op igjen 

nem mine GStøvlefaaler. Jeg vidfte Det var Den af Bandet 

affatte Kifeljord, men jeg fase fun Js. — Saa fluffende er 

Dette, i fit Slags viftnok enefte Phænomen, naar man be: 

tragter Det  Susmørkfe. Det hidrører hverken fra Gjeiftr 

eller Stroffur, men fra en anden varm Kilde af betydeligt 

Omfang, fom faes 25lefí. Den Danner intet Spring; be: 

ftandigen ftaaer Dens Band roeligt, fípber fagte over Kildens 

fydlige Nand, og har i Tidens Løb dannet Det ovenomtalte, 

udmerfet ffjønne, hvide Kifellag. Jeg vil en faae Leilig- 

hed til at omtale Denne Kilde nærmere. Jeg fom til Gjeiftr. 

Man fliger op ad den 12 til 14 Fod høie Skrænt, beftaaende 

af graaagtig, tavledannet Kifelfinter; og nu ftaaer man paa 

Randen af Basfinet. Vandet opfyldte ganffe Den runde, 

tragtformige Yabning, og løb paa enkelte Steder over Dens 

Kanter. Dets Overflade var fuldfomment rolig, klar og glat, 

fom et Speil, og ingen Kogen, eller Udvikling af Gas fra 

Kildens Indre, forflyrrede Dens natlige Hvile; men enkelte 

Dumpe Stød, 3 og 3 ad Gangen — omtrent fom fjerne Kaz 

nonffud — forfonbte, at „Rieng Aand” var vaagen i Dy- 

bet og forberedte et nærforeftaaende Udbrud. Jeg ønfkede Det 

iffe. Saa vilde jo Natten (fjule Det prægtige Naturfon. Jeg 
opflog mit Felt paa Den nærmefte Græsplet ; Præften indfvar- 
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terede fig paa Gaarden og min "Følgemand blev hos mig I 
Feltet, for at holde Vagt. 

Natten var mørk og frille. Intet hørtes, undtagen KiMernes 

Brufen. Jeg lyttede til den fælfomme Lyd; jeg vilde vaage, 

men Nattens Muſik Iullede mig i Søvn. Da jeg vaagnede, 

var Det løft £ mit Felt; Klokken var 5; mín FølgemanD (oo 

trøgt. Han (fulbe have hodt Vagt, men Trætheden havde 

overvundet Den ellers raffe og villige Dreng. Skulde jeg 

have fovet paa Randen af Gjeifir, medeng ben opførte fit 

majeftætiffe Stuefpil? Forſtrakket (ovang jeg ud af Feltet, 

for at fee, om Dette var mueligt. — Sil min Beroligelfe fandt 

jeg Dens Basfin fodt til Randen, ligefom i Gaaraftes; Van: 

Det var endnu roeligt og bevagedes Fun, i Det 5 til 6 fmaae 

Bælte, paa forffjellige Steder, løb igjennem nogle Fordpbnin- 

ger i Basfinets Rand. Men í en anden Henfeende var Defto 

førre Forandring indtruffet. Veiret var blevet ualmindeligt 

ffjønt og lovede Den pndigfte Sommerdag. Himmelen far og 

fuldfommen ſtyfri, Luften mild og flille. Jeg glædede mig 

til De gode Udfigter for Den fommende Dag, og begyndte nu 

vet for Alvor at fee mig omkring, for at opfamle Billedet af 

mine Omgivelfer. 

Man har beffrevet Denne Gan fom mørk og fergelig. 

Det Fan være, at den under en vis Belysning vifer fig faa- 

ledes; Denne Gang var Det (ffe Tilfældet. Jeg faae Fun lidet 

af Det Forftorrelfens Værk, fom man har gjort faa meget 

Bæfen af; thi Den Smule Kifelfinter, fom har fortrængt Be- 

getationen fra Springfildernes nærmefte Omgivelfer, har Dog 

iffe flort at betyde for Den, fom i Forveien har betragtet We- 

læggelfens rædfomme Magt i nogle af Islands Lavaftræk- 

ninger. Siffert ville de efte Yslændere finde Denne Egn vet 

fmuf; mig forefom Den venlig, ja endog munter, i Den ftraa- 

lende Morgenbelysning. Udſigten mod Veft er viftnok lidet 

15* 
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indbydende; ten er færdeles ndftrænket og optages: ganffe af 
det lille Bjerg Hoikafell, i hvis øftlige Skraaning Spring: 

Eierne ligge paralel med Bjergets Længdeftrækning fra Nord 

til Syv. Ovenfor Kilderne ec en Deel af Bjerget øde og 

vid, Den beftaaer næften udelukfende af ftørre og mindre 

uformelige Dynger af rodagtig, bolusblandet Kifelfinter — Ley- 

ninger af ældre, udtørrede Springfilder — og det nuværende 

Spillerum for en Mængde hede, tildeeld Fogende Leerpytte 

(Soffioni), fom ideligen forfoinde for igjen at fremfomme 

paa et andet Sted. Mod 2t begrændfes Horizonten af en 

Noælkfe lave Bjergaafe, med Heklufjall i Baggrunden. Sneen 

paa Dette Bjerg var fov en ftor Deel optøet; eenfom, majeftær 

tiff og roelig flod Hekla, med Den forteblaa Kegle, firaalende 

af hvide, phantaftift Dannede Ispletter. Imellem De beffreone 

Partier ligger en udſtrakt Gan, en græsrig Dal, hvis Net: 

ning gaaer fra Nord til Syd, og fom vilde være (fjon, hvis 

Jordbunden íffe var altfor vaad. Den gjennemffjoæres af to 

Elve, vvitå og Tungu-friör; men fra Gjeifir feer man Fun 

Deres Bredder, Bandet er for Det Mefte (fjult i De Dybe Flod- 

fenge. For Dalens nordlige Aabning hæver fig Bláfell, et 

fmuft, enfeltftanende Bjørg, med ffarpe Conturer. Mod Syd 

begrænDfes Udfigten af en mindre anfeelig Bierggruppe. 

Solen var opftaaet. Nu var Det paa Tiden for Spring: 

filberne at bringe nogen Afverling i Ven frille Morgenfcene. 

Jeg vidfte, at man fan tirre Strokkur og bringe Den til et 

Udbrud, ved at fafte Stene ned i Dens Svælg; men Det er 

en uforfoarlig Handling, fom jeg iffe vide bringe over min 

Samvittighed. Jeg foretrak at vente, og lod mig imidler- 

tid nøjes med at betragte Denne mærkværdige Kilde, hvis 

uhyre Kraft langt overgaaer Gjeiftr, í Forhold til begges rez 

lative Størrelfe. Strokkur ligger fønden for Gjeiftr i en Af⸗ 

and af 150 Aen. Den er omgivet af en horizontal Kifel- 
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flippe af famme. Farve og Beftaffenhed, fom Gjeifiv-Basfinet. 

Den ophøtete Rand om Springkildens Uabning, fom tli- 

gere Neifende have befkrevet, er nu neften forfounden. Frem- 

mede, fom beføgte Dette Sted, have fundet Fornøielfe i, at 

bræffe ben op og fiyrte Stykferne ned i Kilden, for Derved 

at fremffpnde Dens Udbrud. Og faavidt gaaer Denne Van: 

Dalisme, at een af De Herrer Wetfende — fom man fortæller 

en engelft Bardnett — har endog med ftove Anftrængelfer og 

fiffert iffe uden Fare, faaet et Stykke fprængt ud af Kilde: 

rørets indvendige Rand, hvorved en Fordybning ev ovftaaet, 

fom har en ufordelagtig Indflydelſe paa Vandſtraalens Form). 

>) Hr. Wer. har ſikkert haabet at forberede fig et overordentligt 

Stuefpil; men han gif forvidt og forfeilede ganfte fit Øiemed. 

Bonden paa Laugar, fom havde ladet fig overtale til at gaae 

den rige Baron tilhaande ved hans Urbeide, fortalte mig, at 

denne [ob Eafte en urimelig Mængde Stene og Jordklumper 

ned i Kilderøret; men den forventede Birkning udeblev. Stroftur 

forholdt fig roelig, og Hr. Wr... maatte reife bort, uden at 

have feet et enefte Udbrud. Siden gif tre Uger hen, uden at 

GStrotfur udfprøitede Band en enefte Gang. Man troede als 

mindeligt, at Kilden var fulbfomment tilftoppet, og Gaardens 

Folk vare bange for, at den frulde bryde frem paa et andet 

Sted og muligen anrette Stade. Endeligt en Morgenftund ftaf- 

fede Kilden fig Luft. Det fral have været et frygteligt Udbrud. 

Jorden ryftede vidt omkring og ben vrede Strokkur flyngede 

Gnalænderens Steendynger høit imod Skyerne. S Førftningen 

faldt Meget deraf igjen ned i Kilderøret; men nu var Stroffur 

førft i Gang, og hørte iffe op med at vafe, førend Alt, fom 

man før havde faffet ned, var malet til Grus eller bortflynget. 

Dette Udbrud varede til henimod Middag. Spvrigt paaftaaer man, 

at Stroffur nu iffe after Bandet faa heit, fom i forrige Ti- 

ber, hvilket derhos bekræftes af tidligere Reifendes Beretninger, 

og fynes det ligge nar, at tilffrive denne Omftændighed be Mis- 

handlinger, fom Kilden har (ibt, ved denne og flere Reifendes 
uforfvarlige Kaadhed. 



944 

Sen ufortrødne Strokfur har nu alt (em. TD af otte Aar 

arbeidet paa, at udbedre Denne: Skade, hvilket ogfaa tildeels 

er feet. Bandet flod omtrent 31 Alen under Keranden og 

fogte overordentligt heftigt; jeg har iffe feet noget Lignende. 

Store Masfer af Vanddamp trængte uafladeligt op fra Dybet 

med en faaban VBoldfomhed, at hele Bandeté Overflade var 

forvandlet til brufende Skum. Jeg nærmede mig Kildens 

Rand faa meget fom mueligt, hældede mig udover Svælget, 

og tabte mig t Betragtningen af det rafende Vand. Heftige 

unDerjordiffe Stød, fom fontes at fomme fra Gjeifir, oct: 

fede igjen min Opmærkfomhed. Jeg antog Dette fom Signal 

til et foreftaaende Udbrud, og vilde ffonte mig derhen; men 

juft fom jeg havde vendt mig om, og var gaaet omtrent 10 

Skidt fra Stroffur, følte jeg Jorden bæve under mine 

Fødder og hørte en fufende Lyd bag ved mig, en felfomt 

hoinende Brølen, fom íffe lod mig tvivle om, hvad Der fore 

gif. Da jeg nu faae hen til Stroffur, hævede (fg en om- 

trent 20 Alen bet Bandføile over dens Svælg, fom ikke fik 

Tid til at fonte, for De fra Dybet Fommende, tæt paa hin- 

anden følgende Stød, Der flebfe hævede Den til fin forrige 

Højde. Dog, efter 3 Minuters Forløb, fan Vandftraalen 

pludfeligt og ftyrtede fov Det Mefte ned paa Kifelklippen rundt 

omfring, hvorfra Det affjølede Vand en paa alle Kanter 

løb ned i Det tømte Kilderer. Herved opftod en eiendommer 

lig Brufen í Kildens Indre, ligefom om VBandmasfen gjen 

tagne Gange blev fuget Dybt ned i Røret, og Men ftebt op 

med $eftighed. Saaledes i det Mindfte forefom Det mig, 

efter Lyden at Damme, thi fee Det Funde jeg iffe, Da jeg ikke 

vovede at gaae ben paa Kilderanden af Frygt for at blive 

overffyllet. Det er fikkert fra Denne Lyd, at Kilden har faaet 

fit Navn; thi Ordet „Strokkur“ betyder en Kjærnebøtte, 

efter Den i Island almindelige Sprogbrug; og Kjærnebøttens 
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Lyd — naar Melken Fjærnes — er faa noget nær Den famme, 

fom ben omtalte Brufen, rigtignof efter en betydelig formind- 

(tet Maaleftof. Efter 2 Minuters Forløb, begyndte et andet 

Udbrud, Dobbelt faa ſtjont fom Det førfte. En uhyre Masfe 

Vanddamp brød op igjennem Kilderoret ( en enefte vedhol- 

dende Strøm, Der af og til forøgedes ved heftige Sted, vg 

rev Vandet med fig til en Højde af 35 til 40 Aen. Røg 

ftotten hævede fig meget høiere, lig en Bulfans Pinie. Den 

dobbelte Strømning, fom man bemærker i Vandftraalen, var 

i Særdeleshed overordentligt ffjøn. I Midten af Straalen 

dreves nemlig Bandet opad med ftor Heftighed, medeng Det 

igjen paa alle Sider fiprtede ned; hvorved de Straaler, fom 

hvert Dieblik forvildede fig fra Hovedftammen, vyleftes í 

Stovregn, Der omgav Den fEummende Vandføile og ftraalede 

í Negnbuens hele Pragt. Man tænfe fig Denne vældige 

Støtte, iført 9tegnbuen og omgiven af et blaaligblegt Taage- 

gevandt, et verlende, ubeftemt Klædebon, fom uDgaaer fra 

Skikkelſen felo, Den brufende Kjempe, fom vludfelig fremtræ- 

Der i hele fin Kraft og Men med Get. forfoinder i Klippe- 

foelget, hvorfra Den opfteg — Det ev et Syn, fom man vift- 

nof aldrig glemmer; men (ffe DeftomindDre ev Det høift van- 

(feligt at beffvíoe ; Det er ofte forføgt, og ligefaa ofte ev Det 

míéloffet. Jeg vil Derfor (ffe opholde mig ved Det unyttige 

Forføg. Desuden maa meget være unDgaaet min Opmært- 

fombhed. Den, fom vil beffrive Disfe Udbrud, maae have feet 

Dem faa ofte, at ban fan være en fold og ſtarp Jagttager. 

Men Dertil ere viftnok Faa ſtikkede Begyndeljen. Scenens 

Hoihed virker for flærkt paa Filftueren; han beholder Total- 

indtrykket Dybt indpræget i Sjælen, men Smaaomftændighe- 

derne har han enten (Efe bemærket, eller Billedet af dem foo: 

ver Dunkelt og forvirret i hans Hufommelfe. Saaledes í Det 

Mindfte er Det gaaet mig, og jeg tænker at mange Andre er 
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det (ffe gaaet et Haar bedre. Dette ſidſte Ubbrud varede om- 

trent i 6 Minuter. Da fané Vandfeilen pludfeligt, fom Den 

forte Gang, og efter et Par frugtesiofe Unftrængelfer holdt 

Stroffur inde og med det famme taug De underjordiffe Knald, 

fom under hele Denne Scehe havde tordnet fra Gjeiftr. Umid- 

Delbart efter Dette Udbrud flod Vandet i Stroffur 7 Men 
Dybt, men hævede fig fnart igjen til 4. 

| Nu gif jeg hen til left, den før omtalte hede Kilde, 

fom affætter Det udmærket ffjønne Rífellag. Den beftaaer af 

2 Afdelinger, adffilte ved en tynd Væg, fom tildeels ev gjen- 

nembrudt. Den er henimod 5 Faone dyb, og opfyldt til 

Randen med et faa gjennemfigtigt og kryſtalklart Vand, at 

man tydeligt fan fljelne De mindfte Gjenftande paa Kildens 

Bund. Dens Vægge ere flinnende hvide, med enkelte røde 

og blaaliggrenne Striber, og rundtomkring befatte med alle: 

flags forunderligdannede Figurer. Naar Solftraalerne falde 

ned í Den bare Kilde og fpille paa Den fneehvide Grund, gi- 

ver Det í Sandhed et prægtigt Sfuefpil. Jeg har forfømt at 

maale Denne Kildes Omfang; Det er betydeligt ftort; Længden 

fra Nord til Syd, naar man tager begge Afdelinger, ev i det 

Mindfte 10 til 12 Aen, Breden er neppe det Halve. Dens 
Varmegrad ev 739 N. 

Dftenfor Blefi, i nogle faa Mens Afftand, findes en 

Fogende Kilde, fom er færdeles fing og uhyggelig. Den bær 

ver intet færligt Navn, men mín Følgemand mente Den nof 

fortjente at Faldes Viti (orcus). Dens Munding er omgivet 

af Gruus og Leer (imedens alle de andre ere omgivne af 

en fat Kiſelſtorpe), og indvendigt flimet og grønlig-fort. 

Vandets Overflade ftaaer 5 Alen dybt under KiMeranden, ben 
Foger heftigt, men Fafter iffe Vandet op og udfender en kjen 

delig Lugt af Svovlvandftofgas. Thermometret fanf 51 Favn 
fra Aabningen at regne og vifte 829 R. | 
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S Zitlifirottur og Kitligjeifie, De føromtalte fmaae 

Springkilder, famt et Par andre, fom (ffe have faaet noget 

Navn, fleg Thermometret til Kogepunktet; men herved maa 

bemærkes, at Da alle Disfe mindre Kilders Nør eve nevre og 

. Érogebe, fan deres VBarmegrad fun føges i Vandets Over- 

flade. Dybere nede ev Heden viftnok meget flørre. I en lille, 

ubetydelig og fnever Hule, omtrent midt imellem Stroffur og 

Qitligjeifir, fom forreften brufede heftigt, fleg Thermometret 

til 83^ N. 

Efterat have gjort Disfe Smaaiagttagelfer, begyndte jeg 

at forberede mig til De Forføg, fom jeg vilde anftille, for faa ' 

godt fom Det maatte Funne Ipffes mig, at maale Barmen i 

Gjeifir og Strottur. I denne Henfigt maatte jeg gaae hen til 

Laugar, for Der paa Stedet at an(faffe mig en Deel af de fornødne 

Nedfkaber, hvilket medtog nogen Tid. Imidlertid fom en af 
Gaardens Piger og fortalte mig, at „nu ffulde Springfilden 

til at renfe fig‘ (hverinn ætlar að fara að hreinsa sig); 

hun havde været Deroppe, for at fee efter Qvæget og 

Drive Det bort i fornøden Afftand.*) Nu vidfte jeg ftrar at 

Talen maatte være om Gjeiftr. Her var, altíaa ingen Tid at 

fpilde. Seg fprang affted, faa hurtig, fom mine Fødder vilde 

bære mig, og Dog fom ieg for fide. Jeg var í et Par 100 

Favnes Afftand da Udbrudet begyndte, og førft henimod dets 

Slutning fom jeg ben til Stedet; thi jeg havde flere Gange 

uvilkaarligt ftaaet fille; jeg Funde iffe paa een Gang løbe, og 

betragte Dette Skuefpil faa opmærkfomt, fom jeg gjerne vilde. 

Dette Udbrud havde været et af De mindre, thi ved Dets Op- 

bør var Basfinet (ffe fulbfomment tømt; og Tog var Det 

- Bandets uhyre Masfe, fom ifær forbaufede mig. Straaten 

"y Gt Par Dage i JForvejen, var et Faar omtommet ved Gjeifir; 

det havde ikke faaet Tid til at redde fig. 
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hævede fig vel ikke (tort højere, end Stroffurs fidfte, ſtjonne 
Bandftøtte, men den var mere end tre Gange faa tof, og Va | 

ftørfte Delen deraf i Faldet (tovtebe udenfor Basfinets Rand 

og derpaa famlede fig i en bred Groft, fom efterhaanden har 

dannet fig til Bandets Afløb, opftod Derved en lille Glo, fom 

jeg iffe havde villet paatage mig at vade igjennem, om Den 

faa end havde været Fold. Desværre fik jeg ikke at fee vette 

Udbrud faa tydeligt, at jeg ev (ftant til at meddele noget Til 

forladeligt om VBandftraalens nærmere Beflaffenhed, deels for- 

medelft Den temmelig lange Afftand, ifær í Begyndelfen, men 

Deels og fornemmelig, fordi en fagte Nordenvind drev Nøg- 

fEverne henimod Den Kant, hvorfra jeg fom. 

Nu var Der en god Leilighed til at maale Barmen i 

Seife. Basfinet (eller Den tragtformige Skaal — henimod 

18 Aen i Diameter — fra hois Bund Kilderøret gaaer lod- 

ret ned) var mere end halotømt, og Vandet fleg Fun lang: 

fomt, omtrent en Somme i Minutet. Jeg Eunde Derfor være 

roelig for, iffe at blive overrumplet af et pludfeligt Udbrud, 

imedens jeg anftillede mine Sagttagelfer. Jeg var forfonet 

med 3, Thermometre, fom Det Danffe Videnffabers Selffabs 

meteorologiffe Committee havde givet mig med paa min Reife: 

4) et Martmum-Shermometer, fom Funde maale 140? R.; 

2) et Ditto, Der iffe var noteret højere end til 60° R., og 

3) et fædvanligt Thermometer, fom Funde maale 86° N. 



219 

Seg tog em flært Træfasfe af 

vasfende Størrelfe, hHvorpaa forfkjel 

lige Huller vare anbragte, for at Ban- SN 

Det med Lethed Funde trænge ind. I | 

Denne Kasfe (a) lagde jeg Shermome- 

teret Nr. 1, og fatte Det faft faaledes, b 

at Det (ffe funde voffes til nogen af 

Siderne, hvorpaa Kasfen blev tilluk 

fet. Dernæft blev Den feftet til Linen 

b faaledes, at Shermometret fom til 

at hælde under en Vinkel af 15 à 20? ; 

en Forfigtighed fom iffe var overfle- 

dig, ta Marimum-JnDeren fad noget 

løs og let Funde have Fommet til at 

glide ned under Dyptrækningen, hvis 

man havde givet Jnftrumentet en ver- 

tical Stilling. Et Lod (c) af 10 

PDS. Vægt var faftgjort til Kasfen. 

Nu blev et Neeb (d), fom to Mænd holdt, fpændt tvers over 

Gjeiftr-Bafinet ; paa Midten af famme var en Tridfe (e) an- 

bragt, og over Denne Tridfe gik Den til Kasfen befæftede Line. 

Paa Denne Maade Funde Jnftrumentet med ftørfte Lethed fom 

fes midt ned i Kildergret og føden træffes op igjen, uden at 

blive ftødt imod dettes Vægge. Kasfen fant 151 Faon, og 

da jeg mærkede at Loddet verte. ved Bunden, flrammede jeg | 

Einen netop faameget, at Loddet igjen foævede frit, og efter 

6 à 7 Minuters Forløb, traf jeg Kasfen op med Varfom- 

bed.  Thbermometrets Inder flod paa 9519. Jeg gjentog 

Dette Forføg to Gange og ved begge de fidfte Sorføg vifte 

Varmen fig at være paa oet nærmefte 967 R. Maaſtee 

hidrorte Forfkjellen Derfra, at Det Band, fom løb ind i Kas- 
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fen under. Nedfænkningen, har den førfte Gang ikke faaet Tid 

til fulbfommen at antage De underliggende Vandfchichters 

højere Temperatur. — Til famme Tid, fom disfe Sorfog 

bleve anftillede, ftoo Tbermometret i Gjeifirvandets 

Overflade paa 779 X. | 
Nu foretog jeg mig at maale Barmen i Strottur, vg 

brugte her den famme Fremgangsmaade, fom ved Gjeifir, 
ene med Den Forffjel, at jeg hængte en ftørre Vægt ved Kas- 

fen, hvori Jnftrumentet var placeret. Dette anfaae jeg for 

nødvendigt, Da Kildens Vand var i en faa heftig Ovbrufen, 

at Kasfen ellers let Funde blive født mod Norets Vægge. 

Sinftrumentet fant henimod 7 Favne dybt; men da jeg fiden 

traf Det op og aabnede Kasfen, fandt jeg mit Thermometer 

i Styffer. Altfaa maatte Barmen í Stroffur overftige 140°, 

eller Kasfen have faaet et voldfomt Stød. Dette fidfte var 

iffe rimeligt, thi faa maatte jeg vel have bemærket Det ved 

Linen. Nu havde jeg Da Fun tilbage Thermometrene Nr. 2 og 

3, af boilfe Det flørfte iffe Funde flige højere end til 869. 

Men Da jeg (ffe vilde forlade Stroffur med uforrettet Sag, 

tog jeg Dette fidfte Mr. 3), brækfede den pverfte Spids af 

paa Den tílfuffebe Ende, for at Qoægfølvet ved Udvidelfen frit 

funde træde udover Yabningen, og fatte Det derpaa í Kasfen 

a, idet jeg gav Denne en vertical Stilling. Saaledes place: 

vet foenfede jeg mit nge Inſtrument ned i Kiderøret, indtil 

jeg mærkede, at Loddet rørte ved Bunden. Efter 19 Minu: 

ters Forløb traf jeg Kasfen op, aabnede den og tog Ther- 

mometret ud med VBarfomhed. Saafnart Det afkjøledes, fan 

Qvægfølvet ned ( Kuglen; Nr. 2 flod paa famme Tid paa 

+ 129, Nr. 3 funde maale — 23%. Barmen i Stroffur 

var altfaa ftørre end 1219 N. Nu anbragte jeg begge Ther- 

mometre ved Siden af hinanden i en pasfende varm Kilde, og 
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Da vifte fig Det frappante Nefultat, at medens Nr. 2 flod paa 

+ 879, flod Nr. 3 paa — 113°. Daa denne Maade 

(fuloe Strokkur bave den ubyre Varmegrad af (86 + 
57 + 113) 1545? Xeaumur — 193? Centigr. — 37919 

Sabr. Desværre funbe jeg (ffe gjentage Dette Forføg, Da 

intet Qovægfølv var ved Haanden, for igjen at folde Det 

tømte Thermometer. — 

En halv Time efter at Dette Forføg blev anftillet, be- 

gyndte et nyt Udbrud af Stroffur,.fom i Det Hele taget lig- 

nede Det jeg havde feet om Morgenen, med Den Undtagelfe, 

at Kilden i Den TM, fom bengif imellem de to Hovedudbrud, 

gjorde nogle Forte Unftrængelfer , fom ftødviis faftede Bandet 

til en Højde af 8 à 10 Aen. Denne Gang hørtes Der hel: 

ler iffe nogen unDerjordiffe Knald fra Gjeiftr.  Maaffee ex 

Det fun, naar Gjeiftrbasfinet er opfyldt og den tunge 

Bandmasfe trykker De underliggende Dampe, at disfe Knald 

opftaae, idet Dampene igjennem underjordiffe Revner Drives 

ben til Strokfurs tømte Gaverner. 

.. Ved Udbrudene affjøles Vandet i Stroffur til Den 

Grad, at man til Slutningen Fan godt taale at holde fin 

Haand inde i Vandftraalen. Siden opvarmes Det efterhaan- 

Den, og da Det ovenomtalte Forføg blev gjort næften umid- 

delbart førend et- Udbrud begyndte, fones Det troeligt, at 

den fundne Temperatur er faa noget nær Den høiefte, fom 

Bandet i Strokfur Fan antage. Sfulde derfor nogen Anden 

fenere faae €oft til at gjentage Dette Forføg, maatte Det ſtee 

Fort førend et Udbrud, hvis han (fulbe funne Éomme til det 

famme Nefultat. Det maatte ellers være hoiſt interesfant, at 

obfervere Den ftígenbe Varmegrad, fom rimeligvis maa finde 

Sted, imellem to paa hinanden følgende Udbrud, og gjen- 

tage Forføgene med beftemte Forte Mellemtider. Denne 
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Gang var jeg fat ud af Stand dertil. Jeg anvendte Neften 

af Dagen til at indfamle Mineralier í Gjeifiregnen og, for- 

faavfdt Tiden tillod det, at fagttage fammes geognoftifte 

Forhold. Om Aftenen Kloffen 9 forlod jeg Gjeiftr, efter 

22 Timers Ophold, da Omftændighederne medførte, at jeg 

maatte fortfætte min Reife den ftevíte Deel af Den paaføl- 

gende Nat. 
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qortjatte Bidrag til Naturbe: 
moærfuinger over Jyllands 

nordligfte Odde. 

uf 
9t. Fuel. 

Fon jeg allerede for mange Aar føden har feat, i Amin- 

Delighed, at henlede Naturforffernes Opmærkfomhed paa Den 

jydſte Halvøes nordligfte Deel, Der, formedelft fit etenDom- 

melige Naturforhold, og fom mindre bereift end Nigets andre 

Provindfer, gav grundet Haab om videnffabeligt Udbytte; 

faaledes bar jeg vgfaa troet, at iffeheller Geognoften vilde 

fortryde Den Tid, Der anvendtes til en omhyggelig Underføgel- 

fesreife over Denne Landftræfning; men fdetmindfte Dog paa 

nogle Steder finde Leilighed til at anftille interesfante Jagt- 

tagelfer for fin VBidenffab. Et af De Steder, fom formeent- 

ligen fortjente et faadant Beføg, er Koftklinten langs veftlig 

om €enfirup í Maarup Sogn, hvor Den efterhaanden hæver 

fig til en brat Heide af circa 120 Fod over VBandfyeilet, og 

med De mange Farveffatteringer, Dens for Vegetation noften 

blottede Side fremvife, og de fmaa med Tussilago farfara 

beoorebe Dafer, Der ved Lereng Stebftortning Danne fig í Dens 

høiere Regioner, feet nedenfra, frembyder et ret impofant 

Sfue, i det bjergløfe, fletteagtige €anbffao. 

I Denne Klint fremftaaer Diluviet fynligt, under fine 

- mangfolbigt afverlende Schichtningsforhold, med fine graaz 

agtige og mørkeblaae, ofte næften plaftiffe Leermasfer; fnart 

` lavt og borizontalt, fnart belgeformigt ftigende, nu pludfeligt — 

hævet næften til Klintens øverfte Rand, hvorfra Det underti- 

den ligefaa hurtigt og brat fænker fig under Stranden og 

Bandets Overflade, for flrar derpaa atter at fremftaae i en 



224 

anden Højde, under andre, forfkjellige og hinanden mod: 

AÅtaaende Binkler — overalt omgivet og ubfolbt af fine blege, 

eller lidet rod- og bruunagtige, paa fine Steder tilfyneladende 

noget jernholdige, fine, men for Det mefte tobelígen vg for- 

ffjelligt fchichtede Sandlag, Der ofte ere ſtarpt begrændfede, 

men Dog ogfaa bhoppigen graDeviis, langfomt overgaae f, 

eller forenes med Leren, fom paa nogle Steder indeholder 

Mergel. 

Noæften overalt ev Nullefteensformationen fynlig — ford: 

vanligft Granit og Gneis — meft í Leren, men fjeldnere i 

Sandmasfen — og ieg troer det fortjener at bemærkes, hvad 

Der paa De forffjellige Steder, jeg har havt Leilighed til at 

fee, bar tiltalt Opmerkfombeden: at det fones fom om Ve 

flefte Rullefteen forefomme i Leerlagenes øverfie Dele, men 

Derimod nederft í Sandmasferne — vet faaledes fom man 

Funde tænke fig, at De i Deres Dannelfesperiode, ved en oz 

ning af Dampene, under den ftore Proces, vare blevne op- 

førte i begge Masferne, hvor Da Lerens tættere og faftnende 
Tilſtand maa have hindret Dem i at fonfe tilbage, medens 

De bevægede, Da løfe og eftergivende Sande, førft efterat 

have modtaget et flørre Sammentryk af Stenenes Vægt, i en 

florre Dybde Funde afgive Den bærende Fafthed. 

Mærkeligt er Det forreften — hvad jeg andenfteds har 

havt Leilighed til nærmere at udtale mig over — at uag- 

tet Rullefleensformationen tildeels er fynlig i Overfladen, faa- 

vel paa Høilandets flørfte Bakker fom paa Sletten eller Lav- 

landet, faa forefindes Dog, í Disfe Egne, utviolſomt De ftørfte > | 

Stene paa Lavlandet, faavidt (fjennes, i famme Niveau over 

Havet — og flylde viftnof alle een enefte, maaffee anden ” 

eller tredie, af De VBandperioder, fom formeentligen have om: 

Dannet Landets Overflade, Deres Fremtrædelfe af De Sand- 

masfer, hvori De ere blevne dannede. Saaledes findes Der 
s 
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midt paa Den ftore Græsflette nordlig for Bildmofen, een 

enefte Nullefteen, fom har Navn af „Stav Kirke”, og hvis 

Gjennemfnit er 10 Fod; ved Byrom paa Læsøe findes flere 

paa 10—42 Fod; ved Underfted: og VBangsboe- Strand, 

9(aftebe, Flade- og Frederikshavns-Fællder, med flere Ste- 

Der, mange paa 8—12 Fod; famt paa Hirsholmen og Den 

Deget flere ftove, Hooriblandt, fydveftlig paa fidftnævnte De, 

findes een af 21 Fods Gjennemfnit; — og ikke forefommer 

Det mig ganffe betydningsløft, at alle Disfe flore Steenblokke 

paa Lavlandet (ffe alene fones at være mindre rullede end 

de øvrige, og paa Høilandet, men flere af Dem ere enDogfaa 

temmelig (farpfantede. 

At Nulleftenene, forfaavidt De T€ fynlige i Over- 

fladen af disfe Egne, meft ere omgivne af en god, eller frugt- 

bar vg dyb Muldjord, har jeg troet at Funde tilftrive Den 

Virkning af Stenene felv: at de gjorde ten Strækning, hvori 

De hvilede, temmelig vandholdig, og ved Det Læ mod Vin: 

dene og Den forøgede Varme De, efterat have været ophe— 

Dede af Solen, afgave, maae have fremfaldet en rigere Be- 

getation i deres Nærhed, fom gjennem Warhundreder har 

forøget Mulddelenes Dybde. Paa enkelte Steder, fom f. Er. 

Hoden af Hovedgaarden Knivholts Mark, hor jeg forefun- 

Det det Muldlag, hvoraf en ftor Mængde Nulleftene vare 

blevne bortroddede, ſterk blandet med (maa Sræful, men 

hvis Art Dog iffe var ganfte fjendelig, ſtjondt De vel nær: 

meft lignede Bogekul. | 

Derfom man optog en Profil af Den ommeldte Klint ved 

Lonftrup, faa vilde man formodentligen efter faa Aars For: 

løb iffe mere funne vpføge De betegnede Steder efter Den; 

thi Havet udvider uafladeligen fit Herredømme fra Denne Side, 

og forandrer altfaa ofte Udfeendet af Klintens SHidtnings- 

forholde. Efter et nøtagtigt Udfliftningsfort over Lønftrup 
16 
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Bye, hvilket, faavidt odes, er 45—50 ar gammelt, har 

jeg fundet, at Klintens øverfte Rand, i Aaret 1837, var 

flyttet fra 50 til 70 Aen længer mod ftem, efterfom den 

indeholdt Leer eller Sand i Hovedmasfen — og en ftor 

Steen, fom nu fees omtrent 100 Alen ude í Havet, (fal 

for 55 Aar føden have ligget faft ved Klintens Fod, hvor Den 

Da nebffortebe ovenfra. 

Bed en faadan Stigen af Havet blev, for et Par Aars 

TM fiden, i Uveir blottet en Strækning af Den tilgroede Klint, 

norden for Cenftrup, hvor Da ingen Steen faaes, men blot 

Flovefand. Profilen af Dette Sted fremvifer nu et 6 Fod 

mægtigt Lag af næften (fifríg, graablaa Mergelleer, med 

enfelte Stutfeftene, hvilket bedekkes af et aldeles faft Lag af 

alle Sorter afrullede Haandftene, fom bølgeformigt afverler 

med en Moægtighed af 4—6 Fod, Der paa Det Stes hvor 

Leren utfiler fig eller falder mod Norden, vorer indtil 10 

Fod over Havfladen, hvortil Det nedftiger, aldeles af Ubfeenbe 

fom en Havftok i visfe Egne — og over Dette hviler en med 

Klitværter fammengroet Flyvefandsmasfe af 10, 18—20 Fods 

Moægtighed. 

Noget fydligt for Dette Sted Fan, efter bee Storme, 

fees et Lag flore Nulleftene, et Par Hundrede Alen ude f 

Havet, og i en Retning af NNV.; men til andre Tider eve 

De fordetmefte (fjulte af Vandet. 

Fortfætter man nu fin Vandring mod Syd, obferveres 

letteligen, at Leren, fom forreften fpores overalt, i forffjel: 

lige Dybder, under Lønftrup Mark, Dog i Klinten meft Dan- 

ner Grundlaget, hvorpaa Sanden hviler; og ikkun paa eet 

Sted, norden for Renden fra Lønftrup, fees. et tilfpneladende 

Grundlag af bølgeformigt fehichtet Sand med enkelte Nulle- 
ftene i De øverfte Dele, hvilket - er Dækket af et een fom 

høiere oppe forfoinder under Vegetationen. 
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Paa [entre Side af den omnævnte Nende forevifes 

et Sted i Klinten, 6—8 Fod over Stranden, hvor man i 

Be næften flifrige Sandlag har fundet endeel ftørre og mindre 

Navftykfer. Dette Alluvium ſtal forreften meft forefindes paa 

Stranden efter fydoftlige Vinde, hvor Det Da opſtyller med 

fmaa rødlige Tangarter, fom ingen Stene medføre. 

Det Sted, fom gives Navn af „Det lille Blaa”, fones af: - 

fat i et ftærkbevæget Hav. VBlaaleren med fine Rulleftene ftiz 

ger her, med en ftexf, horizontalsbelgeformig Schichtning, S 

—10 Fod, og dæffes af en ligefaa mægtig og bølgeformig 

Masfe, hvori Leer og Sed afverle í tynde, I Fod meg: 

tige Lag, Der gjennembrodes af enkelte ftove Nulleftene, og 

hvorover boiler et vandret, næften. fåifrigt Sandlag af 40— 

50 Fod. I ‚det ftove Blaae” Derimod Deler en høitbølget 

0g mod Sønder hævet Linie Klinten i tvende omtrent lige 

mægtige Dele, hvoraf den nederfte ev en blaa Leermergel — 

der (ffe har Den ellers í Klinten meſt almindelige ſtifrige 

Structur, men er utydelig fchichtet — og Den øverfte en 

næften ſtifrig Sandmasſe. Nederſt i Sandlaget findes en 

famlet Hob Rulleftene, og i Den øverfte Halodeel af Leren . 

findes ligeledes flere, ffjøndt mindre Nulleftene, Der (ffe fy- 

nes at være faa afrundede, fom De paa andre Steder i Klin- 

ten, og hvoraf enfelte mere ligne ffavpfantebe, af ftørre Stene 

udfprængte Stykfer. Desuden forefommer í denne Leer en 

ftor Deel afrundede, meget fmaa og udfpredte Strandftene. 

Efter længere udeblevet Høivande feer man her paa 

Stranden en Mængde rullede Legemer, fom næften alle have 

Form af en ftor incrufteret Mytilus, og fom ved førfte Die: 

faft fones at være Brudſtykker af et fmuft Gonglomerat; men 

ved nøtere Efterfon erfares Det fnart, at De fremfomme af De 

[maa fra Klinten nedfaldende Leerftykfer, fom Havvandet mod- 

tager, opbløder og ruller faalænge frem og tilbage i Sandet, 

| 16* 
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og paa te Smaaftene, Stranden har, indtil Disfe blive tæt 

indtrykte i Den bløde Masfes Sider , hvori De, efter Vandets. 

Filbagetræden, fafttorres med Leren, fom De Da faaledes fy- 

nes at tilhøre. 

Mere fydlig i Klinten, hvor Den bølgeformigt ſchichtede 

Blaaleer varierer mellem 20, 40 og 60 Fod, boffeó Den af 

circa 40 Fod Sand, hvorpaa hviler et temmelig mægtigt Lag 

af fort Jord, der udfiler fig mod Norden, men hæves mod 

Syd, under en ſpids Vinkel, til en fuldfommen Forening 

med Det ftærfe Muldlag fom Dækfer Overfladen, hvorunder et 

mægtigt Sandlag ev leiret paa Dem ommeldte Jord. 

Nærmere mod Den fydlige Sognegrændfe, i Nærheden af 

den faafatet MartørverendDe, foretræffes et Interesfant Sted, 

Der feer fanledes ud: | 

a, b og c, eve ffarpbegrændfede Masfer af circa 80—100 

Fods Mægtighed: a, Blaaleer, af en fvag-bølgeformig Struc- 

/ 
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tur — fohichtet, fom de efterffrevne Dele, under de Å Profi- 

len betegnede Haldinger —; b, fiint, graaagtigt, fchichtet 

Sand, i hvis midterfte Lag Nav oftere (fal være fundet; og 

c, en lidet bølgeformigt ſchichtet Masfe af rodagtig Leer, hvid 

ligt, fiint Sand, vg røDagtigt Leer og Sand, i beftandigen 

mod Sønder gjentagne og farveffatterede Lag, af vefpective 

1—14, 2, og 4 Fods Magtjghed, hvori, fom ogfaa í b, 

findes nogle Smaaftene; men i Lermasferne enkelte, fædvan- 

lige NRulleftene. d ex af famme Sandart fom b, men fhidh- 

tet under andre Binkler. I e forefinde vi et, I Fod meg: 

tigt, med lidet Sand blandet Lag af fmaa rullede Strandftene 

— hvoriblandt ogfaa Flint — hvorpaa Der hviler et Horizon- 

talt Martørolag, f, af 1 Fods Mægtighed, tidækket med 

8—10 Fods tilgroet Flyvefand, Der over Punctet g har et 

Udſeende fom Det var fhichtet i horizontale Lag. 

Bi have altfaa her Erempel paa et Martørolag, fom 

hviler umiddelbart paa GSmaafteen, Der bæres af Leer og 

Sand — hvilket jeg hidtil (ffe har feet i Naaberg eller Ska— 

gen Sogne, hvor Martørven forefommer i faa ftor Mængde 

— ligefom De Sandmasfer, Der bære Martørven i De nordlige 

Sogne, modfat af De vi her have for og, ogfaa fones, en: 

ten at være aldeles ufdidtede, eller iDetmindfte meget uty- 

Deligen. 

Overfladen af Dette Martørvlags jordagtige Dele over: 

gaaer gjennem alle Grader til Forening med Sandmasfen. 

Det afbrydes Derfor iffe paa eengang, men udkiler fig efter- 

haands til 4 Fods Maægtighed, faaledes, at Det førft ganffe 

ophører, hvor ingen Vegetabilier eller levende Mulddete have vær 

vet tilftede, og fones blot endnu at beftaae i et DØDE Jordlag 

af fortegraa Farve. FÅ 

Gfterfom jeg forhen har ottret min Formening om Mar: 

førvens Alder, og De udvortes Aarfager, fom bevirkede dens 
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Dannelfe, famt da det ved Naturgjenftandes Underføgelfe er 

af Vigtighed at funne have Henfyn paa muligt foregaaede 

partiale Naturreoolutioner ; faa vil jeg ikke forbigaa her, at 

henlede Opmorffombeben paa et Sted, fom forefindes i det 

9de Affnit af det Ae Sagabrudſtykke, fom ledfager , Knyt- 

linga Saga”, og er faaledes lydende: „Da Sredfrode regje- 

rede, var Der faa gode Aaringer, at Agrene faaede fig feo, 

og behøvede iffe at ploíe$ mod Vinteren. Da fandtes aL 

ffens Malm i Jorden. Det (fete et Mar, da Frode var 

gammel, at Der fom flore Fordendrøn og Lonilde; Va 

forfoandt Solen af Himmelen, og Jorden fljalv, faa aot. 

Bjergene føyrtede fra deres Sted; da fom Klipper op 

af Jorden, og alle gamle Spaadomme forvildedes.” — 

I Det faafaldte ,,Stortaarn” ved Ruberg GSognegrændfe 

har Klintens ber fremflaaende, gigantiffe Leermasfe gjort 

Havet Den flørfte Modftand; det befkyller derfor paa Dette 

Sted Dens Fod; og i veftlig Retning fra famme opdages en-z 

Deel ftove Nullefteen i Havet, hvilke formeentligen forhen have 

været indefluttede af De nedftyrtede og bortffyllede Dele af 

Klinten. | 

Da Henfigten af Disfe Bemærkninger iffe tilftener en 

førre Udførlighed, faa vil jeg blot endnu tillade mig et 

Par Smaaberetninger om andre Gjenftande i disfe Egne. 

Saaledes fandt jeg, ven Udtørringen af en Mofe i Fre- 

derikshavns Fælled, at et Der gjennemgravet Sted beftod af 

15—2 Fod Flyvefand, hvilende paa et 22—3 Fod mægtigt 

fag af en let, lyſebruun Torvejord, i hvis Midte enkelte 

ftørre Rulleftene forefom. Under dette fandtes et faft, merkt 

Førvelag, af 2—24 Fods Dybde, umiddelbar paa et 2 Fod 

mægtigt Lag af affegraa Leer, fom Derefter overgik i Den 

Dpbe underliggende Sand. I Leren fandtes ingen Kalk, fun 

lidet Sand, og í tør Filftand var den fifrig; men forreften 
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faa haard, at et Stoffe, jeg afffar med en Kniv, glindfede i 

Sfaaret. Denne Leer gjemte iøvrigt mellem fine Lag tyde- 

lige Planteleoninger: Stille og Blade af 2—3 forffjellige 

Slags, fom alle havde et mørkebruunt eller fovet Udfeende; 

famt en Mængde fmaa, ovale, graa og fortagtige Frøforn, 

fom Dog blot i Farven vare forftjellige fra hinanden. Jeg 

vverffar nogle af Dem, og fandt, at de alle nærmeft under 

Sfallen havde et lyft og temmelig fritt Udſeende, og iffun 

i Midten en liden mørkere Aabning. Det har Da ber befraf- 

tet fig, hvad Martorvens Underføgelfe allerede tidligere gav 

Antedning til at formode: at Planternes Froe maa indeholde 

nogle antifeptiffe Dele, efterfom De iffe blot ( S'ovoen, Der 

felo har antifeptiffe Egenſtaber, men ogfaa i Leren findes 

faa vel bevarede, medens De øvrige Plantedele — maaftee 

med Undtagelfe af Martørvens Fris og Sparganium — meft 

blive ufjendelige i De Dem omgivende Masfer, eller blot efter- 

lade fig feage, ufiffre Spor i famme. Blandt de trende 

Frøarter, jeg har forefundet i Martørven, er Det af Meny- 

anthes trifoliata Det beft bevarede, ſtjondt De andres, ifær 

indvendige Dele, ogfaa eve vel conferverede. 

Af en paalidelig Mand har jeg forrige Mar modtaget 
den Underretning, at Der i De faafaldte ,, Allerup Bakker" 

findes en Torvemoſe, fom afgiver Vidnesbyrd om tvende fra 

hinanden vidt fjernede Naturrevolutions-Perioder, idet Der f 

famme ffal være opdaget tvende unbergaaede Skove, Dot 

lende over hinanden, Egeffoven nederft og øverft en Fyrre- 

ffov, fom, Hoad enten De nu ere omflyrtede af Vind eller 

Vand, eller maaffee begge Disfe Kræfter i Forening, dog 

fulle være faldne mod divergerende Jordftrøg. Selv har 

jeg endnu iffe havt Leilighed til at underføge Dette mær- 

telige Sted; men jeg har ingen Grund til at omtvivle Beret- 
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ningens Nigtighed. Ligeledes har en fornuftig Bonde i Naa- 

berg Sogn, afvigte Aar, med Beftemthed erklæret for mig: 

oftere at have fundet Syrretræ í Martorven“ — hvilket jeg, 

uagtet min langvarige, tildeels embedspligtige Veffæftigelfe 

med Dette Materiale, ingaafinde har paatruffet — og paa 

mit Spørgsmaal om, hvorpaa han Ejendte Fyrren? foarede 

ban beftemt: „paa Dens røde Bark; thi Birfens hvide Bark 

er altid vel bevaret.” 

De Jagttagelfer af disfe Egnes Naturgienftande, hvor- 

over jeg iovrigt, i De trende fte Aar, har havt Leilighed 

til, udenfor Dette Tidsſtrift, at meddele nogen omftændeligere 

Beretning, have væfentligft indffrænket fig til: Opdagelfen af 

en mærkværdig Filvirfning af Havflam; — Det ved Opmud- 

dringen af Frederifshavns flore Havneanlæg fremfomne Mus- 

Imgeonglomerat; — Sagttagelfen af en fiin og haard Sand- 

fteen, fom affættes i Skjolde af 6—8 Fors Diameter og 3 

- —4 Sommers Moægtighed, mellem Nulleftenene, under Havets 

Dverflade, paa Kyften mellem Frederikshavn og Sæbye, og 

om bhvilfen jeg her blot vil bemærfe: at den henhører til De 

yngfte Dannelfer; at Lens Bindemiddel er alf, fom maa 

fremfomme af De ved Vølgeflagene mod Stenene fnufebe 
Strandffaller, og forbinde fig med de udvafkede, finere Dele | 

af Sandet; at Den formeentligen Derfor maa funne reproduce: | 

reg; og at jeg, efter Localforholdet, indtil videre har givet 

den Navn- af „Langvadſtenen“; famt at jeg paa Havbunden 

mellem Rønnerne ved Læsøe hav fundet den famme Dan- 

nelfe, men af en anden ydre Form, hvilket jeg troer at funne 

tilftrive Leieftedernes Beftaffenhed - og den Grad af Nolighed 

og Værn ved Nulleftenene afgive. — Og endeligen har en af mig 

anftilfet Underføgelfe af Den mellem tvende Nønner ved Lægge 

beliggende, faafalbte „Saltkilde“, Der med Lavvande benyttes 

til Saltvirkning, refulteret: at Der egentligen ingen Kilde 
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er; men at det formeentligen (fun. er Havvandet fom gjen- 

nemfiver Sandbunden, og í det leecagtíge Underlag, Vet ikke 
fan gjennemtrænge, under Solvarmens terrende Tilvirfning, 

affætter en Sole, der, i Forhold til Tiden hvori Den uden 

Regn eller Overſtyl Fan forblive henftaaende, forøger fin Salt- 

tødighed, fom altfaa fledfe maa være flørre end Havvandets 

i Kattegattet. 



234 

Zur Berwandlungs-Gefchichte inlån: 
Difcher Zweiflügler. 

Bon 

F. Boie. 

Nr. 1. LIMNOBIA. DISTINCTISSIMA. 

Meig. Th. 1. p. 131. 

D. Verwandlung einer Diefer Sippe angehörigen Mücke war 

bisher noch nicht beobachtet worden. 

Die Larve mißt 6 (ft von lebhaft grüner Farbe, ziem- 

lich platt und im "allgemeinen einer Tipula in Den erften 

Ständen ähnlich. Ausgezeichnet ift auf bem Rüden eine 

Doppelreihe nach hinten geneigter hörnerartiger Spitzen. 

Die Puppe hat faft gleiche Länge, ift am Kopfende merklich 

verdickt und zeigt aut Vorder: und Hinter-Ende zwei wieder 

wie Hörner erfcheinende Spißen von denen die erfterwähn: 

ten den Fühlern zum Futterale Dienen. 

Es verdient bemerkt zu werden, Daß fehon Das grüne 

Golorit Der Larve einen von Dem Der Tipula Larven ganz 

verfchiedenen Aufenthalt andeutet. Zahlreiche Gefellfchaften 

` derfelben zernagten fn Der lesten Hälfte Des Auguft in Hol: 

zungen an fæattigen Plägen Die Blätter von Stellaria ne- 

morum. Die Verwandlung erfolgte an Den Stengeln Der 

Futterpflanze, an welchen Die Puppen fehmetterlings-ähnlich mit 

dem Hintertheile befeftigt hingen. Entwiclung der Mude in 

der Mitte Septembers. 

No, 2. MYCETOPHILA SIGNATA. 

Meig. Th. 6. p. 298. 

Die Larve gehört zu Den die Pilze (Boletus edulis) in 

unfan Hölzungen bheimfudenden und hat Die zarte Får: 
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bung Des Fleifches Derfelben, welches (ie in allen Richtungen 

durchlöchert. Häufig im Julius und Auguft. Das Infekt 

erhielten wir am Ende des legten Monates in zahlreicher 

Menge in mit Dichter Gaze befleideten Gefäßen in welchen 

Stücke des Pilzes auf einer Unterlage von Erde ausgebreitet 

worden und fn melder menigftens theilmeife die Verpuppung 

ver fih ging. Nicht blog in Fichtenanpflanzungen. 

Nr. 3. CECIDOMYIA SCUTELLATA. 

Meig. Th. 6. P. 210. 

Die Puppen Diefer Müce Éommen in März und April 

und fon im November in Haufen von 6 bis 8 in Der inz 

nern Höhlung vorjähriger Rohrftångel (Arundo phragmitis) 

vor und wurden fowohl in Hollftein als auf Seeland von uns 

bemerkt. Sie gleichen in Geftalt und Farbe Weizenkörnern 

und eine jegliche hat ein Bohrloch im Stengel zur Seite, Das 

wie Das Der Nonagrien gebildet und Durch welches Das Jn- 

fect beim. Ausfchlüpfen in Mat einen Theil Der es außer Der 

Puppenhülle umgebenden Gliederhaut vorfchiebt. 

Warfcheinlich leben Die Larven gefellfchaftlich von Den 

weichern Theilen der innen Wände der Kohrftängel, obgleich 

fie auch in folden bemerkt wurden Die früher Den Raupen Der 

Noct, phragmitidis und Noct. paludicola als Aufenthalt 
gedient wodurch wir anfänglich auf eine andere Nahrung zu 

Schließen verfucht maren. 

Nr, 4. HENOPS MARGINATUS, 

Meig. 84%. 3 p. 100. 

Am 2 an einer mit Birfen und Erlen bepflangten feud- 

ten Niederung bei Botelholm im Gute Emtendorf, in der 

Nähe von Myrica. Kinige Wochen fpäter auf feuchtem 

e 
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Moorboden aber nicht in ber Nachbarfchaft Der lekt erwähnten 

Pflanze. 

Nr. 5. ACROCERA GLOBULUS. 

Meig, Th. 3. P. 95. 

Am letzterwähnten Orte zugleich mit Dem Henops mar- 

ginatus ín feds einander gleichen Gremplaren, Die Der Be: 

ſchreibung entfprechen, zugleich auf dem Schirm, beim Ab— 

Elopfen von Erlen. Träge. Auch die Panzerfche Abbildung 

ziemlich entfpredjend. Größer als Die -folgende Art und nad) 

den vortretenden Gefchlechts-Theilen entfchieden Weiber. 

Nr. 6. ACROCERA ALBIPES. 

Meig. Th. 3. p. 96. 

Am felbigen Tage nicht weit von den vorigen, Doch ab- 

gefondert. Bei beiden der Mittelleib vothfilzig. Hier Das“ 
Endglied der hellen Tarfen febr ausgezeichnet ſchwarz. Der 

Hinterleib zeigt nur vier Abfchnitte. Höchſt wahrfcheinlich bae 

c? der Acrocera globulus. : 

Ueber diefe Drei Fliegen einige Allgemeine Bemer- 

Eungen. 

Sind Die jeßt in Der Entomologie aufgeftellten Arten, 

wie ein geiftreicher Entomologe fih gegen mich ausdrückt, 

eben fo viele Fragen, und liegt Daran zu wiſſen, welches Die 

Beflimmung einer jeglichen Derfelben, miffen wir einralimen, 

bier faum eine Vermuthung über Deren Lebensmeife aufftel- 

len zu Eönnen. Die Durdfidtigfeit und verhältnigmäßige 

Aderlofigkeit der Flügel mahnt bei allen Dreien an Ornitho- 

myia und Die naheftehenden Gattungen, wozu (id) Der Um- 

fland gefellt, bag Die Tarſen, menn gleich fehr verfchieden ge: 

bildete, Klauen haben, melde auf Die Fähigkeit fich anzuhä— 

feln Deuten. So hurtig als Die VBogelfliegen in ihren Be- 
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wegungen, fo langfam find diefe, felbft bet hochgefteigerten Wär- 

megraden. 

Ein anderer Vergleich Fönnte mit den ihnen nicht unähnlich 

beflaueten Gastrus Arten gemacht werden. Indeſſen find wir weit 

entfernt Die Hppothefe aufzuftellen, daß unfre Fliegen gleich 

diefen in Larvenzuftande in den Eingeweiden Heinerer Säuge— 

thiere eriftiven möchten, welchem neben anderen Betrachtungen dag 

gefeltfchaftliche Vorkommen der Acrocera zu mirderfpredjen 

fcheint, eingedenÉ des Ausfpruches „quand je me suis fait 

une idee a priori des faits pas encore analyses, j'ai 

toujours trouvé apres cette analyse, que mon idee å 

priori etait fausse (Louis)”. Durch welchen Der frangi- 

fifche Arzt Den großen Ubftand zwiſchen menfchlichen Vermu— 

tbungen und natürlichen Thatſachen fo treffend bezeichnet. 

Nr. 7. VOLUCELLA PLUMATA. 

Meig, h. 3. P. 403. 

Larven und Puppen Diefer im åufren Vorkommen Der 

Sippe Bombus fo ähnlicher Fliege find befchrieben, und er: 

hielten wir letztre verfchiedentlich im April und Mat beim 

Ausharfen Der Zäune und aus Büfcheln* von Aira cespi- 

tosa an ocalítiten, wo Hummeln vorsufommen pflegen 

von Deren Larven unb Nymphen (Reaumur) Die Larven Der 

V. zonaria fih nábven follen. Die Fliegen entwickelten fid) 

in Junius und Julius. Weitere Aufklärung verfchafte ein 

am ^? mit nad) Haufe gebrachtes Neft von Bombus lapi- 

darius, eine Anzahl von Arbeitern, geringen Vorrath von 

Honig und fremdartige Larven enthaltend, melde Den Honig 

zu verzehren fchienen. Dieſe erwiefen fih nach Dem Ubfter- 

ben der Hummeln als Die Der in Der Überfchrift bezeichneten 

Volucella aus. Die Fliegen in beiden Gefchlechtern ent- 

mictelten fich im Junius Des folgenden Jahres und unter den- 

å 
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felben auch ein 2 ter V. bombylans. Kein Unterfohied (n. 

den Puppen. Dadurch wird Die Identität beider Arten wahr: 

ſcheinlich, Die in ihrer ganzen Geftalt Die größte Verwand- 

fchaft zeigen. As mit einem allgemeineren Naturgefeße über: 

einftimmenDe Erſcheinung intereffirt Die verwandte Behaarung 

und Färbung beider und der Hummeln und fdeínt faft auf 

Täuſchung der le&tern berechnet, befonders unter Der Annahme, 

daß eine V. bombylans die Einbringerin Der Eier in das 

fremde Neft gemwefen, und Die hellere Varietåt auf heller ge- 

fårbte Bombus-Arten einzumirfen beftimt fei. 

Vorftehendes beftåtigt Die Wahrnehmungen Des Grafen 

Lepelletier De St. Fargeau, nad) welchem V. plumigera im 

Nefte von B. terrestris und hortorum vorfommt. Sn den 

Larven Der Volucella lebt höchft wahrfcheinlich die einer T'a- 
china, welche aber aus ihrer Puppe flatt Der Fliege einen 

dem aus Der Tachina pacta ähnlichen Phygadeuon (cfr. 

Nr. 21) lieferte. 

Nr. 8. PORPHYROPS DIAPHANUS. 

Meig- SH. 4. P. 46. 

Sn verfehiedenen Auffäßen, Durch melde wir unfere 

Ideen über Charafteriftif Der natürlichen Abtheilungen in Sy- 

ftemen und Die Art und Weife, vote folche zu bewerfftelligen, 

Eingang zu verfchaffen bemüht maren, ift Darauf aufmerffam 

gemacht, Daß menn es Fein einzelnes åufres Merkmal gebe, 

welches fich bet allen Arten einer natürlichen Abtheilung wie- 

derfinde, noch viel weniger Davon Die Nede fein könne, Derglei- 

den in Mehrzahl ausfindig zu machen. Diefe Thatſache, 

der Stein Des Unftofes Der Syftematifer, bezeichnet zugleich 

die Gigenthumlidfeit Der Naturgefeke (mie man fie von einer 

Neihefolge von Erfoheinungen auf Das Dafein einer Norm fol- 

gernd genannt hat), Deren Wefen eben in Dem Mangel jeder 
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äußerften Conſequenz gefucht werden fann. Daher Der Vor: 

(dag genera u. f. w. durch Angabe der in Die Augen fat - 

lendften åufire Merkmale in ungleicher Anzahl und unter Der 

Nefervation zu bezeichnen, Daß nur die Mehrzahl und nicht 

alle auf Das substratum zu paffen brauchen. Als Grund zur 

Bildung von Sippen fam ung vorsugsmeife Die Lebensmeife 

in Betracht, weil fih im ihr alle andere Eigenthümlichkei— 

ten centvalifiren und daher am Leichteflen vor Mißgriffen 

fichern.- Zoologen, die fie nicht berückfichtigten, haben feltener 

Das Nechte getroffen und Durch Den flarren Budftaben Die 

lebendige Unfdauung Der Natur getddtet, Die, fo mie Das 

Wahre im Allgemeinen, leichter begreiflid , Das Studium Der 

Naturgefchichte populärer zu machen geeignet ift. Bei Der 

Leichtigfeit fih Über äußere Merfmale zu täufchen fann vor- 

zugsmeife in Der Entomologie Die Lebensmeife, in Der fid) 

alles Uebrige abfpiegelt, als Negulator aufgeftellter Gruppen 

betrachtet werden und als Nachweifung dienen, in welchen Fa- 

milien diefe oder jene Haupteigenthümlichkeit. Der Ordnung am 

ftärkften ausgeprägt ift und in welchen fie in den Hinter- 

. grund trit, um Dann bei einzelnen ihnen untermorfenen Sip- 

pen um defto Überrafchender wieder hervorsutreten ; ein Ber- 
håltnif, von welchem befonders Ofen in feinen Schriften aus 

gegangen, wenn er aud) ben JFufammenhang im Einzelnen 

oft nicht nachweifen können. i 

Diefe Betradjtungen führen zu Den Musciden überhaupt 

und einem Der Hauptcharactere, Der fid) in Der Lebensmeife 

Diefer Jnfecten Eundgiebt, Der Protervitåt, welche mit einen 

Hauptgrund, bíefelben als ein Ganzes zu betrachten, angefehen 

werden fann und fon den Alten beachtungswerth erfchien. 

Sie ift aber bei zu vielen Familien zu fehr fn den Hinter: . 

grund geftellt und verliert fih bei zu vielen Sippen und Ar: 

ten, um nicht wiederum einen Fingerzeig für Die Unftätigfeit 
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einzelner Characterzüge nnd Eintheilungsgrinde zu geben und 

folglich nicht Die Unftatthaftigfeit von Kennzeichen zu geben, De: 

ren Gonfequeng eine äußerfte fein fol, gegen welche Methode 

mir ung míeberboblt ausgefprochen haben. 

Jener moleftirende Uebermuth, jene vorherrfchende Neiz 

gung, einen in Befig genommenen Plah zu behaupten, Der fich 

bei Den eigentlichen Musciden am flärfften ausgedruckt findet, 

ift in andern Familien in fo weit vermindert, bag er bier nur 

Sippen eigenthümlich bleibt, und wir erwähnen als einer fol: 

chen Der Stechmücken (Culex), die in Der Dämmerung daf- 

felbe wiederholen, wozu andere Durch Das Sonnenlicht ange 

fpornt feinen. 

Als in jener Beziehung abnorme Familie gleichen den Eu: 

(iciden Die Dolichopoden, und eine Abweichung von jener, bier 

zur Regel gewordenen, Abnormitåt wird auch bier Die Bildung 

einer Sippe rechfertigen Éönnen, Die allbereits unter Der Ber 

nennung Porphyrops aufgeftellt ift, und auf unfern Art und 

Weife Durch: 

1. den filberglänzenden Hinterleib im Abſtiche gegen Das 

Metallgrün Des übrigen Körpers ; 

die Größe von 2 bis 3%; 

Die gebogene Fühlerborfte vor Der Spitze; 

die verhältnigmäßige Nacktheit Der Schienen ; 

5. Die Qverader fn Der Mitte Des Flügels 

characterifirt werden Fann. 

Man erhafcht diefe an Snbividuen nicht zahlreichen, fite: 

genartigen Dolichoppden an fchattigen feuchten Pläßen auf 

einzelnen von Der Sonne befchtenenen Blättern, unt die bezeich- 

nete Art ift mit diejenige, welche mit Der größten Unverdrof- 

fenheit unter Gefahren oft vertrieben immer wieder an Den 

nehmlichen Pla zurückkehrt. in vorltegendes Weib mar 

ſechsmahl von threm Blatte verfcheucht und Fehrte Darauf 

à 

ee Be 
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gefangen und mider frei gelaffen noch einmal auf Ddaffelbe 

zurücd. Selbſt bei Musciden haben wir, Fein VBeifpiel gleiz 

chen Verhaltens gefunden. 

Nr. 9. SIPHONA GENICULATA. 

Meig. Th. 4. p. 155. 

Unfere Beobachtungen beftätigen Die De Geerfd)e, Daß 

die Larve ſchmarotzend in andern lebt. Fliege in vielen Ereme 

plaren im Laufe Des Auguſts aus einem Topfe in welchem 

Die grasvermwüftenden Larven von Tipula oleracea erzogen 

worden und fich eben verpuppt hatten. 

Nr, 10. SIPHONA TACHINARIA. 

Meig, Th. 4. p. 156. 

Sm Julius aus Puppen von Geom. defoliaria. 

Nr, 11. TACHINA VIRIDIS. 

Meig. Th. 4. p. 258. 

Wie überhaupt, ift e8 auch im Gebiete Der Natur Der 

Zufall, welcher Entdeckungen herbei führt. Dem Naturfors 

ſcher liegt es aber ob fih in Den Bruch Deffelben zu ftellen, 

was Durch Wiederholung fon gemonnener Erfahrungen gez 

fchieht, um dadurch zu weiteren. Nefultaten zu gelangen, Die Dann 

oft in Der Hauptfache ausbleiben, aber in anderm Betrachte 

weiter führen, auf verwandte Weife fo wie bem bekannten 

Schwarzfünftler einft Die Entdeckung des Schiegpulvers ge 

(ang; hievon überzeugt unter andern Die Gefammtheit Der Re- 

fultate, zu Denen wir Durch Die genauere Unterfuchung einer 

einzelnen Pflanze, Ver Aira cespistosa, während einiger 

Monate zur Ausmittlung ihres VBerhåltniffes zu einem ihrer 

Feinde aus der Schmetterlingswelt, der von uns entdedten 

Noctua airae, gelangten und Deren Aufzählung bier Pag 

17 
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finden mag. Wir fanden, Daß, wenn auch nicht. alle, Doch 

die Mehrzahl der Naupen, der fo fo häufigen Geom, men- 

suraria von ihren Blättern leben und fih unter dem Schirm» 

vade ihrer Stengel verpuppen. ine andere Erfahrung, 

taf man neben ihnen ftetá Puppen eines Käfers, Des Sta- 

phylinus tristis Gyllh. findet. Ferner bemerken wir nicht 

weniger als 4 Arten von eigentlichen Schneumonen alg 

Schmaroger Der Noctua-Naupe Fennen gelernt zu haben, 

welche theils aus Den in den Stengeln fledfenden Puppen Der 

Eule (Ichneumon), theils aus neben Denfelben aufgefunde: 

nen Hüllen (Lissonota) hervorgingen. Eben Dafelbft fanden 

fid aber auch Die Puppen einer Fliege und wurden uns von 

den im Junius und Julius mit Auffuchen Der airae-Pup- 

pen beauftragten Knaben in auf einander folgenden Jahren 

in bedeutender Anzahl zugebracht. Was mir am menigften 

erwartet, entwickelte fich aus Denfelben erft nach einer Nuhe 

von faft zehn Monaten die zuerft in Schonen entdedte (Fal- 

len) und in Holiftein und Seeland roiedergefundene Tachina 

viridis, welche gleichzeitig im April und Mat in und außer: 

halb unferer Hölzungen an von Der Sonne befchienenen 

Baumflämmen (n bedeutender Anzahl vorzufommen pflegt. 

Muthmaßlich leben Die erft im Junius über Der Erde vorfom- 

menden Raupen Der Eule (dion den Winter über in Den 

Wurzeln des Futtergrafes. Wie folen aber Die erft im April 

und nicht mehr im Juni vorfommenden Fadinen zu Diefen- 

gelangen um ihnen ihre Eier ansuheften ? und wie fonderbar 

die lange Puppenruhe Der Fliege im Vergleich mit Den faum 

S Woden, Die ihr um als ausgebildetes Jnfect, als Ci und 

als Made zu eriftiren vergönnt worden. Wie bei fo vielen 

Musciden ift die c? Puppe bedeutend Fleiner als Die Des 0, 

und ein ähnliches Verhältnig dürfte fid) fd)on bei Der Made 

zeigen. 
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Nr, 12. TACHINA LATERALIS. 

Meig. Th. 4. p. 380. 

sn Mehrzahl in Der leken Hälfte des Junius aus Pup- 

pen vom Bomb. grammica. 

' Nr, 13. TACHINA TRAGICA. 

Meig. Fh. 4. p. 408. 

Am å und 2? aus Puppen von Atychia pruni (Eri- 

ca) und einer blaffen Tortrix-Naupe. 

Nr. 14. TACHINA ARVENSIS. 

Meig. Th. 4. p. 337. 

Am 29 aus Puppe von Pap. urticae; am 2 von Zy- 

gaena trifolii; am 2? von Pap, betulae; am % und 2? 

von Noctua plecta in Mehrzahl. Unter Den Individuen 

Fein Unterfchied, Die Bermuthung erregend, Daß andere Rück— 

fichten als Die fpecififche Berfdiedenheit der heimgefuchten Lar- 

ven über Die Anftedelung in folden entfcheide. 

Nr, 15. TACHINA VULGARIS. 

Meig. Th. 4. p. 391. 

In Mehrzahl im Vorfommer aus Puppen von Bomb. 

lubricipeda. 

Nr. 16. TACHINA AMBIGUA. 

Meig. Th. 4. p. 298. 

Im Julius aus Puppen von N. perplexa. 

Nr. 17. TACHINA ILLUSTRIS. 

Meig. &b. 4, p. 293. 

Am ?8 ín Mehrzahl aus Den Puppen von Noct, go- 

thica und in diefen eine abgefonderte Hülle, 

17% 
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Nr. 18. TACHINA NEGLECTA. 

Meig. Th. 4. p. 253. 

Xm Julius in beträchtlicher Anzahl aus Den characteri— 

fti) mit einer zähen Gefpinnfthaut umgebenen überwinterten 

Puppen von Noct, atriplicis, | 

Die ntwiclungsperiode mit Der Flugzeit der viele Jahre 

früher vom Entdecker (Wiedemann) gefangenen Eremplare über- 

einflimmend. 

Nr. 19. TACHINA RADICUM, 

Meig. Fh. 4. p. 249. 

Am 27 aus Puppen von Pap. urticac. 

Nr. 20. TACHINA LIBATRIX. 

Meig. SH. 4. P. 400. 

Sm Junius aus einer Uberminterten Puppe von Noct. 

 menyanthidis. Gleichzeitig andere in Hamburg aus einer 

Puppe Deffelben Schmetterlinges, wobei nur auffällt, bag Die 

Fliege aud) in fudlidern Gegenden vorfommt, wo dieſer noch 

nicht aufgefunden worden. 

Nr. 21. TACHINA PACTA. 

Meig, 30. 4. p. 324. 

Der Beifpiele, Dap ausgebildete Jnfecten von andern 

deren Inneres verzehrenden heimgefucht werden giebt e$ nur 

nod) wenige und bringen wir als ein foldes Das von Bouché | 

beobachtete Borfommen der Larven von Phora sphingicides 

im Körper Der Sphinx convolvoli in Erinnerung. Aber 

nicht nur Schmetterlinge fondern fogar die größern Carabi- 

Den, Die Wölfe unter Ven europätfchen Kåfern, werden von 

folden bheimgefudt. si 
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Im Junius fielen in feeländifchen Hölsungen Individuen 

von Carabus violaceus Lin, und Car. hortensis Lin. 

durch ihre fichtbare Grmattung auf, mährend andere ohne 

äußere Verlegung toùt oder fterbend dalagen. Beim Öffnen 

derfelben fanden fich im Hintertheile Fliegen-Larven, Die alle 

innere Theile fo vollftåndig verzehrt hatten, Daß nur Die 

äußere Schaale zurückgeblieben. Bei manchen hatten Die Lar- 

ven, je 2 bis 7 in einem Käfer, fid) einen Weg bis in das 

Bruſtſtück und endlich bis in den Kopf gebahnt. Die Verpup- 

pung erfolgte bei allen in Der Abdominalhöhle und viele Er- 

emplare Der benannten Tachina entwickelten (£j 4 Wochen 

fpäter. Später Puppen Derfelben Art im Körper von Cara- 

bus clathratus Lin. und cancellatus Illiger. 

Nicht minder merkwürdig ift e$ aber Daß Die Larven Der 

Fliege wiederum von einem Schmaroßer beimgefucht werden. 

Mehrere ihrer Puppen lieferten namlich im Junius o? und > 

eines wahrfcheinlich nod) unbefchriebenen Phygadeuon der 

III Gravenh. section die faft zu fer von einander verfchie: 

den um für eine und Diefelbe Art gehalten zu werden. Keine 

abgefonderte Hülle des Schmaroßers in zweiter Potenz, über 

Den wir uns an einem andern Orte zu berichten vorbehalten. 

(Nad einer Mittheilung des Herrn Chriftian Dremfen, nad- 

dem dieſer Gntbecung ſchon frühzeitiger im Naturforfcher: 

Verein in Hamburg Erwähnung gefchehn.) 

Ob fie Vie einzige in ihrem Seife bleiben wird? ov 

Das Vorfommen von Fliegenlarven in Käfern auf Die bemert 

ten Fälle befchränft oder (id) öfterer wiederholt? Wir ha- 

ben Darauf feine Antwort und nur noch über einen Maikäfer 

zu berichten, Der im Fluge auf Dag lebhaftefte von ihm um- 

fchwärmenden Fliegen angefallen wurde, Die vielleicht Ta- 

hinen und Darauf ausgegangen fein Eönnen ihm ihre Eier an- 

zubeften. Indeffen haven fpätere Verfude Diefen Käfer zu 
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erziehen Feinen Schmaroger Deffelben nachgewieſen. (Rat: 

zeburg.) 

Nr. 22. TACHINA CONSOBRINA. 

Meig. Fh. 4. p. 248. 

Im Junius eingeln aus einer Puppe von Zygaena 

filipendulae (Mittheilung Deffelben). v 

Nr. 23. TRYPETA COGNATA. 

i Meig. $h. 5. P. 315. ' 

| Die Larve Die (id) in Der Lebensmeife Der Minirraupen 

nährt, fand fih am * in bedeutender Anzahl in Blättern 

. Der Klette (Arctium lappa), die fie hin und wieder baudig 

aufgeteíeben. Zm Betragen große Ühnlichkeit, Doch nicht 

Gleichheit, mit Der Die Blätter von Chenopodium bewoh— 

nenden Raupe Der prachtvollen Oecoph. Hermanella, Die 

beim Freffen im Zutterblatte pulsartige Erfchütterungen her: 

vorbringt. Erwachſen bohrten fie fid) in Die Erde und bilde 

ten Dafelbft Durch fieben bis acht Ringen ausgezeichnete gelb: 

braune, Tönnchen. Die Fliege erfchien vom g bis »5 ves 

folgenden Jahres und es eriftirt vielleicht nur eine Generation 

derfelben. Indesſen bemerften wir (don im Junius von mi- 

nirenden Larven heimgefuchte Blätter Der Klette. 

Nr, 24. PLATYCEPHALA UMBRACULATA. 

Meig. Th. 5. p. 20. 

Die Verwandlungs - Gefchichte Der Sippe nad) Meigen 

unbefannt. Wir fanden Puppen Der erwähnten Art im Ju- 

nius im einem Stengel von Arundo phragmitis. Die 

Fliegen erfchienen im Julius. In einem Stengel nur eine 

Puppe. Wahrſcheinlich lebt Die Larve vom Marke. 
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Nr. 25. DEXIA LEUCOZONA. 

Meig, 80.5. p. 37. 

Am % aus nicht beftimmter Schmetterlingspuppe. 

Nr. 26. MUSCA STABULANS. 

Meig. ab, 5. P: 75. 

Der nadftehende Beitrag Diefer fchon von Bouché in ih- 

ven erten Ständen beobachteten Fliege giebt mit verwandten 

einen Beleg für Die Annahme, Das Die Beftandtheile lebender 

Wefen im Gegenfake zu fonftiger Materie ein Reid fir fid) 

bilden und nicht minder für Die allgemeine Tendenz ein ein: 

mal für das Leben gewonnenes Aggregat nicht allfobald wie- 

Der in feine urfprünglichen Elemente auflöfen zu laffen. Der 

wechfelfeitige Parafitismus (in Der weiteren Bedeutung Des 

Ausdruces), in Folge defen Thiere aus Pflanzen und diefe 

wiederum aus thierifchen Ueberbleibfeln ernährt werden, fann 

als ein Kreislauf Diefer Stoffe betrachtet werden. Daneben 

fcheint Dafür geforgt, Dag Das einmal in Die höhere Sphäre 

hineingesogene länger als Jndividuenleben in Diefer surud- 

behalten werde, und Daher Das allgemeine Beftreben Der Thiere 

auch nicht Den Eleinften und unbedeutendften Theil folder Stoffe 

verloren gehn zu laffen, welche Daher eine fo große Anzie— 

hungstraft für fie zu haben ſcheinen, weil fie am leichteften 

von ihnen afftmilirt werden Fünnen. Wie oft (id) diep bis zu 

Den niedrigften Potenzen wiederhole zeigte uns neuerdings Das 

Vorkommen befonderer Eleinerer Staphyliniden in Den Mifit- 

pfüschen, melde eindringendes Negenmaffer aus Den Greve: 

menten von Nonagrine-Raupen, nachdem diefe von ihnen aus: 

gehöhlte Rohrftengel verlaffen, bildet. Aber felbft zufällig ver- 

lorene GFluffigfeiten werden unter Umftänden eine Nahrungs: 

quelle für ganze Generationen, und eine derartige hatte im 

Julius eine zufällig hart bevübrte noch nicht vollftändig ver- 
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puppte Noctuen-Raupe in den fie umgebenden Sand ergoffen. 

Diefer war nad einigen Tagen von (leben Fliegenlarven be- 

lebt, welche jene Flüffigkeit abforbirten und fih Darauf in 

Puppen und Die benannte Fliege verwandelten. 

Nr. 27. CORDYLURA APICALIS. 
Meig. SH. 5. p. 236, 

Die Verwandlungs - Gefchichte Der Sippe war nod) un: 

ermittelt. Die Larve ift ein Schmarotzer und lebt im Junius 

in ben Raupen Der Noct, phragmitidis. Fliege am 'J 

aus einer fåmarsen Hülle, Die fih außerhalb jener gebil- 

Det hatte. 

Nr, 28. LOXOCERA HOFMANSEGGII. 

Meig. Ih. 5. p. 366. | | 

Fünf Gremplare Diefer ausgezeichneten feit Der Ent- 

dedung obnmeit Aachen nicht miedergefehenen Art; find fm 

Gute Altenhof an Der Schwentine an fehattigen und feud- 

ten Pläßen am & und % von uns erbeutet. Die Haltung 

Der Fliege ift Die einer Blattmespe Der Sippe Tenthredo, und 

Größe, Die rothbraune Farbe Des Hinterleibes und Die weiße 

Fühlerborfte macht fie der Tenthredo livida befondres ähn- 

lich. Aufenthalt auf Blättern. | 

Nr. 29. PHYTOMYZA AFFINIS. 

Meig. &f. 6. p. 192. 

Die Larve am % (n Mehrzahl im receptaculo von 

Cbrysanthemum inodorum. Nothbraun, faft roth, 1%, 

mit ſchwarzem Kopfe. Fliege im Junius Des folgendes 

Sabres. i 

- 
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Conspectus Crustaceorum Groenlandiæ. 

Auctore 

Henrik Kröyer. 

Conspectus, qvi seqvitur, epitome maxima e parte 

commentationis est danica lingva conscripte de Am- 

phipodis |groenlandicis (Grönlands Amphipo- 

der, beskrevne af Henrik Kröyer &c.), cui 

tamen nonnulla adjecta sunt (inprimis diagnoses 

Crustaceorum extra ordinem Amphipodorum), pau- 

cissima qvædam immutata, Descriptiones hujus com- 

mentationis copiosas delineationesqve sepius [allego 

inscriptione: Kró yer Grónl. Amph. 
Crustacea, qvæ investigavi, groenlandica, partim in 

Museo Societatis ,,den naturhistoriske Forening* as- 

servantur, partim et precipue in Museo regio hafni- 

ensi, cujus mihi liberrimus patuit aditus benevolen- 

tia clar, Reinhardt, qui huic præest Museo. No- 

mina nova, qvæ speciebus nonnullis in catalogo 

Musei regii tribuit cel, Reinhardt semper retinenda 

putavi. - 

In characteribus generum et specierum respicitur . 

ubique prestantisimum clar. Milne- Ed wardsii 

opus „Histoire des Crustacés“, commentationesque 

ejus in Ann. d. sc, natur. 

1. CHIONOECETES*) OPILIO Kn. 

Cancer Phalangium, Fabricii Faun. groenl, n, 214. 

Cancer Opilio Fabr. in ‚det danske Vid, Selsk. Skr. 

nye Saml. IIT, 180 seqv., cum tabula, 

*) AUY nix, OLKNTNG incola. 
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Cancer hic brachyurus, secundum methodum E d- 
wardsii, inter Oxyrhynchos macropodes referendus 

est, genus vero efficit novum, «qvod in multis cum 

Inacho convenit, mediumqve locum inter Inachum 

et Hyaden obtinere mihi videtur, 

Char. gen. Cephalothorax depressus, subtrian- 

gularis, eadem fere longitudine ac latitudine,. antice 

truncatus, fronte lata rostroqve horizontali bifido, bre- 

vissimo. Pedes secundi paris duplicem cephalothoracis 

longitudinem superantes, triplicem vero non attingen- 

tes; pedes tertii paris secundum fere longitudine 

æqvantes; pedes primi paris secundis tertiisqve bre- 

viores, cephalothorace vero longiores (interdum 

duplo), chelis acuminatis, falcatis;; pedes secundi 

tertii qvartiqve paris compressi, qvinti paris 

subcylindrici. Tertius pedum maxillarium externorum 

articulus fere qvadratus eadem pæne longitudine ac 

latitudine ; qvartus articulus angulo interno tertii ad- 

nexus; oculi crassi, in orbitem retractiles; pars an- 

tennarum externarum terminalis mobilis est brevissi- 

ma. Abdomen sex constat articulis. 
Exemplum (femina junior longitudine 16”) ab Omenak 

allatum examini subjeci. Longitudo cephalothoracis, F a- 

bricio auctore, interdum 41^ ægvat. Cum hie cancer 

nec peregrinantibus Anglis memoretur, nec, qvantum sci- 

verim, in aliis maribus repertus sit, finibus sat angustis ` 

circumscriptus videtur, 

2. HYAS ARANEUS Lacu. 

Cancer Araneus Fabr. Fn. groenl, n. 213. 

Cum H, araneo sinus Codani fomnino conve- 

ni, Exempla a Fiskenæsset, Holsteinborg, 

Frederikshaab et Julianehaab transmissa. ex- 
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aminare licuit. Ad oras Islandiæ sat vulgaris vi- 

detur, Sabine et Ross cancrum hunc brachyurum 

non offenderunt. 

3. PAGURUS PUBESCENS Kn. 

Hic Pagurus, etiamsi et Fabricium et Anglos la- 

tuit, perrarus ad oras Groenlandiæ non videtur. Ex- 

empla sat multa ad Godthaab, Holsteinborg, 

Fiskenæsset et Omenak lecta ad examen vo- 

cavi. Etiam ad oras Islandiæ vulgarior. Sit licet, 

ad Pagurum Bernardum Miln. Edw, proxime 

eum accedere, nullus tamen dubito, qvin novam ef- 

ficiat speciem.  Dignoscitar 

cephalothoracis superficie dorsali 

pedibusqve pilis flavis dense obsitis, 

carinaqvedentata valida manus dex- 

træ a basi indicis usqve ad carinam 

carplexteriorem porrecta. 

Non paucas preterea, si hanc speciem cum P. 

Bernardo conferas, deprehendas differentias: pedun- 

culi oculorum graciliores sunt, media parte minus co- 

arctati, parteqve terminali minus turgidi, oculo 

ipso multo minore; angulus, qvi in trochantere pe- 

dum primi paris supra efficitur conjunctione superfi- 

cierum lateralium, niinus est acutus, margoqve supe- 

rior multo magis rotundatus; carpus dextre manus 

elongatior est, æqvatqve longitudinem manus ad me- 

dium indicem, latitudinemque multo superat; super- 

ficies superior carpi manus dextræ perangusta est sed 

a superficie exteriori aperte separata serie aculeornm 

validorum. Manus dextra elongatior test (longitu- 

dine cephalothoracis), angustiorqve (duplo longior 
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marginis interioris evanescunt; series vero aculeorum 

duæ a basi superficiel superioris ad basin digitorum 

producuntur; digiti elongati sunt, graciliores, com- _ 

pressi, ungve terminali sat conspicuo armati. Lon- 

gitudo indicis dimidiam longitudinem a basi 'ejus ad 

carpum superat; pollexqve pue ad carpum 

superat &c. &c. 

4. CRANGON BOREAS Purrrs. 

Cancer homaroides, Fabr, Fu, groenl, n. 218. , 8 

Ut editorem Zoologie Danicæ (ubi tab. 432da 

depictus est hic Crangon), ita et Anglos peregrinan- 

tes latuit, C. homaroidem Fabr. et Mohrii 

(Islandsk Naturhistorie p. 108 tab. V) idem esse ani- 

mal av Cr. Borean. Ab oris Norvegiæ et Spits- 

bergen usqve ad Kamtschatkæ et Californiæ habitat 

oras; ab his enim retulisse fertur Bechey (Appen- 

dix to the Voyage of Ross). 

ð. CRANGON SEPTEMCARINATUS SABINE?? 

Sabinea septemcarinata Owen?? 

Duo exempla Crangonis groenlandici (in Mu- 

seo Soc, ad Hist, natur, promovendam Hafniæ insti- 

tutæ servata) examinare licuit, de qvibus valde du- 

bius hereo. Olim mihi arridebat sententia, ad spe- 

ciem a Sabino nomine supra allato descriptam refer- 

renda esse, etiamsi instructa suut manu pu- 

silla pedum secundi paris. Rationes, qvæ ad 

hanc me perduxerunt.sentiam, hæ ferme fuerunt: in 

celeris plurimis cum Cr. septemearinato Sab, optime 

convenire; O w eniumqve etiamsi novum genus Sa- 
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bineæ condat, Cr. septemcarinatum fortasse non 

examinasse, cum descriptionem Sabini totidem ver- 

bis modo transseribat; verisimilius videri, Sabinum de 

pedibus secundi paris humanum qvid passum fuisse, 

qvam Grónlandiam duos alere Crangones simillimos, 

qvorum alter instructus sit manu secundi pedum paris 

alter careat & cet, Cum vero hodie minus tuta mihi 

videantur hec argumenta, cumqve in paucis qvibus- 

dam aliis exempla a me examinata a Cr. septem- 

carinato Sab. discrepare videantur (si accurata est 

figura Sabini) in medio relinqvere necesse est, utrum 

nova sit species, nec ne. Å Crangone cataphracto 

diversus qvoqve videtur, 

6. HIPPOLYTE ACULEATA. 

Cancer aculeatus Fabr. Fn. groenl. n. 217. 

Alpheus aculeatus Sab. tab, II fig. 9—10. 

Hippolyte aculeata Owen App. to Ross, 

Haud infreqvens in mari boreah. Exempla a 

Sydpróven, Frederikshaab, Fiskenæsset, 

Godthaab et Nennortalik examini subjeci. 

7. HIPPOLYTE SOWERBEI Ross (App. tab. B. fig, 2). 

Rossii addidi nomen non Leachii, qvia ex- 

empla a Julianehaab, Fiskenæsset &c. missa 

et examini subjecta cum exemplis a Rossio lectis 

convenire plane videntur; incertior vero sum, au 

cum Leachii H. Sowerbei omnibus numeris con- 

cordent. Rarior obvenit nec a Fabricio memora- 

tur, Incertus hæreo, utrum distincta sit species, an 

varietas seqventis., 
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8. HIPPOLYTE POLARIS San. 

Cancer Squilla Fabr, Fn. groenl, n. 216. 

Alpheus polaris Sabine tab. TI fig. 5—8. 

Hippolyte polaris Ross App. 

Exempla vidi ab Omenak, Holstein borg 

Fiskenæsset, Julianehaab &c. missa. 

9. HIPPOLYTE BOREALIS Owen (Ross App. tab. B, fig. 3). 

Nonnulla rimatus sum exempla, colore palli- 

diori insignia, duabusqve modo instructa spi- 

nis utrinqve marginis anterioris cephalo- 

thoracis; qve exemplaria cum H. boreali O w. 

congruere videntur. Monendum vero hic est, cari- 

nam cephalothoracis, formam rostri numerumqve 

dentium minime convenire in diversis hujus et ante- 

cedentis speciei exemplis; in nonnullis rostrum vidi 

concavum, sæpius vero rectum; in aliis 8—10 ro- 

stri dentes, in aliis 4—5, in aliis prorsus nullos in- 

veni nec supra nec infra; carina modo extenditur, 

modo fere evanescit. 

10. PANDALUS BOREALIS Ka. 

Hic Pandalus, cujus non pauca a Groenlandia 

missa exempla examinare licuit, primum, descriptione 

Desmarestii ducto mihi, Pandalo Nar wal sat 

affinis visus est (Gr. Amph. p. 88); postea vero, cum 

ad me pervenerit pars secunda operis Ed wardsii 

(Hist. des Crustacés), intellexi Pandalum groenlandicum 

in plurimis congruere cum Pand. annulicorni, 

qui, Edwardsio auctore, ad oras qvoqve Islan- 

die reperitur, Nuperrime vero mihi contigit 

comparationem instituere cum Pandalo annuli- 
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corni a sinu Codano, qvo certior sum factus, P. 

borealem ab annulicorni discrepare. 

Corpore graciliori est, magis compresso; rostro mi- 

nus recurvo, sedecim vel septendecim marginis supe- 

rioris instructo dentibus, qvi, a medio circiter ce- 

phalothorace incipientes ad finem fere rostri pertin- 

gunt, dentibus marginis inferioris ad basin minus va- 

lidiss pedunculo oculorum breviori, sed ipso oculo 

multo crassiori; spinis duabus dorsalibus annuli tertii 

(qvarum altera ex medio fere annulo retro prominet, 

altera ex margine posteriori) spinaqve unica e mar- 

gine posteriori annuli qvarti prominente ; annulo sexto 

abdominis multo longiori. — Å Pand. Narwal 

distingvitur rostro longitudinem — cephalothoracis 

æquante vel paulum modo superante; pedibus primi 

paris appendice antennarum externarum brevioribus; 

pedibus qvarti qvintiqve paris spinosis. 

Hac species, etiamsi a Fabricio, Sabino et Ros- 

sio non reperta, minime tamen rarissima videtur, 

cum a Sydpróven, Julianehaab, Fiskenæs- 

set &c. plura missa sunt exempla. 

11. MYSIS OCULATA. 

Cancer oculatus Fabr. Fn. groenl. n. 222, Tab. fig. 1. 

— — —  Vidensk. Selsk, Skr, nye Saml. I, 

565, Tab. fig, 2. 

Char. spec.: Rostrum brevissimum ob- 

tusum; appendix antennarum externarum 

elongato-ovalis, ciliis undiqve obsita; in- 

cisura laminæ caudalis obtusa. 

= Certum indubitatumqve est, Mysidem hanc a 

Myside, flexuosa sinus Codani diversam esse, 
B 
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Oweniumqve, quum speciei groenlandicæ nomen 

flexuosæ tribuerit, errasse, Verosimile mihi videtur, 

M. Fabricii Leach eandem esse ac M, oculatam. 

Qvid de altera Groenlandiæ Myside (Cancer pedatus 

Fabr. Fn. gr. n. 221) qvam nunqvam vidi, etiamsi, 

Fabricio auctore ,.stupenda multitudine* obvenit, sen- 

tiendum sit, nescio. Haud facile tamen adducor, ut 

credam, distinctam esse speciem. 

ANONYX Kr. 

Char. gen.: pedunculus antennarum superio- 

rum crassissimus, ovalis; inferiorum multo gracilior 

cylindricuss (oculi magni;) pedes primi paris brevio- 

res, parvulo instructi ungve; pedes secundi paris sat 

elongati, gracillimi, ungve carentes (qvinqvear- 

ticulati), ejusqve vice ad finem articuli qvinti pius 

mis validisqve prediti setis. 

12. AN. VAHLII (Lysianassa Vahlii Rhrdt. *). 

Kröyer Gr. Amph. p. 5. 

Antennis brevibus, invicem eadem fere longitu- 

dine, qvartamqve totius longitudinis**) partem effici- 

entibus; oculis elongato-reniformibus. 

Longitudo 4—5”. Ad Godthaab repertus est. 

13. AN. LAGENA (Lysianassa Lagena Rhr.). 

Kröyer Gr, Amph. p. 9, tab. I. fig. 1. a—n. 

Antennis brevibus; inferioribus superiores ter- 

tia parte antecellentibus, qvartamqve totius jlongi- 

*) Nomina, qve in Catalogo Musei regii speciebus qvibusdam a 

cel. Reinhardt indita sunt, semper retinui, 

XX) A margine frontali ad apicem appendicum eaudalium, 

`~ 
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tudinis partem zequantibus, oculis clave formam 

referentibus. 

Longitudo 12". Ad. Omenak repertus. 

14. AN, APPENDICULOSUS Kr. 
f 

Kröyer Gr. Amph. p. 12. tab. 1. fig, 2. a—f. 

Antennis longioribus; inferioribus dimidia fere 

‚parte superiores vincentibus, dimidiamqve totius lon- 

gitudinis partem æquantibus; flagello antennarum 

omnium terminali ad finem uniuscujusqve articuli 

monstrante 'appendiculum; oculis clave imaginem 

referentibus. 

Longitudo 12—13”. Ad Omenak et Godthab de- 

tectus. 

15. GAMMARUS SABINI Leach, 

Sabine app. tab, 1. fig, 8—11. 

 Kröyer Gr, Amph. p. 16, tab. I. fig. 3. a—m. 

Cum crustaceum hoc animal inter maxima nu- 

merandum sit Amphipoda*), adqve oras Groenlan- 

die ubiqve sat vulgare videatur, mirum est, fugisse 

illud sagacitatem Fabricii. In sinu Codano qvoqve 

habitare, jam cognitum et compertum habeo >). Hoc 

loco non inutile erit notare: in pullis nulla ve- 

stigia caring, spinarumqve dorsalium ap- 

parere; numerum articulorum antenna- 

*) A margine frontali ad apicem appendicum caudalium interdum 

16^"' explet. 

^ **) Hac de re incertus diu hæsi, qvia modo animalia juniora in 

sinu Codano deprehendi, His vero diebus majora exempla, 

qvz omnes speciei exhibent characteres, e ventriculo Gadi 

Callarig hausi, 

p : 18 
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rum multo esse minorem qvam in adul- 

tis; antennas pedesqve esse crassiores, longioresqve 

habere setas; formam oculorum non prorsus ean- 

dem, caput majus & cet, In aliis quoque Amphipo- 

dis similes inter pullos et adultos deprehendimus dif- 

ferentias. Qvas qvi neglexerit, facile meras ætatum 

discrepantias pro speciebus habebit, 

16. GAMMARUS LORICATUS Sab. 

Sabine app. 

Kröyer Gr, Amph. p. 22, tab. I. fig. 4. a—d. 

Unicum modo exemplum a Groenlandia meridio- 

nali transmissum inque Museo regio asservatum exa- 
, 

minare licuit. 

17. GAMMARUS PINGVIS Kr. 

Kröyer Gr. Amph, p. 24. tab, L fig. 5. a—f. 

Ch. sp.: Oculi reniformes, antenne inferio- 

ries superiores tertia parte vincentes; dorsum leve 

(per totam longitudinem nullum carinæ, dentium, 

spinarumve exhibens vestigium); manus primi secun- 

diqve pedum paris exiguæ, fere lineares, ungula 

predite parva; appendix caudalis unica, lamellaris, 

postice obscurius triloba, duabusqve instructa setis 

minutissimis. 

Longitudo 5—6. 

Pauca exempla ad Julianehaab lecta exploravi. 

18. GAMMARUS LOCUSTA Mont. 

Fabr, Fn. grönl. p. 254. n. 231, Oniscus Pulex. 

Kröyer Gr. Amph. p. 27. 

Gammarus migax Anglorum? ? 

Inter Amphipodos Groenlandiæ maxime vulgaris 

- 
B 



259 

undiqve magnaqve copia transmittitur. Exempla e 

Groenlandia, Spitsbergen et sinu Codano comparata 

omnibus numeris expertus sum congruentia, nisi qvod 

in mari boreali ad ampliorem excrescunt magnitu- 

- dinem. 

19. AMPHITHOE CARINATA Rhrdt. 

Kröyer Gr. Amph. p. 28. tab. IL fig. 6. a—k. 

Ch. sp.: frons rostrata, rostrum horizontale, ob- 

tusum, mediocris longitudinis; antennæ æqvaless oculi 

parvi, longitudinaliter elliptici; corpus valde com- 

pressum, dorsum per totam longitudinem carinatum, 

postice vero (a sexto annulo ad undecimum) dentatum; 

ungule pedum qvinti, sexti et septimi paris extror- 

sum retroqve flexæs; appendix caudalis unica, postice 

profunde incisa, spinis duabus minutis terminalibus 

preedita. 

Longit. 15'". 

Inter Holsteinborg et Godhavn lecta. est hoc spe- 

cies, 

20. AMPHITHOE HYSTRTIX. 

Acanthosoma*) Hystrix Owen (Ross, app. tab. B. 

fig. 4— 1. 

Kröyer Gr. Amph. p. 31. tab. II, fig. 7. a—k. 

Ch. sp.: frons non rostrata; antenne superio- 

res dimidiam inferiorum partem non æqvantes; 

*) Characteres, qvibus suffulcit genus Acanthosoma celeberri- 

mus Owenius, nullius prorsus sunt momenli, partim modo 

distinetioni specierum utiles (ut, ,,antennæ inæqvales, superio- 

res dimidio breviores^); partim- omnibus Gammarinis commu- 

nes (veluf: ,,articulo ultimo [antennarum] e plurimis segmen- 

tis formato“), Tanto potius igitur delendum est hoc genus, 

18* 
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oculi orbiculares convexi, corpus parum compres- 

sum, annuli thoracis, et abdominis anteriores tres 

aculeorum series qvinque prebentes; primus tho- 

racis annulus pre ceteris aculeatus, cornu instructus 

procumbente et ad caput prominente; epimeri fe- 

mori solito minus appressi, plerumqve in aculeos 

producti; manus lineares, ungula predite minuta; 

appendix caudalis unica, postice aliqvantulum emar- 

ginata, 

Pauca modo examinavi exempla, ad oras Groen- 

landiæ meridionales (Fiskenæsset, Godthaab, Juliane- 

haab) omnia lecta, 

21. AMPHITHOE SERRA Kr. 

Fabricii Fn. grünl, n. 237. Oniscus serratus *), 

Kröyer Gr. Amph. p. 38. tab, II. fig, 8. a—l. 

Ch, sp.: frons rostrata, rostrum perpendiculare, 

acuminatum, sat longum; antenne superiores lon- 

giores, oculi minutissimi orbiculares; pedes primi 

paris -fere setiformes, manu carentes, ungula in- 

structi perpusilla ; pedes secundi paris crassiores 

quum jam prius ni fallor, ce. Westwood generi Hymen- 

opterorum nomen Acanthosoma indiderit. — Genus qvo- 

qve Acanthonatus Ow. super arenam structum Videtur, 

*) Cum cel. Say speciem generis Amphithoes ad Oras Ame- 

rice lectam , a Fabricia na vero prorsus diversam, nomi- 

ne serratæ proposuerit, eagve species, a Mil, Edw. re- 

cepta, auctoritatem obtinuerit, nomen Fabricii specificum sit 

licet et aptissimum et ætate prævalens, ne confusio oriretur, si 

non prorsus relinqvendum attamen immutandum duxi, ideoqve 

speciei Fabriciano Serre nomen imposui. 
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iidemqve manu orbati; corpus compressum, media 
tamen et inferior pars ventricosa; dorsum carinatum, 

post annulum qvartum etiam dentatum ; appendix cau- 

dalis unica, postice emarginata. 

Exempla ad Godthaab lecta rimatus sum; longi- 

tudo, qvæ quidem maxima est, in nonnullis 43° eflicit, 

(Continuabitur, ) 
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Uddrag af Studiofus I. Hallgrims⸗ 
ſons Dagbog, 

ført paa en naturvidenfÉabelig Reife i Island, 1837. 

A. Sfotbermer („Kaldaversl). 

Da mine geognoftiffe Udflugter i Nängärvalle- og Urnefs- 

Sysfeler, henvendte jeg iblandt Andet mín Opmærffomhed 

paa De i Landets Sprog faafadte „Kaldaversl“, t. e. Kil 

Der af en lav Barmegrad (folde), fom til alle Aarets Tider 

beholde ben famme Temperatur og faaledes (ffe frofe til om 

Vinteren, af hoilfen fidfte Omftændighed De ogfaa have faaet 

Det islandffe Navn. „Kaldaversl‘ betyder nemlig: noget 

koldt, fom værger fig, v. o. f. en folo Kilde, fom værger 

fig fov Sé. Jeg forefandt et betydeligt Antal af faadanne 

Kilder i Rångårvalla-Sysfel, i Særdeleshed i Sljørtsbliden 

og ved Foden af Den Bjergmasfe, hvorpaa Øefjelds - Jøku- 

(en G,Ejafjallajókull*) hviler. Det vifte fig da — fom 

man ogfaa i Forveien Funde gjætte fig til — at De uden Und: 

tagelfe hidrørte fra De Dpbere Bjerglag, Der fov Det Mefte 

vare bedekkede af flere, tidels afverlende Lag af , Moberg" 

CBafaltiff eller Trap-Tuff) og bafaltartet Trap. — Seg gjorde 

mig Flid for at iagttage Dere$ Varmegrad, Da Beftemmelfen 

heraf forefom mig iffe at være ganffe uvigtig, faavel med 

Henfyn til Geognofien, fom for at erholde et Bidrag til 

Kundffaben om Disfe Egnes Mivdel-Femperatur, og under: 

føgte i Denne Henfigt over 30 forffjellige Jfothermer i bes 

meldte Gan. Temperaturen var temmelig conftant, fra 319 

til 419 R., Miiddeltallet noget under 4? R. Dog fore 

fom een mærkværdig Undtagelfe, fom jeg (ffe fan forklare. 

Ved en Gaard, faldet „Kieldur“, om ligger omtrent 2 

Miil føndenfor vektla, udfpringer nogle vandrige Kilder fra 

Foden af en brat nedgaaende henimod 3 Favne høi Skrent, 
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fom paa Dette Sted danner Grændfen for en udbredt Forma: 

tion af forhærdet vulfanff Sand, bhvorover Hellas Lava: 

firamme fen have leiret fig. Dette Funde jeg med Gif- 

Eerhed Damme "af Egnens VBeffaffenhed, (fjentt jeg vel te 

fif dette Lag at fee i Skrænten felo, efterfom Denne ligger i 

Gaardens Hjemmemark, og faaledes er Dælkket af Muldjord 

og Grønfvær. Om disfe Kilder blev Der mig fagt, at De 

aldrig frøs til om Vinteren. Den 25% Juni var jeg paa 

Stedet; Luftens Temperatur var Dengang 129. Vend at fænke 

Thermometret ned i Den fovfte Kilde, blev jeg høiligen over: 

fet, Da Qvægfølvet i meget fort TA faldt ned til neppe 

+49 X. Sieg gjentog dette Forføg flere Gange, for at 

overbevife mía om, at ingen Feiltagelfe funde finde Sted. 

De øvrige Kilder, 2 eller 3 i Fallet, vifte ogfaa Det felo- 

famme Nefultat. Hvorfra hidrørte Denne ufædvanlige Kulde 

Bar Det maaftee nylig fmeltet Sneevand, fra et nærliggende 

Sted, fom ikke havde faaet Tid til at antage Det Jordlags 

Varmegrad, hvorigjennem Det havde løbet? Dette er (ffe ri- 

meligt: thi foruden at ingen Snee var at bemærke uden i 

betydelig Afftand, faa maatte jo Kilderne udtørres ved mange 

Leiligheder, hvis Deres Band havde faa let Afløb. Men dette 

modfiges af Erfaringen ; toertimod flyde Disfe Sfothermer lige 

rige til alle Aarets Tider. Der fynes faaledes (ffe være an- 

Det for end at tillægge De Jordlag, fom afgive Vandet til 

Disfe Kilder, Den vinge Varme af neppe 1°. Da Da opflaaer 

ber igjen Det Spørgsmaal, om (ffe maaffee Det, Der efter de 

gjorte Jagttagelſer, vifte fig her fom Undtagelſe, Dog kunde | 

være Regelen, vg netop foare til Egnens Middel - Tempera: 

tur, medens De øvrige Kilders beiere Barmegradl, bidrerte 

fra ven fra Den fra Dybet optrængende Jordvarme. Men 

hvorfor Funde da Jordvarmen ikke ogfaa her frembringe en 

lignende Virkning , og Vet endog faa nær ved Hekla? 
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Under mit førfte Beſeg i Arnefs = Sysfel, gfennemreifte jeg 

Den fydlige Deel af Denne Landftrefning, i Retningen fra ØR 

til Beft, og paa Dette Strøg fandt jeg ingen faadanne Iſo— 

tbermer ; hoilfet desuden (Efe let vil (fee, Da Egnen i det Hele 

taget ec af en meget flad Karakter, og beftaaer for en ftor 

Deel af Mofegrund, fom har et vidtudftrakt Underlag af game 

mel, bhaloforvittret Lava. Under faadanne Omftændigheder 

ville Kilder fra Dybtliggende Jordlag tffe let funne fremtræde 

- paa Overfladen. Men fenere, paa min Neife til Bieisfir, 

fandt jeg Defto flere Kilder af Denne Befkaffenhed i Sysfelets 

norDoefiligfte Deel Å Nærheden af Thingvellir, hvor Landets 

National-Forfamling „Altheng“ blev holdt i et Tidsrum af 

henved 9 Aarhundreder. Denne Egn er, fom bekjendt, ganffe 

bedeeffet af en gammel uhyre mægtig Lavaftrøm. Denne er 

` gjennemfÉaaren af en Mængde flørre og mindre Nevner 

„Giaͤr“, hvis Dyb ev opfyldt af meget klart og gjennemfig- 

tigt Band, fom aldrig frofer, og uden Tvivl har paa det 

nærmefte Den famme Temperatur under Luftens afverlende 

Varmegrader.  Disje Klippefvælg ere nemlig i Almindelighed 

meget fmalle i Forhold til Den betydelige Dybde, Der Fan flige 

tit 30 ja 40 Favne og derover, efter Lavaftrømmens forffjel- 

lige Mægtighed. Den 20%: Auguft underføgte jeg Vandets 

Temperatur ( mange af Disfe Klipperevner, og fandt Den uden 

Forfkjel at være neppe 3? N. Et af Disfe Forføg vil jeg 

nærmere omtale, formedelſt det Eiendommelige ved de locale 

Omftændigbeder. Et Sted i Bunden af den lille Glo. Grarå, 

fom løber forbi Thingvellir, bemærkede jeg et Hul, hooraf 

Hart Vand med, Heftighed vældede frem, og let gav fig til- 

Fjende ved Farven, da Aavandet ellers Denne Dag var noget 

muddret. Vend at fenfe Shermometret ned i Aaen, ganfte 

nær ved Hullet, blev Qvægfølvet flanende paa 7° ; men fen: 
fete man Det ned i Hullet feo, under Fladens Niveau, faldt 
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Det til neppe 39 .N.; altfaa havde Denne Undervands- Kilde 

(ist. Uppgåungu-auga, d. e, Opgangs-Øie) Den fely- 

famme Varmegrad, fom fandtes i Lavaftrøm-Syprækfene i 

Denne Ggn. 

B. Jordoverfladens Varmenditraaling. 

Under mit Opbolo i Gullbringu-Sysfel, fra 12te Juli 

til A5de Auguft, fandt jeg unødvendigt, at anftille Daglige 

Sagttagelfer over Luftens og Bandets Temperatur, Da Det var 

mig befiendt, at Sr. Landphyfifus Thorftenfen, fom er bofat i 

Denne Gan, til famme TID anftillede fine i en Neffe af Aar fort 

fatte meteorologiffe Jagttagelfer for Det Danffe Bidenffabers Sel- 

ſkab.*) Derimod benyttede jeg flere fille og Fare Aftener, fom 

indtraf f Denne Sid, for at anftille nogle Forføg angaaende Jord- 

overfladens Barmeudftraaling, fom Dog vare altfor ubetydelige, 

faavel med Henfyn til Forføgenes ringe Antal, fom: Mangel'paa 

en planmæsfig-ordnet Udførelfe, for at Funde have noget egent 

ligt Værd. De bleve gjorte i Det Frie, omtrent 2 Timer efter 

Solens Nedgang, fra KI. 11 til 12 om Aftenen. Af De 3 

Thermometre, fom jeg havde til min Naadighed, pleiede jeg 

at ophænge Det ene 3 Fod høit over Jorden, medeng de 2 

andre lagdes paa Jorden, Det ene i Det Duggede Gras, og 

og Det andet paa en fad Doleritflippe, — Den enefte fafte 

blottede Bjergart, fom Dette Sted havde at fremvife. Ved 

alle Disfe Forføg vifte Det fig, at Det frithængende Thermo- 

*) Det er ſikkert en Feiltagelfe naar X. Marmier i hans ,,Let- 

tres sur l'Islande", p. 89, anfører: at Landpbhyfifus Thorftenfen ” 

anftiller disfe Jagttagelfer for Ar. Arago. De Optegnelfer, 

fom Hr. Arago muligen fan have erholdt, maatte da i al Fald 

betragtes fom Doubletter af VBidenft. Selftabs originale Lifter, 
da disfe Jagttagelfer, faavidt vides, ere gjorte efter dette Sel- 

ftabs Foranftaltning og med dets Snftrumenter, 
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ter flod 2—22^ N. høtere end det, fom laae å Græsfet, vg 

neppe 1—119 høiere end Det andet paa Doleritllippen. Luf: 

tens Temperatur var  Disfe Aftener fædvanlig mellem S 

og 10°, 

Den 26de Auguft, befandt jeg mig paa em Reife i det 

Indre af Landet paa Den høje og vidtudfirakte VBjergplaine 

fom under forffjellige Navne adſtiller de fydlige og nordlige 

Bøigdelag (Sveitir). 

Det var en herlig Aften: Luften fuldfommen flar og 

Vindftille. Vor Karavane (Lest) var rykket frem til Grim: 

ftüngubeidi, og faaledes havde vi mod Nord faaet Udfigt til 
De bete Toppe af Kvftbjergene, Der hæve fig betydeligt over 

Det indre, flade Høiland, hvorfra De gaae ud, og Danne de 

mange fra Kyſten af indtrængende Dale og bredere Herreder, 

fom ere beboede, imedens Det øde Høiland Fun fparfomt bengt- 

teg fom Græsgang for Faar og utæmmede Hefte, Der Drives 

tilfjelds om Sommeren. En blaalighoid Taage ſoommede 

nede i Dalene, men den naaede ikke op til vort høiere Stand- 

punft. Ubdfigten var fri over Den vilde Bjergplatne ben til 

Den nordlige Horizont, hvor VBjergtoppene í Det Fjerne dyk— 

fede op af Taagehavet og frembøde et høiligen tiltrækfende og 

malerift Syn. Ifer var Dette Tilfældet under Belpsningens 

graDvife Forandring, medens Uftenffjæret Fjempede med Den 

. frembrybende Nat. Efter Solens Nedgang, endog paa Dei: 

landet, hvor vi befandt og, flammede Disfe Bjergtoppe ( Af: 

tenglandfen. Men efterhaanden morknedes De fra neden af, 

De udbrændte og flukfedes fom Lys, ben ene efter Den anven, 

0g ffobe nu jom forte Klipper i Faagehavet, indtil De lidt 

efter lidt fløde fammen i en mørk Kjæde af utydelige Om: 

rids. Maanen, fom flod bleg og glandslos t Horizonten; 
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fjempebe med Taagedunfterne, og tjente fun til at gjøre de 

forfoindende Bjergfonturer endnu mere vaklende og utydelige. 

Men Denne Sílffanb varede Fun fort. Da Natten fuldfom- 

men var indtraadt, var Det ligefom Stjernelgfet frk mere 

Magt. Gjenftandene rundt omkring bleve atter mere tydelige. 

Jordens forandrede Udfeende bidrog ogfaa fit Dertil. Natte- 

Duggen var nemlig ved den indtroedende Nattefulde forvandlet 

til Rimfroft, fom dannede et hvidt Deeffe paa Overfladen og 

glimrede i Stjernelyfet. Henimod Kl. 11 begyndte et Par 

lofe Striber at vife fig paa den nordlige Himmel. Det var 

Tegnet til be indtrædende Nordlys. I Førftningen faae disſe 

Striber fuldfommen ud fom lette blege Skyer, men efterhaan- 

Den veifte fig enkelte flærfere Ipfende Bølger, fom burtigen 

poerfløt Dem i forffjellige Retninger. Kort derpaa fagtnedes 

igjen Denne nyelig opflaaede Bevægelfe; en rolig flavt(ofente 

Masfe Dannede fig ( Nordoeft, omtrent 10—149 under Po- 

ten. Derpaa aabnedes ben i Midten, Der opftod en Ning, 

fom udfendte takfede Straaler i alle Retninger, omtrent fom 

Den Glorie, man feer om nogle Helgenbilleders Hoveder paa 

gamle Fræfnit — faa flive og rolige flobe Disfe Lystakfer. 

Jeg mindedes at have feet noget Lignende i en gammel Danft 

Bog med Afbildninger (jeg troer den Berdslige Bisdom), Der 

ſkulde foreftille Nordlys; men jeg havde fun lect deraf, Da 

jeg (ffe troede, at De nogenfinde vifte Dem faaledes i Natu- 

ren. Dette Syn varede Da ogfaa Fun for faa Øieblikke. 

Snart opftob den fedvanlige sittrende og belgeformige Bevæ- 
gelfe; Lysmasfen oorde pludfelig til, ligefom naar Gas an: 

tændes og en ftor Deel af Den nordlige Simmel ftod í Iyfende 

Flammer. Jeg har vel oftere feet voldfommere Nordlys, men 

neppe, faavidt jeg mindes, nogen fljønnere. De lette flame 
mende Bølger i alle Den grønne, ildgule og røde Flammes 

Nuancer, fløt over Himmelen t De forfkjelligfte Retninger. 
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Dog gif Hovedbevægelfen ud fra Det Sted, hvor Ringen. før 

havde dannet fig, ogfaa lod Det til, fom om noget af den 

oprindelige Form vedligeholdt fig midt i Denne raftløfe Bevæ- 

gelfe; men Da mine Medreifende iffe vilde bemærke Det, fEjondt 

jeg gjorde Dem opmerffomme derpaa, vil jeg lade det ftaae 

ved fit Værd.  Maaftee har Phantaften fEuffet mig. Efter 

en halv Time begyndte Dette Luftfyn at tabe ( Skjonhed, Far: 

vepragten aftog, VBevægelfen blev langfommere og Det ene 

Partie efter Det andet blev mat og langfot, eller Døde ganffe 

Den. Imidlertid var Maanen ogfaa fleget høiere, Den féin- 

nede flaveve og foceffede Derved. Nordlyfenes Virkning. Hele 

Natten igjennem vedblev De Dog af og til at vife fig; Dags- 

Infet utflukfede Dem vel tilfidft; men om De Dog íffe vare til- 

ftede alligevel under Form af meget tynde bleghvide Skyer, 

(fol jeg lade uafgjort; noget faadant fontes jeg Dog at bez 

mærke. Ellers fortjener Det at omtales, at Den paafel- 

gende Aften forandredes VBeiret pludfelig. Vinden fprang om 

til NorDoeft, fort med heftig Regn, føden med Kulde og 

Sneefog, fom med enkelte Opholdsdage vedvarede i flere Uger, 

og paa Den førgeligfte Maade forvandlede Sommeren til Vin- 

ter for Beboerne af hele Islands nordlige oft. 
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“Rogle botaniffe Nyheder fra 
Dftindien, 

(Af et Brev fra Dr. Voigt i JFrederifsnagor til Etatsraad fornez 

mann.) 

— — „Dr. Griffith, fom allerede har gjort fig hæ- 

derligen befjendt ved en Afhandling om Familien Rhizopho- 

rece, ved en VBefkrivelfe vver 2 noe Geneva af Hamameli- 

dec, 2 nye Species af Podostemon, og ved microfcopiffe 

Underfogelfer af mdiffe Planter, er en ung Mand af megen 

Sover for Botanifen.*) Han er en Difeipel af Robert Brown, 

Lindley og Bentham **), tegner meget godt, og er utrættelig 

i det Engelffe Compagnies Tienefte fom Læge og Botaniker. 

Han reifer for nærværende Tid omkring i Asfam og Bhotan 

efter Lord Aucklands Ordre, med en maanedlig Gage af 1000 

NRupier. I et Brev, fom jeg nylig modtog fra ham, mel 

der han: „Zeg har famlet en ftor Mængde Planter og Der- 

iblandt iffe faa nye og mærkværdige, f. Er. en træeragtig 

Loranthus, en nye Art af Slægterne Hedychium, Po- 

+) Bi have iffe her i Byen andet af denne meget lovende Bota- 
nifer, end den ovennævnte Afhandling om Rhizophoreæ, fom forz 

reften er meget Fort. — Jeg maa bemærke at det Brev, hvoraf 

dette er taget, er iffe af Forfatteren beftemt til at trytfes, men 

ba bet indeholdt adfrilligt fom er Nyt i bet Mindfte for mig, 

har jeg troet at Hr. Dr. Voigt iffe vil have noget imod at jeg 

- har gjort et Fort Udtog deraf; det har desuden været mig bez 

"hageligt at erfare, at Hr. $8. vedbliver at ynde en SSibenftab, 

fom endnu tilbyder overmaade mange Opdagelfer ifer i Ofi- 

indien. gornemann. 

^") *Bentham har beftjæftiget fig meget med Labiaternes Underfø- 

gelfe og var for nogle Aar fiden her i Byen i denne Xnlebz 
ning. 
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dostemon og Oryza. Jeg har ogfaa famlet en Mængde 

- Frøforter af nye og fieldne Planter, hoorblandt Hydran- 

gea altissima, abffillige Arter af Viburnum, en Elattrende 

Stauntonia, 3 Choripetala, en Gaultheria, en nye Wil- 

lughbeia med fpifelig Frugt af en Oranges Størrelfe, ad- 

flillige Menifpermer, en nye Illicium, adffillige Urter af 

Slægten Pinus ꝛc. For nærværende Tid er jeg befkjæftiget 

med Slægten Ficus, hvorom meget endnu er dunkelt. Jeg 

har og i Sinde at være opmærffom paa Slægten Piper, fom 

De veed (ffe ev let at underføge. Jeg har allerede 65 Udkaſt 

af Tegninger færdige, hvilke, tilligemed Dem jeg forhen. har 

ubfaftet, ubgjev 150.” 

— Sr. Griffith og en Hr. M'Cleland ledfagede Dr. 

Wallich paa Expeditionen for at underſoge Theplanterne. 

Denne Underfegelfe gav ikke et faa fordeelagtigt Reſultat, fom 

man havde ventet. Disfe Herrers Indberetning til Gouver- 

nementet vil blive udgiven om Fort ID, og (fal Da blive til- 

ftillet Den botanike Have i Kiøbenhavn. — Wights *) Af- 

handling om De indiffe Asclepiadeæ forefommer mig at 

være fortræffelig. Dan har underfegt alle De Rorburgffe Ar- 

ter af Denne Slægt, undtagen Ascl. Jussule fom er ud- 

gaaet baade i Gompagnteté og Dr. Careys Have, og fun- 

Det at de Danne flere Genera. Hiin er Corona Ariadnes 

hos Numph vol. 5, t, 182. Wights Afhandling om Im- 

*) Might er en duelig og utrættelig engelft Botaniker, fom har 

opholdt fig længe paa Kyfterne af Malacca og fom har havt 

‚den liberale Idé at uddele Exemplarer af fine paa disfe Kyfter 

famlede Planter til mange europæifte Botanikere, Han har ude 

givet Contributions to the Botany of India, Lond. 1834, On 

the Nut. of the ceded districts, observations on Mudar (Calo. 

tropsis procera), 1835, og tillige med fin Ben Gfotlenderen 

Walter Arnott Characters of new or little known genera of 

plants, Edinb. new phil, journ, 1832. 
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patiens findes tryft i Madras Journal of Litterature et 

sciences Nr. 14 og indeholder Befkrivelfe og Tegning af 13 

nye og 4 beffendte Arter af Denne Slægt. Pag. 3 figer han: 

„it is only necessary to add, that the correctness of 

„deductions, ob tained from this (nemlig Kunths) most 

„masterly analysis of the flower of the common Bal- 

„sam., 15 now completely prowed by the structure of 

„the genus Hydrocera, the only other genus of the 

„order, wichs enjoys the full complements of parts 

„namely 5 sepals, 5 petals, 5 stamens and 5 stigmas, 

„with a truly 5 celled fruit, not, like Impatiens 

„opening with elasticity.” 

— Jeg modtog i Gaar fra Madras en Subferiptiong: 

lifte paa et Værk, fom Dr. Wight har i Sinde at udgive, 

ifald han erholder et tilftrækfeligt Antal Subferibenter. Det 

(fal være t Qvart og indeholde 300 illuminerede Plader med 

Beftrivelfer og Bemærkninger. 100 Plante-Figurer ville blive 

udgione aarligen fra Afte Januar 1838. Priſen er 30 Nu: 

pier pr. 100 Figurer. Jeg har feet Benthams*) Scrophu- 

lariæ, men endnu iffe havt Leilighed til at fammenligne no- 

gen af De beffreone Planter med Befkrivelferne, Dog tvivler 

eg iffe paa at at De eve lige faa gode, fom hans Labiatæ. 

Nees v. Eſenbecks Cyperaceæ anfeer jeg for et meget ud: 

mærket Arbeide; hans Nøiagtighed og Utvættelighed ev mage- 

løs. Laurineæ, Acanthaceæ, Cyperaceæ, Solanaceæ 

i en faa Fort Sio fra famme Haand og behandlede paa en 

faadan Maade er næften utroeligt. Choifys Convolvula- 

+) Gngellænderen Bentham var her i Byen for at underføge La- 

biaterne, hvorover han har firevet en fortræffelig Monographie, 
i de Kiøbenhavnfle Samlinger. Hans Serophularineæ fiender 

jeg ifte. Jornemann. 
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ceæ Fiender jeg Fun lidet til, Da jeg blot har feet en Clavis 

analytica af dem f ovenmeldte Madras Journal, men Wight 

vofer bem meget og paa hans Ord floler jeg med Til. 

Roples illustrations ere meget lærerige i meer end een Hen- 

feende; De ere beffedne, og vife, at Forfatteren er Det ind» 

bringende Profesforat voren, fom hån har erholdt. Han 

har giort megen Nytte ved at tilffynde Lægerne i Indien til 

at ftubere Landets medicinffe Nesfourcer, Der hidtil ere Fun 

maabelig Eiendte. Griffiths Rhizophoreæ indeholde en inz 

teresfant microfeopiff Underfegelfe om Denne Families An- 

theræ, Refultatet af boilfe er omtrent De famme fom de R. 

Brown omtaler i Beffrivelfen af Rafflesia *). Wallih har f 

Calcuttaer med. and pharm, Transact., 7de Bind, flrevet 

en Afhandling om Hitchenia glauca (forben Curcuma 

glaucophylla Wall). Slægten forefommer mig at være 

vel funderet. Den er opfaldt efter en fortjent Mand Mr. 

Hitchen, fom forreften Mr. Wight tidligere havde opfalt. I 

famme Afhandling findes en Beffrivelfe af en ny Slægt Al- 

sodeia, hvoraf A. bengalensis, lanceolata og Rox- 

bourgii, famt af Viola distans Wall. og Phlebochiton 

extensum Wall Den fidfte Danner et nyt Genus (mer: 

meft Rhus) fom er godt beftemt. — Wallichs den Afhand: 
ling angaaer 2 mebícinffe Planter, nemlig Mishme Teeta 

(9: Mismerfernes, et asſamiſt Folkeflag) fom fandtes at være 

*) (En feet befynderlig Slægt fra Sumatra, fom uubjprungen lig: 
ner et ftort Hvidtaals-Hoved, men ub[prungen ubgior fun blot 
en Blomft, uden tydelige Stamina, og fom man ved førfte Dies 

foff maa antage for en gigantiff Svamp. Den er faldet faa= 

ledes efter Sir Staffícá, engelft Gouverneur paa Java, fom 

fom havde mange Fortienefter ved Underføgelfen af denne Deel 

af Indien. St Brown far beftrevet denne Plante i det 13de 

Bind af 'Linnean Transactions med [Figurer deraf. 
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en ny Art af Coptis (C, tecta Wall.) Der ev i ftor Berøm- 

. melfe hos bin Nation, hos Lamaerne og Chineferne for dens 

toniffe Kræfter, bhoilfe Kræfter ogfaa Coptis trifoliata 

Salisb.*) (fal have. — Den anden medicinffe Plante er 

Punga Pat., Der er fendt fra Penang og udgjør en Hans 

dels-Artifel hos De Indfødte, fom bruge ben tørrede Plante, 

blandet med Tobak, til at vage, og Plantens oleum essen- 

tiale til at indDfmøre Fruentimmernes Haar og De Riges Klær 

Der. Araberne Fjøbe Den tørrede Plante med VBegjærlighed, 

paaftaaende, at Madrasfer og Puder, fofote med Den, hindre 

Smitte og forlænge Livet. Wallid formoder, at Det er Den 

famme fom Marubium odoratissimum Burman. zeylan. 

t. 71, f. 1. Den har endnu (ffe blomftvet enten i Compag- 

níet$ ellers Dr. Larreys Have.  Nimeligviig vil Den udgjøre 

en n9 Art af Coleus. 

+) Denne findes i det høiefte Norden, f. Er. i Grønland. En 

Tegning deraf, biembragt af Lieutn. Wormftiold, er indført 

i Flora danica tab. 1519. 

| 

19 
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ANgologiff Bidrag, 
af | 

S. Liebman, 

Y fit vetjendte Vært Hydrophytologia danica beffcev Sr. 
Lyngbye forte Gang fuldftændigen en Age under Navn af 

Linckia Zosteræ, bvilfen tidligere Eorteligen var omtalt af 

Mohr i Webers Beiträge, Th. 2, Pag. 367, under Navn af 

Rivularia Zosteræ, og fom Denne anfaae for fynongm med 

Ulva incrassata Huds. Hr. Lyngbye leverede tillige en 

Afbildning paa tab. 66 C., fom hidtil ev Den enefte erifte 

rende af Algen, og hvorefter alle fenere Befkrivelfer ere for- 

fattede. — Planten gjældte nemlig hidtil for overordentlig 
fielden ; i De flefte Algefamlinger, felo De flørfte og fuldftæn- 

Digfte, manglede Den; og t De faae Samlinger, hvor den var 

tilffede, vare Exemplarene faa overordentlig fmaae eller faa 

flet præparerede, at en nøtere Underfogelfe Deels var umulig, 

Deels ei turde foretages af Sfaanfel for Det fjeldne Stoffe. 

De i Samlingerne forekommende Eremplare flreve fig fra De 

i Hydroph. dan. nævnte £ocaliteter. 

Da jeg oftere har havt Leilighed til at famle T Ulge 

i den rigeligfte Mængde og i De fortræffeligfte Exemplarer paa 

De nordlige og øftlige Kofter af Sjelland, har jeg ved Uns 

Derføgelfen af Disfe t friff Tilftand med et fortrinligt pløskkt 

Microffop overbeviift mig om, Hoor aldeles feilagtig Denne 

Plante hidtil er bleven opfattet, faa at neppe en enefte af De 

Den i Diagnofen tillagte Betegnelfer, naar undtages Den pdre 

Forms, fom rigtignok her fun ere af liden Betydning, fand- 

tes pasfende. En Emendation i Characteer og Beſtrivelſe er 

Derfor yderſt nødvendig. ' | 

For at man nærmere fan overbevife fig om, hvor for- 
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fljellig den virkelige Plante er fra De hidtilværende Beftrivelfer 

af den, har jeg anfeet Det for pasfende førft at anføre de 

Beftrivelfer, hvorpaa vor Kundffab om Algen grunder fig, 

og Derefter felo nøtagtigen at beffrive Den faaledes, fom gjen- 

tagne Underføgelfer har overbeviift mig om, at det var 

rigtigt. 

Hr. Lyngbye beftriver altſaa fin Linckia Zosteræ 

ſaaledes: 

Frons teres, solida, gelatinosa, semipollicari 

longitudine, ramos breves patentes hic illic 

emittens. Fila ex communi frondis axe pro- 

deuntia, in masså aqvose pellucida inclusa, 

simplicia, basi non connata, sed singula libere 

e massa gelatinosa exeuntia, horizontaliter pa- 

tula, huc illuc incurva, eqvalia, apicem ver- 

sus parum attenuata. Articuli diametro 2 plo 

longiores, virides, ovati, Genicula pellucida, 

non coutracta. Color dilute viridis, subhya-. 

linus, Substantia gelatinosa, lubrica. Vere. 

Hr. Lyngbye henførte Algen til (it genus Linckia, og 

modificerede derefter Slegtscharacteren: Massa gelatinosa, 

elongata vel globosa, filis simplicibus, reclis, acu- 

minatis, articulatis vel subcontinuis farcta. 

EL Systema algarnm p. 26 ftillede Hr. Agardh Denne 

Alge, fom han for øvrigt erklærede, at han et Ejendte, i 

Slægten Rivularia, hvis Diagnofe p. XIX er: Frons 

gelatinosa subglobosa, filis e communi centro prode- 

untibus radiantibus, globulo insidentibus continuis 
intus annulatis farcta, Saavel ved Sciagraphien over 
Slægterne, fom ogfaa ved Artens Diagnofe, betvivlede han 

forreſten felo Nigtigheden af denne Plads, og formodede, at 

den vilde fomme til at Danne en egen Slægt. 
194 | 
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Bevæget ved disſe Hentydninger af Hr. Agardh og 

ved Longbyes Afbildning og Beſtrivelſe, opſtillede derpaa Hr. 

Fries í Plantæ Homonemeæ p. 342 denne Age fom et 

eget genus under Naon af Ægira med Character: Thal- 

lus contiguus, gelatina involutus, filis e strato me- 

dullari ubiqve exeuntibus, articulatis, simplicibus. 

Marina, viridi-hyalina. 

Vi fee faaledes, at begge Disfe to ofte Befkrivelfer grunde 

fig alene paa Hr. Longbyes i Hydroph. danica leverede 

Beftrivelfe og Afbildning; Det famme er Tilfældet med alle 

andre Befkrivelfer, fom findes i fenere udfomne Florer. Det 

er altfaa Fun til Hydrophytologia danica, at of have at 

holde os. 

Vi gane nu over til at beftrive Agen faaledes, fom den 

vifer fig levende Hvad dens Form angaaer, Da angives 

den omtrent rigtigen i De ældre Beftrivelfer. Den vorer fra 

- Fladen af Zostera marina'$ Blade, fom en flibrig, trind, 

fold, enkelt eller grenet Iraad, hvis Diameter er en Linie, 

og hvis Farve er lys olivengrøn. Grenene ere ofte flere 

Gange deelte, og finde uden al Orden. Agens Længde er 

oderſt variabel; jeg har Nord for Helfinger famlet Exem— 

plarer, fom vare indtil8 Tommer lange, og ved Kalkbrande— 

viet i Nærheden af Kjøbenhavn andre, fom vare 2 å 3 Some 

mer lange. Ikkun aldeles unge Gremplarer havde en faa 

ringe Længde, fom Hr. Lyngbye angiver, nemlig 3 Tomme. 

Algens Løv befiüder en overordentlig ringe Gonmenjang, og 

fønDerrives ved Den mindfte Vold. 

Man andffiller allerede med blotte Øie lettelig to 

ffjelligt dannede Lag, fom fammenfætte Det trinde Løv: et 

ydre, Ipfere farvet, Der fom en tynd: Slim overtrælkker Det 

indre mere folide mørkere Lag. Bed Havets Vol afflides 

ofte Det ydre mere flimede Lag, og Det indre bliver Da tilbage, 



277 

lignende faaledes temmelig meget unge Gremplare af Chorda 

Filum, Under et godt Hart Microffop optager man faare 

let den Forftjel, Der ev imellem Disfe to Lag, og man maa 

ene ffrive Det paa De ældre ufuldfomne Inflrumenters Neg- 

ning, at Denne Plantes Bygning er bleven faa meget misfor- 

ftaaet. Det er nemlig Fun Det nysnævnte faakaldte ydre Lag, 

Der er bleven erfjendt, imedens Det indre blev anfeet for en 

aldeles uorganiferet Slim, hvoraf de pdre enkelte Horizontale 

Traade udfprang ligefom af en Matrir. Men Sagen forhol- 

Der fig langt anderledes. | 

Det indre mørkere farvede og faftere Lag Danner nemlig 

Den egentlige Hovedftamme i Algen, og er fammenfat af en 

Mængde conferveagtige Traade, fom ved den fevfte Beftuelfe 

fones at løbe parallele, men fom man fnart, ved at lade Al 

gen í Dens Længde pasfere Microflopets Campus, opdager 

ere flyngede om hverandre i en løs Spiral, omtrent fom 

Strifferne i et Toug eller Taverne i et Seilgarn. Paa enz 

felte Steder fondrer endeel af Traadene fig fra Hovedbund- 

tet, og (ege ub i en Divergerende Netning fra Dette, Der ved- 

bliver at løbe i en temmelig vet Linie. Men ogfaa De faale- 

Des affondrede Traade, Der Danne De med blotte Wine fynlige 

Grene paa Hovedftammen, ffonge fig om hverandre, ligefom 

Traadene i Hovedbundtet, og Det er Fart at Dette feer, for 

at De paa Denne Maade funne Danne en ftevee Masfe, og faa- 

ledes frembpde en flørre Modftand imod det omgivende Me: 

Dium. Traadene have nemlig (ffe noget virkeligt Sammen- 

. hæng indbyrdes, ere iffe indbyrdes fammenvorne, men funne 

let med fine Snftrumenter adffilles fra hverandre. Det var 

Derfor umuligt, at Traadene fammen Funne Danne noget Heelt, 

- hvis De et paa Den omtalte Maade flyngede fig om bveran- 

Dre. J Det De gjøre Dette, Danne De altfaa en trind, fo- 

Wid Masfe, fom er Algens Hovedftamme eller Are. 
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De Fraade, der Danne Hovedflammen og Grenene, ere 

byggede fuldfomment paa famme Maade fom Slægten Con- 
- ferva. Traadenes Membraner ere overordentlig tynde; Led- 

dene Deri eve for flørfte Delen fuldfommen vandklare, og 

fun hift og her foagt mærkede med en lps olivengrøn Farve. 

Ledenes Længde er i Hovedftammen omtrent 3 å 4 Gange 

længere end Diameteren. J Grenene er Forholdet ei faa 

ftovt. Forreſten er Ledenes Lengde temmelig variabel, og 

man finder længere og Éortere imellem hverandre. 

Vi fomme nu til at omtale Det pdre Lag, fom for Det 

blotte Øie viifte fig fom en Ipfere farvet Sliim, Der omgav 

Det indre. Under Microffopet forvandler Denne ſaakaldte 

Slim fig til en ftor Mængde fine Traade, og Det er netop 

bisfe, Der ere blevne afbildede i Hydroph. dan., ffjøndt 

rigtignof heller (fe, fom oi flrar ville faae at fee, fuldfom- 

men rigtigen, imedens Længdetraadene forbleve ganffe ukjendte, 

gjeldende for en uorganiferet Slim. Disfe fine Traade ftaae 

neeften lodrette paa LængDetraaDene, fra hvis obevfle Neffe 

De udfpringe, og Fomme faaledes til at Danne en Slags Ver: 

ticiller. omfring Hovedflammen. Da de omtrent ere lige lange, 

vedligeholdes Løvets trinde Form, og Da De ere meget fine 

og ſtaae overordentlig tætte, ubføringende fra ethvert beqoemt 

Punkt paa Hovedflammens Overflade, Dannes Derved Den til- 

fyneladende Sliim. *) 

+) Seg maa ved denne Leilighed gjøre en Bemærkning, fom giat: 

der om mangfoldige Ulger, i Unledning af en almindelig brugt 

Gbaracteer : massa (frons) gelatinosa, filis ,..,..... farcta, 

I be allerflefte Tilfælde anvendes denne Gharacteer med ftor 

Urette, og maaffee er den fun virkelig gjældende for Nostoc og 

nogle faae andre. Her er nemlig den indhyllende gelatina 

Hovedmasfen, hvori be rofenfrandsformige Erumme Traade niz 

- dulere. Som ofteft er denne gelatina fun tilfyneladende, hvoraf 

man Intet opdager under det bedfte Microftop. Man fer ders 
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S Hydroph. dan. og fenere paa alle andre Steder 

beffrives Disfe horizontale Sraade fom enkelte, vette og fvagt 

tilfpidfede; men Dette er urigtigen. De eve altid grenede, ftun: 

Dom endog flere Gange fammenfatte, og Smaagrenene ere 

eenfidige. Alle horisontale Svaabe, faavel fom deres Smaa- 

grene, ere endvidere ef vette, men nedad Erummede, tfær imod 

Spidfen. Kun de Traade, fom ubgaae fra Enderne af Ho- 

vedflammen og Dens Hovedarene, ere ei nedad frummede, men 

indrullede. — €ígefaa lidet ere Disfe Fraade tilfpidfede, men 

Derimod famtlige budte og tilrundede, ja fom ofteft endog lidt 

Fiolleformigen udvidede. | 
Bi faae ved Omtalen af Længdetraadene, at Disfe vare 

næften fuldfommen oanbflave, og Fun hift og her vifte ſmaae 

Refter af Den farvede Sporemasſe. De horizontale Traade 

eller Bitraadene ere Derimod meget flærfere opfoldte med Denne 

Masfe, og Den bliver mere og mere fammenpaffet ud imod 

Sypidfen af Traadene, faa at Derved Den nysnævnte kølle 

formige Udvidning bevirkes. Det fones faaledes, fom den in- 

Dre farvede Masfe for en ftor Deel forbruges i Ageng Dan- 

imod i dens Sted en overordentlig ftor Mængde fiinmembra- 

nede Sraade, fom vare uadftillelige og ufynlige for det blotte 

Øie, og hvis forenede Mængde viifte fig fom en Slim. Det 

er faaledes i de flefte Tilfælde en Sammenblanding af den 

habituelle og den virkelige microffopiffe Bygning, der har frem- 

bragt denne Gharacteer. Chætophora , Batrachospermum, Dra- 

parnaldia o. fl., ber for det blotte Die fynes fun at beftaae 

af Slim, vife Intet deraf under Mirroffopet, men i deng 

Sted en ftor Mængde af fine Traade. Gharacteren bør derfor 

i faadanne Tilfælde ei hedde: frons gelatinosa, filis farcta, ba 

dette er abfolut urigtigt, men fnarere frons, oculo nudo ge- 

latinosa, e filis tenuissimis constituta. Paa denne Maade 

undgaaes al Uklarhed. Den forhen brugte Udtryfsmaade har 

desuden foraarfaget ftore Feiltagelfer i Slægternes Placering, f. 

Gr. mange Diatomeers imellem Noftodineerne, og omvendt. 
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nelfe, og at Dens Vært feer Ugefom ved en Udrullen af den 
indefluttede Masfe. Hvad der end mere beftyrfer denne Me: 

nings Antagelfe er, at man i Bitraadene Fun finder Led af: 

fatte henimod Bafis, og der vifer ogfaa den farvede Masfe 

fig Ipfere og fparfommere tilftede. Imod Spidfen af Bitraa- 

pene, hvor Anfamlingen af Den farvede Masfe bliver floerkere, 

opdager man aldeles ingen Spor til Leddannelfe. Det far: 

vede Stof findes Der fondret i Partier af forffjellig Størrelfe 

og Form, og Denne Sondring antyder faaledes i Det Høiefte 

Den begyndende eller begyndte Affeetning af Led. 

Det vil af Det her UAnførte være bleven Fart, hvor come 

pliceret Plantens Bygning er, og hvor langt man hidtil har 

været fra at fjende Denne rigtigen. Forreften benvifer jeg til 

en yderligere Forftaaen af Agen og dens Sammenfætning til 

Den billedlige Fremftilling, fom er udført efter levende Erem- 

plare, famlede i Nærheden af Kjøbenhavn, og fom vil blive 

leveret i Det følgende Hefte af Flora danica. 

Hoad Slægtens Plads i Syftemet angaaer, Da vil man 

efter den gione Befkrivelfe indfee, at Dens Forening med 

Chætophora, Rivularia elfer Linckia ev uigjenfalvelig op- 

løft. Den bør derimod anvifes Plads i Batrachofpermeernes 

Afdeling, og Deri rangeres nærmeft ved Draparnaldia. 

Den adffiller fig fornemmelig fra Denne Slægt Derved, at 

Hovedftammen beftaaer af en Mængde fammenflongede Sraade, 
imedens Draparnaldia fun har een, hvorfra De horisontale 

Bigrene ſtyde ud. 

I Draparnaldia uniformis Ag Jcon. Alg. europ. 

tab. 37 have of en fmui Iilnærmelfe til gira. l 
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ÆGIRA Fr. emend. | 

Char. gen.: Frons filiformis, ramosa, mucosa, 

dilute-olivacea, biformis. Pars axillaris e fasciculo 

filorum longitudinalium simplicium, leviter & spira- 

liter tortorum constituta. Pars peripherica e filis ho- 

rizontalibus, unilateraliter ramosis, subclavatis, re- 

curvis, e fasciculo longitudinali undique exeuntibus, 

constituta. 
ÆGIRA ZostERÆ Fr,  Lbg. Hydroph. dan. tab. 66. C. fig. 

1. (fgg. 2. 3. 4. male). Flora da- 

nica tab. ined, 

Descr.: Frons teres, solida, mucosa, 3—8 

pollices longa, lineam lata, vage ramosa, Rami 

patentes sepe pluries compositi. Frons simul ac rami 

biformes, Pars axillaris intensius colorata et 

massam magis solidam exhibens e fasciculo filorum 

longitudinalium in laxam spiram tortorum constituta, 

Fila simplicia, articulata, non cohærentia, hic illic 

colore dilute olivaceo notata, ceterum hyalina. Ar- 

ticuli medio parum incrassati, diametro 2—4 plo lon- 

giores. Pars peripherica dilutius colorata, ma- 

gis mucosa, e filis liberis horizontaliter patulis con- 

stituta. Fila unilateraliter ramosa (sepe pluries ra- 

mosa) apicem versus recurva, parum clavæformia, 

masså coloratå densius stipata. Articulatio ad basin 

filorum horizontalium inchoans, mox evanescit. 

Vere in sinubus parvis qvietis Sellandiæ septen- 

trionalis et orientalis copiosissime in foliis Zosteræ 

marinæ legi. 
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Bemøerfuinger om nogle Arter af 
Lathyrus. kr 

, «f 

©. Drejer, 

I. Lathyrus pratensis L. 

De ev tidligere i Dette Tidsfkrift (T. p. 354) gjort opmærk 

fom paa De nyere Florifters forfkjellige Meninger om. den lin: - 

næiffe Lathyrus pratensis, ligefom de af Koch opftillede 

Karakterer til Aofkillelfen af L. pratensis L. og L. sepium 

Scop. ere blevne angivne (p. 356 Not.). Disfe Mærker exe 

nu: for L, pratensis de til alle Sider vendte Blomfter, De 

piildannede Axelblade, Bagerets Tænder, fom eve kortere end 

Frugtknuden og hvoraf De to overſte eve indbøtede; for L. 

sepium: De til een SMe vendte Blomſter (flores secundi), 

De fppddannede Arelblade (hvis Grundflige flaae næften ret- 

vinklet ud), Bægertænderne, fom alle ere vette og hvoraf Den 

nederfte er af Længde med Frugtfnuben. 

Jeg havde i Fior Leilighed til at famle en temmelig mer: 

Felig Form (fml. IL. p. 189) af Denne Art. Denne Form 

be(fober alle de Rarafterer Der angives for L. sepium. Ved 

nærmere Sammenligning med Kilden (Scopoli flora carn. 

2. p. 64) fees forreften, at Dette Navn betegner en anden 

Form end min. Jeg vil Derfor beffrive Den af mig fundne 

Form, og benytte Den Derved givne Leilighed til nærmere at 

betragte Delingen af L. pratensis. | 

Denne Form, Der udmærker fig ved flørre Sammen- 

trængthed i Formerne, ved mindre Blade og Blomfter og en 

tæt ſilkeagtig- laadden Beklædning, vorede imellem Krat paa 

levet Grund paa De faafalote Aars Bjerge ved Vildfund i Thy, 
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i Selffab med andre Former, Der Deels flode nærmar ved 

ben: almindelige Form af pratensis, dog bevarende et eiendom: 
meligt Udfeende, Deels vare identiffe med Den almindelige Form. 

Smaabladene aflangselliptiffe, endes t en Braad, Bladftilkene 

længere end Arelbladene, flive (ligefom Grenene). Arelbladene 

egdannede,' tilfpidføde, ved Grunden ſpyddannede, med meget 

forte, fpidfe Flige, Der fun hos meget faa Eremplarer (af Blade) 

vare lidt nedadvendte, Dog aldrig i den Grad, at de funne Faldes 

piilDannede. Slyngiraaden fort, udeelt eller deelt. Klafeftilfen 

længere end Bladet, ftiv, vet, Blomfterne temmelig fmaae, op: 

adrettede (adrecti), vendte til een Side, med traaddannede Blom⸗ 

fterblade.*) VBoægertænderne folbannebe, De to øverfte parallele - 

(eller Fun í meget enfelte Tilfælde Tide indbøiede med Spinfen) 

den neberfle -af Længde med eller lidt længere end Frugtinus 

Den. Nogen moden eller udviklet Belle har jeg (ffe feet af 

Denne Plante. 

Det Væfenlige, hvorved Denne Form adffiller fig fra 

den almindelige, ev fornemmelig Det afvigende Habitus, Be- 

Flæbningen, De fmaae Blade og Arelblade, og BægertænDernes 

Forhold. At dette fidfte (ffe ev af Den Betydning, fljønnes 

let af de fmaae Uregelmæsfigheder, fom af og til finde Sted. 

Den almindelige Form er fterre, mere langftrakt, lidt filée- 

eller Duunhaaret, undertiden ganffe glat; Smaabladene fane 

cetbannebe, Wrelbladene æg-lancetdbannede tilfpidfede, piildan— 

nede (blot lancetbannebe, . uden Grundflige, har jeg iffe 

feet, (ffe engang paa Grenene), Klafeftilfene meget længere, 

Blomfterne flere og førre, vendte til een Side. Bagerets 

to øverfte Tænder aldeles Eonvergerende med. Spidfen, faales 

des at De Danne to Buer, hvis Konkaviteter vende imod hin- 
anden; ben neberffe Tand meget Éortere end Frugtfnuden. 

Hoad der førft fader i Øinene ved Sammenligningen af 

+) Fries i flora Scanica p. 105 angiver flores ebräcteati, 
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disſe Beftrivelfer, ev Den Omftændighed, at Blomfterne hos 
begge Former ere finevendte (secundi). Koh beftriver nem: 

lig den almindelige L. pratensis: floribus undiqve versis, 

hoilfet ev faameget mere at lægge Marke til, fom Denne Plante 

overalt er pderft almindelig, og man altfaa overalt har Lei- 

lighed til at fagttage Den. De fidevendte Blomfter vife ogfaa 

Figurerne i Flora Dan, 527, Svensk Botanik T. 49 og 

English Botany T. 670.%) J Scovolis Beftrivelfe her- 
Der Det for L, pratensis: stipulae semisagittatæ (fol. vil- 

losula), for L. sepium: stipulæ sagittatæ, (fol. gla- 

bra, [i Beftrivelfen: nullibi villosa] longiora.) Denne 

Uovereensftemmelfe med Prof. Kohs Karakterer fan fun hær 

veg ved at antage, at Scopoli har givet Ordet sagittatæ en 

anden Betydning end Den hvori Det nu tages, og navnlig 

Den famme fom nu hastatæ har; hvilken Antagelfe maaffee 

fan forfvares ved De forklarende Ord: stipulæ duos| ha- 

*) Meidenbad henfører Sv. Bot, t. 49 til fin L. pratensis, fl. D. 

527 og Engl. Bot, til fin L. sepium, Seg har iffe funnet 

iagttage en enefte Forftjel imellem disfe Figurer, anden end den 

fom ligger i Tegningen, Alle have flores secundi (fun ere de 

i flig, Dan. for ftiot- tegnede, faaledes at de fidde ganffe regel 

mæsfig famformigt i to Rader; at de vende til een Side er 

umiéfjenbeligt) og stipulæ sagittatæ; paa denne fidfte Karakter 

er der i alle Tegningerne lagt for liden Vægt, faaledes at det 

Hele er noget utydeligt (hvorved ber ogfaa maa tages i Bez 

tragtning, at alle disfe Tegninger høre til be ældfte i de 3 

Værker;) paa Xnalpferne fan iffe ftole85 det fynes fom Teg- 

nerne blot have beftræbt fig for atvife, at Bægertændernes Anz | 

tal er 5, bereg øvrige Forhold ere altfor utydelige; faaledes 

ere de 5 Er. i fl. D, alle lige tange, hvilket vel neppe Nogen 

vil antage for andet end Uopmærkfomheds-Feil. Jeg maa her . 

endnu bemærke, at Reichenbach henfører L. Hallersteinii Baumg. 

til fin L. pratensis, og L. prat. grandistipulus Rochel til fin 

L. sepium, begge bog med nogen Tvivl. 
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mos pone promentes, — Men bet maa herved bemærkes, 
at Koch, fom Synonym til L. sepium Scop., anfører L. 

Hallersteinti Baumgarten, fl. transsylv. 2. p. 333. 

Denne Plante, Der efter Befkrivelfen paa anførte Sted for- 

nemmelig udmærker fig ved lange Blomfterblade (,,pedicel- 

lis brevibus pilosiusculis bractea setacea duplo lon- 

giore suffultis*) og Arelblade G,stipulæ speciosæ 

duplo majores, [qvam in L. prat.] inferiores petiolum 

æqvantes reliqvæ illum superantes*), beffrives forreften 

med piildannede Urelblade ligefom pratensis (,,stipulæ 

ovato-acuminatæ basi sagittatæ"); Blomfternes forftjellige 

Retning i Klafen omtales (Efe med et Ord, boorvel en Forz 

fljel, fom Den af Koch angivne, fones at maatte være for 

totnefaldende til at Den ffulbe undgaae felo en mindre ngi- 

agtig Jagttager. — Det maa her endnu omtales, at ogfaa 

L. Hallersteinii beftrives fom glat (partes exceptis pe- 

dicellis, glabritie gaudent.*) 

I Rochels Plante Banatus rariores p. 54 anføres 

en Lathyrus pratensis b, grandistipulus, fom fornemme- 

lig, ligefom L. Hallersteinii, udmerfer fig ved De meget 

ftore og lange Axelblade. Disfe beffrives at være hastatæ; 

paa Figuren (tab. XVI, f. 35) exe De imidlertid tydeligt 

sagittatæ; Blomſterne beffrives alterni, erecti, De fones 

pgfaa paa Tegningen at vende til flere Sider, hvilket imd- 

lertid iffe er ganffe tydeligt at fee. Ogſaa Denne beffrives 

glat (foliolis læte viridibus glabris“), dog med Tilføtende, 

at den undertiden forefommer fiinhaaret („nonnungvam 

villo tenui vestitur“). — Det fynes fom Denne Forfatter 

har havt rigtigere Anfkuelfer af Arten, Da han (ffe har villet 

abfÉille fin Form fom egen Art; efter hans Mening er ogfaa L. 

Hallersteinii (af hvilken han fav fammenlignet et Original: 
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eremplar) og L. sepium Scop. fun mærfelige Afotgelfer 

(aberrationes) men aldeles (ffe egne Arter. 

Den nylig beffreone Danffe Form bekræfter Dette. Ut 

Den iffe ev identiſt med nogen af De nys anførte fydeuro- 

peiſke bliver Fart, naar man betragter De af disfe gione Bez 

ffrivelfer; Den ev meget mere en Disfe Diametral modfat Form. 

Den beder imidlertid alle de fFarpere Karakterer, Der ane 

gives for L. sepium. Det fynes derfor fom om Disfe, Da 

de forefomme hos faa forftjellige Former, (ffe vel Funne anz 
fees for væfenlige, ligefom De heller iffe hos min Form findes 

aldeles Eonftante. s 

Af Lathyrus pratensis vil man faaledes vel funne 

antage 3 Hovedformer eller Typer fom Hoilepunkter í For- 

mernes uafbrudte Berel.*) Den førfte vil blive den af mig 

*) En Recenfent, der har beæret mine førfte botanifte Bidrag (I. 

©. 217—232) med en Slags Unmældelfe i Linnæa XI. 5. 

©. 153, mener at jeg fav opftillet 5 „Varr.” af Euphrasia offi- 

cinalis, og at jeg anfeer Scirpus palustris og uniglumis for 

„varr.”, fremÉomne ved det forfrjellige Borefted. Jeg har intetz 

fteds opftillet disfe faakaldte Varieteter, men blot , Former", 

hvilket tydeligt nok er udtrykt, da jeg iffe i disfe Artikler har 
brugt Navnet Varietet, men ftedfe Form; jeg har endogfaa et. 

Sted fat disfe to Benævnelfer ved Siden af hinanden, for end 

ftarpere at antyde Modfærningen [€. 231: „Koch deler denne 

Art i 5 Aferterz ligefaamange Former har jeg iagttaget.”], 

Her er iffe Stedet til nærmere at udvikle den forfrjellige Betydning 

af Benævnelfevne Form og Barietet (jeg har antydet den i Kortalen 

til min flora excursoria p. VIL—VIII faa godt det [aber fig 

gjøre, hvor ben fteríte Korthed er nødvendig); men af en Rez 

cenfent Funde man vel fordre, at han iffe ffulbe overfee den 

. vecenjevebe Forfatter Stole, og altfaa iffe lægge Forfatteren 

fpecielt til Laft, hvad der, om det ev en Seil, maa tiltege 

nes Golen; og Recs vilde ogfaa derved have Funnet inbfee, 

hvorfor jeg iffe har henført mine Former til Fries's og Kohs 

Uførter. — Ut Rec, har forvanftet min danſke Tert i et 
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iagttagne jydſke Form, den ſmaabladede og ſmaablomſtrede, 

tæt ſilkehaarede med de ſpyddannede Axelblade. Den anden 

er Hovedformen, Centrum for De øvrige, Fun lidet laadden, 

med florre Blade og Blomfter, fuldfommen pilldannede Arel- 

blade. Som den tredie Hovedform troer jeg for Dieblikfet at 

meeft for TydfFe beftemt Sibftrift, tader fig imidlertid let forz 

set Mare; men til at angive et aldeles falk Indhold af mine 

Istinffe Diagnofer for Euphr. gracilis og officinalis, dertil ho⸗ 

ver viftnok en Dei Grad af frons.*) Rec, figer, at „bele 

SorfFjellen beftaaer i bet noget bøiede Kronrør, og beri, at 

Bagerfligene have famme Længde fom Kapfelen!” — medens hos 
E. officinalis , Sronrøret ftal være fortere og vet, Kapfelen 

ſtorre.“ Ut jeg fun har lagt liden Vægt paa Kronrørets Bøiz 
ning feesderaf, at Ordet „eurvatulo” ftaaer i Parenthes; „foliis 

floralibus lacinias calycinas zqvantibus? overfætter Mec, ved: 

„dass die Kelchlappen gleiche Länge mit der Kapsel haben”! 

De øvrige Karakterer: Kronrøret, Labens relative Forhold, 

Bladenes og &afferneà Form, den hele Habitus o. fe V., har 

Rec, flet iffe omtalt, eller rettere: nægtet (der ganze Unter- 

schied besteht in” o, f, v.). Havde Nec, viift, at be af mig 

angivne Karakterer vare utilftrætfelige eller urigtige, da frulde 

jeg have været ham Taf flylbig, og min Henfigt med deres 

Fremftilletfe var derved bleven opfyldt; (cfr. ©. 230, Lin, 2— 

3); nægter han at de ere angivne, ba bevifer han blot derved, 

at han felv er en flet Kritiker, ikke at jeg er en flet Botaniker. 
Xf famme Art ere Recenfentens Snfinuationer om Euphra- 

cia gracilis Frie s”**)ym Cammenligningen imellem Scirpus pa- 

lustris og Sc. ovatus Roth ***), hvorfor det er unødvendigt viz 

bere af belpfe bem. 

x), Nec. har ladet aftryffe mine Diagnofer for Formerne af Scir- 
pus palustris; Diagnoferne derimod for Euphrasia gracilis 
og officinalis if fe, omendffjøndt dertil var famme Anledning; 

Grunden er let at indfee, vanffeligere maaſkee at forfvare. 
**). Mine Drd ere (S. 230): Seg Har valgt dette Navn, der af 

Fries tillægges en Afart af E. officinalis, — 
Forreften har Fries felo fenere Benævnet denne Art E. graci- 

lis Fries 5 cfr. Ringius herb. norm. 
”++ ©. 222 Scirpus palustris er titftroffetig Forffiellig 

fra S. ovatus. 
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funne antage den fodeuropeiffe, ftorblabebe, glatte, med 

lange, ſpyd⸗ eller piildannede Axelblade. Det er imidlertid 

naturligoits fun med Tvivl, at jeg forføger at faftfætte dens 

Plads; Denne maa nærmere bekræftes ved PEE af 

Exemplarer (tørre eller levende.) 

LATHYRUS PRATENSIS. 

a) villosa, parvistipula, minor, compactior, fol. 

oblongo-ellipticis stipulis hastatis, (cal. dentibus 2 supe- 

rioribus rectis, inferiore ovarium æqvante v. superante.) 

B) subsericea, ty pica, fol. lanceolatis, stipulis 

sagittatis, (cal. dentibus 2 superioribus apice conni- 

ventibus, inferiore ovario breviore.) 

y glabra, grandistipula gracilior v. robu- 

stior, glabra v. glabrescens, fol. longioribus, stipulis 

(sagittatis? v. hastatis) longissimis (cal. dentibus (ex 

Kochio) ut in «.) L, Sepium Scop, L, Hallersteinii 

Baumg. L. pratensis b. grandistipulus Roch. + 

Former, Der ftobe imellem B og y eller ligefom gjorde 

en Begyndelfe til en Overgang fra B til y bar jeg oftere 

funden, naonligen t Plantagen ved Skagen, í [maa Wllebuffe. 

HL. Lathyrus maritimus BIGELOW. 

Der gives Botanifere, fom, omendffjøndt De anfee Det 

for Deres høtefte re at regnes til Linnees ivrigfte Tilheen- 

gere og at være befjoælede af linnæift Aand, iffe have en 

Anelfe om Denne Aands VBæfen og ere De meeft ffaot(fe Til- 

bedere af Bogftaven. Selo forftenede í Det eengang Filvante 

og Fillærte anfee De Den linnæiffe Botanik for fuldendt og 

uimodtagelig for Forbedringer, og funne (ffe erkjende Den 
videnffabelige Aands Typus i De ydre Formers Omffiftelfer. 

Det er naturligt, at disfe Botanifere fette Linnees Fortjene- 

fter i Det Ydre og Uvæfenlige; Derfor holde de faff paa Hans 
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Navne, den traditionelle Begrændsning af hans Slægter, hans 

Spitems Ukrænkelighed, vg tage Det meget ilde vp, naar 

nogen nyere Botaniker gjør Forandringer i Disfe Former, 

uden at fee hen til Disfes Grunde eller Deres í linnæiff Aand 

anftillede Underfwgelfer. — Et af De mange Erempler paa 

en faadan Indgroen i Formerne og balsflarrig Bægren for 

at lade fig belære, har man for (ffe længe fiden feet i Svenſk 
Botanik i Terten til Tab. 656, en Saole, Der giver en 

fmuf Figur af Pisum maritimum L. Denne Plante, Ver 

af Linnee forenedes i een Slægt med Den almindelige Art, 

er ved fenere Underføgelfe og fordomsfri Betragtning af ut» 

mærfede Botanifere bleven erkjendt for en Lathyrus, og 

navnlig fom meget nær beflægtet med Lath. palustris L, 

Den har (ffe alene alle De Kriterier, fom angives for Slæg- 

ten Lathyrus, men ftemmer ogfaa i Habitus, Vegetation og 

Varighed overeens med De ældre Arter af Denne Slægt og 

affondrer fig fra De ældre Pisa, Men en faadan Afvigen 

fra de linnæiffe Former Fan (ffe behage Dem, Ver anfee Boz 

tanifen fom ftagneret paa Det linnætffe Standpunkt. Man 

[efev Derfor paa Det anførte Sted: 

„Uen alvorligen at Drage Denne Plantes Slægt t Tvivl, 

har bet Dog forefommet nogle Forfattere, at Den nærmer fig 

til Slægten Lathyrus. Vi finde alligevel De flore Arel 

blade, De mange Smaablade og Det hele Udfeende faa aldeles 

at tilfjendegive en Pisum fom det fones at være muligt, blot 

med den Jndffrænkning eller Inddragning i Formerne, fom 

er en nødvendig Felge af hele Plantens mindre Størrelfe, 

maaffee ogfaa af Dens flæraarige Nod. Man feer nemlig, 

at eenaarige Arter, hvilket alle øvrige Arter af Pisum ere, 

ifeerdeleshed naar De findes paa en bedre Dyrket Jord, fom 

ofteft ere mere frodige (mera froda sig till-) í Urten og 

alle ovenfor Jorden værende Dele, Da Derimod flevaarige, - 

raet 20 
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tfærbeleshed De, Der ligefom Denne have en meget Erpbende 

Nod, anvende mindre Deel af fin Kraft til Urtens Udvikling. 

Den mere ffarpt ofoenffabelige Karakter, fom for Pisum be: 

ftaaev i en trefantet Griffel, er i Almindelighed mindre tyde- 

lig hos Disfe Slægter; men nærværende Art fornægter ikke 

heller i Denne Henfeende fin Slægt; Den bekræfter Den næften 

mere. %) 

Seg havde t afvigte Sommer 4837 Leilighed til at unz 

Derføge Denne Plante levende, da jeg traf Den i ftor Mængde 

paa Sandklitterne ved Agger. Deng fremliggende, med blaaz 

grønne Blade befatte Stængler, i Forening MØD Dens rigt- 

blomftvende, ffjøntfarvede Blomfterklafer, Danne, formedelft 

Plantens flore Selftabelighed et ffjønt Tæppe paa De øde 

Sandmarfer, fom ellers næften alene beflædes af tørre Græs- 

arter. Et Par Miil Derfra, ved Fandrup, vorde Lathy- 

rus palustris frodigt, og i Haven fammefteds blomftrede 

netop Dengang Pisum sativum. Jeg havde faaledes alle 

fornødne Materialer famlede til at beftemme Denne Plantes 

Slægt, og jeg fan Derfor bekræfte Deres Sagttagelfe, fom 

have henfert Pisum maritimum til Lathyrus, og navnlig 

fat Den i Nærheden af L. palustris. Det vil (ffe være af 

Beien her at give en VBeftrivelfe af de Dele hos, disfe Plan: 

ter, Der afgive Slægtsmærferne, pg tet faameget mere, fom 

De feenffe og tydſke Botanifere, Der have foretaget Den ome 

talte Forandring, iffe netere have udviklet Grundene Derfor, 

og Det enefte Værk, hoor jeg har feet Disfe fuldftændigt an 

*) Det er værdt at lægge Mærke til, at omenbftjonbt den paa 

- anførte Tavle værende Figur er gjort efter et ftort, frodigt 
blomftrende Exemplar, omendfrjøndt nogle, frjøndt tarvelige, 

Analyfer eve udfatte, og omenbftjenbt Forfatteren havde friællig 

Grund til billedlig at bevife fin ved disfe Ord gjorte Paaftand, 

ev dog den ,trekantige stylen“ hos denne Plante ikke udſat. 
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førte, Hoofers flora boreali-americana, her fun ev livet 

Éjenbt. Desuden tillader netop et Tidsſtrifts Natur Gjen- 

tagelfe af Kjendsgjerninger, hvis Nigtighed endDnu-bift og her 

Drages i Tvivl; Dette Tidsſtrift er fpecielt beftemt til et 

Gjemmefted for Materialter til Fædrelandets MNaturbhiftorie; 

Det maa altfaa anfees at være Det meeft pasfende Sted for 

Novitier, (ffe alene til Danmarks Flora, men ogſaa til Dets 

Sloraer. *) | 

os Pisum sativum er Gviffelen ved Frugtfnuden 

fammenfneben og folder fig faaledes fammen, at Der paa Den 

underfte eller ved Omdreiningen øverfte Side Dannes en dob 

Rende, paa Den øverfte (til Fanen foarende en flarp Kiel. 

Hoad Retningen af Griffelen angaaer, Ba er Den imod Spid- 

fen buebøiet og desuden bredere. Lathyrus palustris har 

Griffelen efter fin hele Længde Had, uden Spor til nogen 

Kjøl, og paa Den vpadombdte Side fun forfynet med en ganffe 

foag Fure, en Fortfettelfe af Suturen paa Frugtfnuden; 

Den er gan(fe vet og overalt lige bred, eller Fun ubetydeligt 

bredere imod Spidfen. Griffelen hos Pisum maritimum ør 

+) Seg flriber dette med fpecielt Henfyn paa min Necenfent i 

Linnæa, a. Gt., der har forarget fig over, at jeg har „neu 

diagnosirt“ de tre Urter af Polygala, Havde Rec. gjort fig den 

uleilighed at betragte Diagnoferne for P. amara og P. vulga- 

ris i Hornemanns Plantelære ed. 3. I. (€. 751—752, eller 
blot at erindre fig, at Fun disfe to Urter anføres i vor enefte 

Flora! og at ben ny tiffomne, P. depressa, er (tilt fra P, 

vulgaris, at altfaa førftes Karakter indeholdes i fibfte85 havde 

han endelig overveiet et Tidsftrifts Natur i Almindelighed, og 

dettes i GSærdeleshed , da vilde han, langt fra at finde det ber 

fynderligt, at jeg gav nye Diagnofer for be nysnævnte Arter, 

med Grund have funnet ført Anke over mjg, hvis jeg ifte 

havde gjort det. 

20* 
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faa aldeles Dannet paa famme Maade, at Det (ffe er muligt 

at opdage Den mindfle Forſtjel derimellem.) 

Dette er „den mera skarpt vetenskapliga Karak- 

teren 3" ev Den ikke tydelig hos andre Slægter, Da er den 

Det hos Disfe faa meget „fom Det vel fones at være muligt.” 

Hvad Blomflens øvrige Dele angaaer, Da har Pisum sa- 

tivum og P. arvense paa Baaden (cymba) en vingeagtig 

udvidet Kjøl; Fanen er døbt udrandet og i Jndffjæringen 

forfynet med en Braad. Hos Lathyrus maritimus og 

L, palustris findes ingen vinget men en budt Kjøl, lige 

fom (ffe heller nogen Braad i Jndfljæringen af Fanen. 

De mindre fFarpt videnffabelige Karakterer, fom Wahlenberg 

nævner, (fal jeg nærmere berøre. De ere: 1) oe frore Axel 

blade. Hvis meget ftove Arelblade vare en udeluffende Ka: 

rafter indenfor Vicieernes Gruppe for Slægten Pisum, da 

funde Det maaffee fones at bevife noget, (endffjøndt Det virfe- 

lig er paafaldende hos WWabhlenberg at finde urgeret paa en 

fandan GSlægtskarakter); men Det er Det ingenlunde. Af de 

danffe Urter har Lath. pratensis ftore Arelblade Gftort” er 

velatiot; her Fan Det fun være: omtrent af Størrelfe med 

eller flørre end GSmaabladene), Vicia dumetorum o. fl. 

ligeledes. En væfenligere Forftjel ligger i De halverte (fom 

hos I, palustris) og de fymmetrifte Arelblade; i denne 

*) Hookers Ord i flora boreali Americana, IH. p. 159 fan jeg 

iffe undlade her at anføre: „Let any one carefully examine 

the style of P. maritimum and compare it with that of P. 

sativum or any indisputable Pisum, and it will be at once 

seen that they are very different; the former wanting altog- 

ether the sharp carinated ridge on fhe superior side — on the 

upper part of which the down is produced, If, again, this 

style be compared with that of the true Lathyri, it will be 

found to accord in every essential particular, though it is 

not so much dilated upwards asin many“ o, f. v. 
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Henfeende ftemmer L. maritimus overens med Pisum sa- 

tivum, men ogfaa med L. pratensis 0. m.a. 2) de mange 

Gmaablade. Lath. maritimus har 3—4—5 Par Smaa: 

blade; L. palustris 2—3 Par; Pisum sativum 1—2, 

fjeldent 3 Par. Hoorlidet Denne Egenffab bevifer fees let, 

faavel af Sagens egen 3Beffaffenbeo, fom af Det her angivne 

Forhold. 3) Det bele Udfeende, ‚med oen Fndifrænt- 

ning i Sormecne (!) fom eren Sølge af dens mindre 

Storrelfe(!) og dens fleersarige Rod” Denne Slagts— 

karakter overlades til Enhvers Bedømmelfe; jeg vil fun gjøre 

opmerffom paa følgende: Pisum-Arterne ere eenaarige, 

med trævlet Nod, Élyngende, opret Stængel, 1—%blomftrede 

Klafeftilfe; Lathyrus maritimus ev fleevaarig, med vidtkry— 

bende Rod, fremliggende Stengel vg rigtblomftrende Klafer. — 

En væfenligere Forffjel end nogen af Disfe 3 ligger forreften 

i Aarernes Fordeling i Smaabladene. Hos De egenlige Pisa 

og 508 Lath. maritimus ere foliola penninervia, (bet een 

Hovedaare udfender Grene til Siderne, hos De øvrige La- 

thyri ere De basinervia, flere Hovedaarer ubgaae fra Blad- 

flilfen. Dog vil man hos L. palustris finde en Timer: 

melfe hertil. 

At faaledes Lath. maritimus er væfenlig forffjellig fra 

Slægten Pisum trænger neppe til yderligere Beviis; om Den 

maaffee Derimod (ffe ffulde fortjene, med L. palustris og 

øvrige Beflægtede, at fjernes fra De øvrige Lathyri, ev et 

andet Spørgsmaal. Sammenligner man Blomften og Grif- 

felen af De her nævnte med Den hos Lath, latifolius o. f. v. 

og atter med Den af L. articulatus 0. fl., Da falder man let 

paa Den Tanke, at en Forening af viste til een Slægt ec 
noget naturftridig. Meichenbach har benfort maritimus og 

palustris til Orobus, og det er vift nof, at denne Slægt 

trænger til en indgribende Forandring i fin Udftræfning; paa 

(X 
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de af ham anførte Grunde turde Det maaffee Dog være for 

vovet; De moede Bælleklapper Danne neppe nogen gjennem 

gribende Forftjel; Fanens Retning forholder fig iffe fom Den 

er angivet hos Reichenbach. 

Plantens rigtige Plads ved Lath. palustris bevifes forz 

veften ogfaa ved adffillige ydre Kriterier, og navnlig Dette, at 

flere Botanifere have, uden at erfjende den fom Pisum ma- 

ritimum, Der formodentlig maa have været Dem ubefjendt, 

beffvevet Den fom en ny Lathyrus; faaledes finder man Den 

fom Lathyrus californicus Dougl.*), L. maritimus 

Bigelow"), L. venosus Sweet. og, efter Hooker, fom 

L, pisiformis Linné! Hoofer har endog optaget Dette 

fidfte Navn fom Artsnaon iftedetfor L. maritimus, ftottende 

fig paa Gmelins Beffrivelfe og Figur. Imod Denne Frem- 

gangsmaade turde Der Dog være grundede JnDvendinger at 

gjøre; vil man følge Det ftvenge Ancienniletsprincip, Da er 

+) Hooker henfører denne Plante fom ubetvivlef Synonym til L. 

maritimus. Det Gremplar af L. californicus, fom iaar blom- 

firer i den botanifte Have, er vel i Bægerfligenes Forhold og 

Blomfternes Farve, tildeels ogfaa i Fanens Form, noget forz 

ftjellig fra ben vildvorende E. maritimus; dog et bet neppe 

en væfenlig Forftjel, og i alt Fald har den ingen Indflydelje 

paa disje Urters Stilling i Slægten, To blomftrende Gremz 

plarer af „Pisum maritimum vife ogfaa indbyrdes nogen Forz 

ftjellighed; Doilfen jeg bog paa dette Sted iffe nærmere (fal 

berøre. 
^*) „Bigel. fl. bost, Ed. 2. p. 268° efter Hoofer paa anf. St. 

Det fynes af Hookers Ord, at Bigelow iffe har erfjenbt fin 

L. maritimus fot ben linnæifte Plante, og altfaa fun tilfældig 

er fommen til at give ben det fpecififte Navn, fom den maa 

beholde efter at dens Identitet med Pisum maritimum er bez 

viift. Dette vil have nogen Indflydelfe paa at beftemme, om 

Bigelows eller Fries's Navn ftat fettes fom Autoritet for 

Arten, 
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det viftnok ( fin Orden, men det fynes at være meget urig- 

tigt og aldeles at forvirre Artsnavnenes Begreb, at optage et 
gammelt, lidet befjendt, i lang Tin forglemt Navn, hvis 
Identitet (ffe er aldeles fiffer, og fom, hvis Den er Det, 

. ffolber en Feiltagelfe fin Oprindelfe, for en almindelig, udbredt, 

under et andet Navn længft befjendt Plante, af Den tilfæl 

dige Grund, at hiint er givet nogle Aar tidligere. 

Lathyrus maritimus forefommer undertiden med hvide 

Blomſter. — S Hornemanns Plantelære I. p. 760 angives 

en Afart: Pisum maritimum pubescens, fom ftat have 

dunet Stængel og Blomſterſtilke og udeelte Slyngtraade; Den 

ſkal vore i Finmarken og Grønland. Imellem Den fædvan- 

lige Lath. maritimus forekommer mange Exemplarer med 

dunet Stængel og Blomſterſtilke, uden mindſte Forandring i 

Habitus.  Clongtraatene eve Deels enkelte, Deels Deelte, ofte 

paa famme Stoengel, ubeelte ifær paa De unge Blade; Dette 

Forhold er Desuden foranderligt i Denne Familie, faaledes hos 

Lathyrus pratensis, Vicia hirsuta (Ervum L.) 0. å, 

og følger iffe parallel med nogen endnu udmærkende habituel 

Egenſtab, iffe heller følger Den udeelte Slyngtraad udeluk— 

fende med den Dunede Stengel. Jeg Fan Derfor ingenlunde 

anfee Disfe Individer for at begrunde Opftillelfen af en fær- 

egen Form eller Barietet; en Mængde grenlanbffe Erem- 

plarer vifte Den famme Foranderlighed i disſe Forhold, og 

Den grønlandffe Plante fan Derfor ligefan lidt betragtes fom 

en fra Den europæifte forffjellig Form. 
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B. Mudonins anatomiffe og phy- 
fiologijfe Underſogelſer over 

MUSCARDINE, en fmittende Sygdom, fom anretter 
ftore Gdelæggelfer blandt Silkeormene. 

(Meddeelt i Notog af Japetus Steenftrup.) 

3 lang SM bar man i Stalin og Det fydlige Frankrig — 

Fendt en Sygdom, fom foraarfager frygtelige Ødelæggelfer 

blandt Silfeormene, hvis Spind t Disfe Lande er Gjenftand 

for faa betydelige ISmduftrianleg, at Det med Nette maatte 

anfees for et Nationalanliggende at komme paa Det Nene med 

Denne Sygdoms Natur, Dens Narfag og Midlerne imod Den. 

Da De Underføgelfer, fom i Denne Henfeende ere anftillede 

enten af private Mænd eller paa vedfommente Negjeringers 

Befalinger, have leveret Nefultater, Der iffe blot ere vigtige 

for Dpelfferne af Silfeorme og for Silfeavlen falmindelighed, 

men ogſaa eve af ftor pboftologt(É Jnteresfe, fones Det (ffe 

upasfende i Dette Tidsſtrift at meddele et Fort Udtog af dem.) 

Denne Sygdom er faa farlig, at ingen Larve, fom er anz 

grebet af ben, unbgaaer Døden; Den fones ifær at angribe 

>} De Afhandlinger, fom herved ere benyttede, eve: 

Recherches anatomiques et physiologiques sur la maladie con- 

tagieuse, qui altaque les Vers å soie, et qu'on designe 

sous le nom de muscardine, par. V. Audoin, Ann, des 

scienc, nat, 1837 Octob, 

Nouvelles expériences sur la nature de la maladie contagieuse, 

qui attaque les Vers å soie et qu'on designe sous le nom 

de Muscard.. par V. Audoin. Ann. dessc. nat. 1837. Nov, 

Rapport sur divers travaux entrepris au sujet de la maladie 

des Vers å soie, connue vulgairement sous le nom de 

Muscardine, par Dutrochet, Ann, des scienc, nat. 1838. Jan, 
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Dem, naar De have naaet en vis Udvikling, have 3die Gang 

fliftet Hud, og ere i Begreb. med at indfpinde fig eller at 

. forvandle fig til Pupper. De Tegn, hvorpaa man kender De 

angrebne, ere, at De ftrar efter Hudffiftningen høre op at 

æde, finde Døfige og ubevægelige ( en Stilling, fom om De 

vilde paa ny flifte Hud; Fort derpaa Dee De; Kroppen, fom 

da er blød og flatten, holder fig t foage, uregelmesfige Bot: 

ninger, og Huden faaer et violet eller viinfarvet Anftrøg. 

Dagen efter Døden bliver Kroppen flivere og tyndere, og 

antager hos nogle Formen af et S, hos andre er Den bøiet 

í en Bue eller har Udfeende af at være tounden. To Dage 

efter Døden begonber et hvidt Fnug at vife fig omkring Luft- 

hullerne og paa Den bløde Hud mellem Ringene, og De føl: 

gende Dage udbreder. Dette fig over hele Kroppen, Der Da 

feer ud, fom om Den var overdrysfet med hvidt Suffer eller 

med Kalkftøv, hvilfet har givet Anledning faavel til Det franffe 

Navn paa Denne Sygdom (muscardine), fom til Det ita- 

lienffe (calcino, calcinetto etc.) | 

Den franffe Regjering lod 1806 L7yften reife til de fpd- 

lige Provindfer for at unDerføge Sygdommen og prøve MD- 

ler imod Den, men alle de demiffe Midler, han anvendte 

fom helbredende eller forebyggende, befandtes utilftrælkelige. 

Neenlighed og ftabíg Fornyelfe af Luften i de Bærelfer, i hvilke 

man havde Silfeormene, fandt han at være De bebfte Mibler 

til at holde Plagen borte. Gygdommens Natur var han lige- 

faa langt fra at fomme efter, fom Paroletti, ter 1810 

beftreed Den allerede Dengang gængfe Mening, at Det hvide 

Fnug, fom. overtreffer De af Muscardinefpgdommen Døde 

Larver, var en Art af Skimmel, og derimod udgav Det for 

at være phosphorfur Kalk. Foscarini befjendtgjorde 1819 

at Sygdommen forplantedes ved Berøring og Indpodning af 

Muscardinefnuget, -og fenere publicerede tvende Profesforer 

ve x 



298 _ 

ved Univerfitetet i Pavia, Confligliacchi og J5rugnatelli, at 

Fnuget var en virkelig Plante, en Art af Skimmel. 

Basfi, fom fjendte De foregaaenbe Underføgelfer, antog 

1835 at Sfimmelen maatte være Den egentlige Aarſag til 

Silfeormenes Sygdom, idet Sporerne til Denne Plante fulde 

være Éomne ind i Legemet, og Der have begyndt Deres Wd- 

vikling ; forf efter Larvernes Død (fulbe De fortfætte Deres 

Udvikling, bryde giennem Huden og vife fig udvendigen. 

25., fom iffe var Naturforffer, fan iffe antages at have 

Fiendt Dutrochets Aaret forveien publicerede Anffuelfer om 

Svampenes Udvikling, ifølge hvilke et forudgaaende %7et af 

byssuslignende Fraade (thallus, Dutr.) er en ubetinget 

Nødvendighed for at en Sfimmel eller en Svamp fan vife 

fig udvendigen paa et Legeme; hans Mening om Plantens 

. begyndende Udvikling i Larvernes Liv og levende Live, og 

Dens fuldfomne Udvikling efter fammes Død, Funde Derfor 

fun være en rimelig Gjetniug. Ved utallige Erempler 

havde han vel fladfæftet, at Det hvide Fnug af Døde Silke: — 

orme, lagt paa friffe Dor, meddelte disfe Sygdommen, men 

Da ban hverken anatomiff eller mifroffopiff havde unberfegt 

Silfeormene før eller etter Sygdommen og Døden, faa funde 

Der felo imod Den fmittende Natur af Denne Sfimmelart gjø- 

ves flere JnDoendinger. Dr. Ealderoni fremfom f. Er. med 

Den, at Der gjerne Funde være et Smitteftof, fom var udbredt 

i og over hele Den angrebne Krop, og fom var blandet med 

den hvide Efflorefeents eller Fnuget, og at man faaledes ud- 

faaede og indpodede baade Sfimmelen og Smitteftoffet, medens 

man trodde blot at erperimentere med den fevfte. — Basſi 

havde felo bemærket, at naar han indpodede Sfimmelen fra 

De angrebne Silfeorme, udflød der en Vædffe, fom maatte 

være en Syre, da Naalen, hvormed Jnoculationen fledte, 

faa Minuter efter vuftede; Dutrochets findrige Underføgelfer 
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over Svampene havde viift, at å AFggehvidevand ikke frem- 

fom nogen Skimmel af fig felo, meeng Der ved Filfætning 

af en meget ringe Mængde af hvilfenfomhelft Syre flrar ud- 

vikler fig en Sfimmelthallus, og at en faadan Skimmelthallus 

ogfaa fremfaldes, maar man til Deftilleret Vand, Ver heller 

iffe bedceffes med nogen Skimmel, fætter Den ringefte Deel 

(toso af Bandets Vægt) af en Plantefyre, f. Er. Oral- eller 

Gitronfyre; Det var Derfor meget naturligt, at Dutrocbet 

fpurgte, om man (ffe ved Disfe Operationer, iftedetfor at ind- 

plante Sfimmelens Sporer, indførte i Det friffe Dyrs Le- 

geme en Syre, eller foraarfagede, at De Dyrlfke Vædffer bleve 

forlige, og faaledes gjorde Dem tilbøtelige til at frembringe 

Sfimmelen uden nogen foregaaende Udfæd af Sporer. 

25alfamo var Den førfte, fom under Mikroffopet under: 

føgte Fnuget, og fuldfommen vifte, at Det var en Sfimmel, 

hoilfen han bejfreo førft under Navnet Botrytis paradoxa, 

fenere fom Bot, Bassiana; han antog, at Sygdommen havde 

fit Sæde i de Lyonetffe Fidtlegemer, fom ligge umiddelbart 

under Huden; han faae, at fmaae Masfer af Fidtlegemerne 

ftedfe overdrages med Den hvide Sfimmel, vg at imellem Fits 

fuglerne laae Traade (bem han antog for Dyriffe Fraade 

iftedetfor thallus), og imellem Disfe mindre tfolerede Kugler, 

og faae faavel Kuglerne fom Traadene ubffobe Grene og 

Danne hvad han fyntes at maatte være den nævnte Botry- 

tis Art, men Dog blev han uvis om GSygdommens fande 

Natur, Da han efter fin egen Filftaaelfe Fun havde underføgt 

Døde Larver. | 

onafous's og Zomeni's. Underføgelfer gif mere ud 

paa at prøve de mangfoldige af Basſi foreflaaede Forebyg 

gelfesmidler eller Helbredelfesmidler; De befandtes iffe blot at 

være uden Virkning paa te Syge, men ogfaa fladelige for 
de friffe._ Den Førfte trode imidlertid, at Qvægfølvpræpa: . 

SEO c 
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vater vare brugbare, men, da De vare lige farlige for Silke 

ormene og deres Opelffere, foreflog han fun Anvendelſen af dem 

til at renfe Væggene og VBærelferne, for at berøve Skimmel- 

fporerne Spireeonen. Berard, fra Montpellier, arbedede i 

famme Retning, fom De tvende Foregaaende, men hans Be: 

ftræbelfer vare heldigere; han voverbevifte fig om, at man 

funde meddele Muscardinefpgdommen til Silfeorme, ved at 

lade be Æg, hvoraf De (fulbe udflæffes, fomme i Berøring 

med Kroppen af de Larver, Der vare Døde af den; han ud- 

tenfte 3 Forebyggelfesmidler, fom alle ottvebe god Birk: 

ning, boilfet De følgende Forføg vife; i Frækasfer, hvori Der 

havde været fmittede Silfeorme, opelffede han en ftor Deel funde, 

og De bebe alle; han renfede derpaa een af Kasferne ved Sopol- 

Éobber, og af 354 Larver Døde iffe en enefte; en anden ved 

ætfende Qvægfølvfublimat og af 236 Døde Fun 3, og det (ffe 

af muscardine, men af en Art af Guulfot; Den tredie blev 

røget med Cool, og af 176 Døde fun een; han anfaae der: 

for Det førfte Middel for at være Det befte. 

Saaledes flode Sagerne, Da Yudouin gav Underføgelferne 

en beftemtere Retning og flørre Grundighed. Denne be: 

rømte Naturforffer indpodede Den 28de April 1836 paa en 

Deel Silfeorme Vet hvide Fnug af en Puppe, fom 25asfi 

havde fendt ham; men Det flog (ffe an, formodenligt fordi 

Temperaturen endnu var for lav. Den de Juni igjentog 

ban Forføget med 10 Larver under 26° Varme, og til Sam- 

menligning affondrede han et Partie af 10 andre Larver, fom 

bleve fatte under famme Betingelfer; Indpodniugen (fete med 

en meget fin Naal, og 5 Minuter efter forholdt den opererete 

Afdeling fig ligefaa rolig fom De urørte. Den Zden og Die 

Dag Derefter hørte De op at æde og lavde fig til Hudffift- 

ning, boilfen ogfaa fandt. Sted hos begge Afdelinger -den 

Ade Dag (25de Juni). Den dte Dag aad be opererede lige 
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faameget fom fodvanligt, maaffee endog mere, og havde et 
fmuft og funbt Udfeende; desuagtet fandtes Den nefte Dag 
de 9 af dem fafthæftede med Bugfødderne, Døfige og ube- 

vægelige, med De ovennævnte Tegn paa Skimmelfygdommen; 

den 7de Dag vare alle døde, og Det violette Unftrøg i Huden 

var omkring Arret blevet mørkere, næften rødbruunt. 2 Dage - 
efter Døden begyndte den hvide Udblomftring at pippe frem 

mellem de Ninge, Der nærmeft omgav Saaret, og famtidigen 

hermed omfring Lufthullerne. Den ene Silfeorm, fom und: 

flap, unDergif Forvandlingen og blev et fufofomment Silke— 

møl. Lignende Forføg, Der ere at betragte fom Gjentagelfer 

af Basfi's, fornyedes fra Den 25de Juni til Soie Juli paa 

8, 15 og 18 Jndivider, fom endnu iffe havde fliftet id 

(fte Gang, og Udfaldet blev Det famme. 

Med fmaae Partikler af Ten fra Basſi fendte Puppe 

inoculeredes Afte Juli 20 Silfeorme, fom (ffe længere tog no- 

gen Føde til fig, og fom fnart vilde indfpinde fig; Den 

. 9m pg 3de Juli begyndte De flefte af Dem at fpinde, andre 

gave fig iffe til Arbeidet før Den dte og Gte Juli; 1 undgif Syg: 

Dommen, og 14 døde 5 eller 6 Dage efter Jndpobningen; deraf 

døde de 4 efter at have fpundet det førfte lofe Bær, 7 

andre fom lidt videre, og 3 fuldendte Det; een enefte for- 

vandlede fig til Puppe, men døde derpaa. — 50 Silkeorme, 

fom havde aldeles fuldført deres Silfefpind, men fom endnu 

iffe vare forvandlede til Pupper, og laae fom flærkt fam- 

mentrufne Larver, indpodedes Den 7de Juli med Stof af Den 

omtalte Puppe; Den folgende Dag havde De alle forpuppet 

fig med Undtagelfe af een enefte, fom var Død; Den 12te Juli 

Døde De alle, og paa een af Dem vifte fig et let Fnug. — 

Af 10 Pupper bleve fem ftufne med Naalen og Masfen 

indbragt Den 8de Juli, og De fem andre den Alte; Pupperne 
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of et førfte Forføg Dede den 12te Juli, de af bet (tefte For: 

føg to Dage efter. | 

Af de fuldfomne Møt toges den 14te Juli 5 Hanner - 

og 5 Hunner, Der alle vare to Dage gamle; lidt af den 

hvide Masſe indpodedes i Den bløde Hud mellem Bugringene; 

Den 17de døde De alle, og Det af muscardine, thi, uagtet De 

lange Haar, blev Sfimmelen fremlvkfet faae Dage efter. — 

Det er Da ſikkert ikke blot at Den hvide fEfflorescents 

af vegetabilff Natur, fom udvikler fig paa Kroppen af 

en Silfeorm, død af muscardine, fan inoculeres paa et 

funot Individium og der frembringe den famme Syg- 

dom meo alle dens Phenomener og Følger, men ogfaa at 

Infettet ee modtageligt for Sygdommen paa alle dets 

Udviklingstein, fom Vg, Larve, Puppe og Mel. — 

De næfte Underføgelfer gik ud paa at befvare Spørgs- 

maalet om Sfimmelen blot vorte paa Det Døde Legeme, eller 

om Den var Aarfagen til Sygdommen og Den efter et ber 

ftemt Tidsrum derpaa følgende Død. I Dette Øiemed ino- 

eulerede han Skimmelen i overordentlig fmaae Partier paa 4 

Pupper, fom nyligen havde unbergaaet Deres Forvandling. 

10 Timer efter aabnede han Den ene, og fandt Den indbragte 

Masfe lidt opfoulmet, liggende under Huden i Fidtmasfen, 

og beftaaende af en utrolig Mængde Sporer og Smaaftilke, 

fom bar Disfe. — GFidtmasfen var uforftovret, og var dannet 

af en Mængde Fidtfugler, fom forenedes ved utallige fine 

Tracheer, vare forfonede med en egen Membran, og indefluttede 

en Brimmel af fmaae runde Legemer, fom ifolevede vare gjen- 

nemfigtige men ved Deres Forening Dannede ugjennemfigtige 

Masfer. — 48 Timer efter Giftftoffets Indbringelfe fønder- 

lemmedes den anden Puppe; Den indbragte Masfe havde vær 

fenligen forandret fig; fra dens hele Omfreds udftød fig traad- 

Dannede Forlengelfer, lig Nodtreoler; Det var thallus til 
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Stimmelen, fom begyndte at Danne fig; en heel Mængde 

Smaaku gler iagttoges faavel fammenhængente med thallus, 

der fontes at være i umiddelbar Berørelfe med  Fidtfuglerne, 

fom frie. Puppen var endnu fund. — Den 3die Puppe under: 

føgtes Den 29% Juli, 2 Dage efter Indpodningen, og Ud— 

viflingen af thallus var nu gaaet langt videre, Met fimple 

og grenede Traade ubffjød fig til alle Sider; ogſaa fandt 

Audouin at de frie Kugler udfendte lignende Grene, og at faa 

ledes Denne cerpptogame Plante havde 2 FormeringsmaaDer ̀  

i Inſektets Fidtmasfe. Men hvad Der var af førre 

Vigtighed at faae at vide, han faae i utallige Overgange 

Fidtkuglerne at lide, forandre Former, aftage i Størrelfe og 

forfoinde aldeles, ligefom De Tracheer, Der forbandt Dem, naar 

enten Enderne af thallus-Traadene eller hine frie Forme- 

vingsfugler Éom i Berøring med Dem. Gjentagne Underføgel- 

fer Deraf befræftede at Sygdommen (ffe aleng har fit Sæde 

i Siotmasfen, men beftaner i en Sorandring og Vpløs- 

ning af SidtEuglerne og deres Thracheer, foraarfaget derz 

ved at en Stimmel udvikler fig parafiriff i det funde 

Inſekts nore, og det medens Inſektet lever. 

Angaaende Betingelferne for at Denne Stimmel (fal vife 

fig udvendigen paa Infekterne figer Audouin, o8 at han har 

været iftanD til at fremkalde ten, naarfombhelft han vilde, endog 

over et Mar efter Døden, ved at lægge et fmittet dødt Dyr 1 

eller 2 Dage paa befugtet Sand under en Glasklokke. 

Montagne, en dygtig Erpptogamift, har nøiere underføgt 

den Form, fom Botrytis Bassiana har udenfor ben døde Krop, 

og anfeer Den for at ftaae faa nær Botrytis diffusa Dittm, 

at den vanffelig Fan ffjelnes Derfra; ham er Det Ipffedes at 

mobbevife 25asfís Paaftand, at ben fun var parafitiff, ved 

at faae Den til at udvikle fig af Sporerne mellem to Glas: 

plader allene ved Hjelp af nogen Fugtighed, — 

— 
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- blandt , 25asfís Paaftande var ogfaa ben, at Det var 

umuligt at frembringe Muscardinefpgdommen af fig felo, uden 

nogen foregaaende Smitte, bvilfet foranledigede Audouin til 

at anftille følgende Forføg. Han tog Larverne af Saperda 

carcharias, fom gnave fig Gange i Popler (fev i Den cana- 

Diffe Poppel, og fatte Dem med Deres Vedftykker i Glas faa- 

ledes, at han Funde obfervere Dem, nemlig 3 Stykker i et 

Glas, hvorover var bundet Gaze, faa Luften frit Funde cir- 

Éulere og være fund og tør, og tre andre i et Glas, fom blev 

fyldt med fugtigt Mos. I 8 Dage fporedes ingen Foran- 

Dring hos nogen af bem, men Den He Dag om Morgenen 

fandtes De to i Det fugtige Mos at være matte, og om Mid 

Dagen vare De allerede Døde; Den Qden Dag efter Døden 

(265e Aug) vare De bedækfede med et let Fnug, Der under 

Mikroſtopet (ffe vifte fig forffjelligt fra Botrytis Bassiana; 

den 3die Larve forvandledes vel til Puppe, og fom i Foraa- 

ret 1837 frem fom fuldfomment Jnfeft, men var angrebet 

af Muscardinen og Døde inden Den forlod Veddet. De 3 

Larver Derimod, fom iagttoges i Glasfet med friteirkulerende 

Luft, gik ub af Pupperne fom funde og fuldfomne Sn felter 

i De fidfte Dage af Mai. 

Af 4 Larver til Buprestis berolinensis fattes 2 i tør 

Saugfpaan, og 2 i fugtig; De fidfte levede i 28 Dage, 

men Døde pludfeligen Den 29e og vare 3 Dage efter aldeles 

overtrufne med Den carakteriftiffe Botrytis, medens Larverne 

i Den tørre Saugfpaan forbleve raffe. — 

Heraf fremgaaer. unægteligen at Muscardinen, fan 

frivilligen fremfaldes under visfe gunffige ydre Om- 

ftændigbeder og uden foregagede Uſed af Sporer. — 

Allerede tidligere havde. han, ligeſom Basſi, inoculeret 

Muscardinen fra Silkeormen paa Larverne af andre Inſekter, 

f. €r. Papilio machaon, Liparis dispar etc. og Refuls 
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taterne bleve De famme fom ved Indpodning fra Silfeorme pau 

Silkeorme. Turpin havde experimenteret med Larven af 

Cucullia verbasci, hos hvilken alt, Bonafous havde ber 

merket denne Sygdom. ask havde endog gjort Dar (m: 

teresfante Jagttagelſe, at af en Larve til Liparis dispar, 

ſom var inoculeret med Muscardine, udkom 7 Ichneumon- 

- Larver, hvoraf de 3 fray Døde af famme Sygdom; te 4 an 

Dre forpuppede fig. — For imidlertid at prøve, hvorvidt 

Denne Jnoculatien Funde gane, indpodedes 20 Silfeorme med 

den hvide Botrytris af Saperda-Larverne vg famme Dag 

10 andre med Botrytis fra Buprestis-£arverne. 20efvet 

var fmuft og tørt, og Luftens Varme var 20°—28° C. 

Sygdommen havde famme Udvikling fom om Den var inde 

bragt fra Silfeormene. TU tog Audouin 10 Silfeorme, 

fom havde erholdt Smitten fra Saperda-Larverne, og fatte 

Dem (13 Jul) í æn ftor Glasæfke til 100 Harfe Silke: 

arme, fom allerede for fire Dage fiden havde fiftet Hud; 

Den 17e vare 18 døde formodentlig ved en Ubforbtion af 

Sporerne eller ved en VBerørelfe, og fort efter blev Dordelig: 

heden almindelig ; Ven Toe Dag vare 95 Døve med alle Tegn 

paa Cfünmel(ogtomunen. I Disfe Forføg ligger ikke allene 

VBevifet for at Denne Sygdom itte er eiendommelig for 

Silfeormene [men maaffe for Infekterne falmindelighet,] 

og at den fan opfiere bos: en Art, og, uden at forandre 

oet Mindfte af fin Natur eller Virkninger, overføres 

til en anden Art, Slægt eller Grdenzs men vgfaa Nimes 

ligheden for at Det er Denne Sygdom fom foraarfaget at 

en iagttaget ftor Inſektmæengde pludfeligen forfvinder. 

Steften alle Opelffere af Silfeorme antoge med Basfi at 

Sygdommen tffe var fmittende, naar (ffe Den hvide Efflorefeens, 

fom vi nu vide er en Simmel, vifte fig paa De Døde Larver 

Eroppe ; man friftedes Derfor let til at antage at Smittelige 

— > 
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heden -beroede allene paa Udviklingen af Sporerne; men Au⸗ 

donin blottede en Stlfeorm, ſtrax efter at den var død, for et 

temmeligt ftort Stoffe Hud, udtog noget of thallusvævet, 

fom han under Mikroffopet faae Fun at være Bæv uden no- 

genſomhelſt Spore, og Dermed fnoculerede han 6 fimde og 

flevfe Larver, hvilke alle vare døde Inden 48 Timer efter 

Indpodningen, og ved flrar at aabne Den af dem, fom var 

ted 18 Timer. efter Operationen, vifte Den hele thallusMusfe 

fig ligeſaaſterkt udviklet, fom den er den Ade eller 5te Dag efter 

at Sporerne ere indbragte. Sfimmelens adfpredte Sporer I 

Luften ere Derfor vift nof bet Middel, fom Naturen anvender 

til Formerelfe af Denne Plante, men funfligen ioetminofte 

formeres den ogfza red Gtykter af dens thallus, og da 

virfer Den faa fleerft og Deftruerer Fidtfuglerne og Ve nær- 

liggende Organer faa hurtigt, at Ten bringer Døden pac 

48—18 Timer iftedetfor paa 5—7 Dage. -- 



| N. 95. Angelins Museum palæonto- 

logicum svecicum. 

Under ovenſtaaende Titel tilbyder Herr Angelin, en ung foenft 

"Naturforfker, faavidt muligt fuldfloendige Samlinger af fvenfte 

Forfteninger fra Overgangsformationen og Grønfandet. Art- 

antallet fra begge Formationer vil beløbe fig til 5 a 600 

(hvoraf omtrent + nye) og en heel Samling vil blive uddelt 

€ Partier af 50 Stykker, eller Semicenturier, hver beſtagende 

ef 5 Decader. Prifen paa en faadan Gemfeenturie, er 

faftfat til 15 Rigsdaler, hvilket m. H. til Individantallet 

af Forfteningerne og Haarheden af den Bjergart, hvoraf de 

ere famlede, er meget billigt. Fra Overgangsformationen har 

Herr A. faa betydelig en Mængde felo af ve fjeldnere og 

noe Arter, at de flefte Arter ville blive veprefenterede af 3, 4 

eller 5 Individer.” Om forlanges, fan man erholde Forſte— 

ninger allene af Den ene Formation, lígefom ogfaa, (mob em 

ringe Forhøielfe af Prifen, af mete Urter. Af Ve førfte 

Semicenturier ligge allerede mangfoldige Eremplarer ordnede 

og færdige til Affendning, faafnart Videnſtabsmand eller 

Muſeer maatte ønffe Dem, og desangagende maatte behage at 

henvende fig til Den Reitzelffe Univerfitets Boghandel her 

f Byen, hvorfra De frar ville blive tilfendte Neqvirenterne. 

Det bar været Herr U. ifær om at gjøre at funne bis 

drage Sit til at udrede Synonymerne for De af nordifte For- 

fattere beffrevne Forfteninger, og f Dette Øiemeed har har 

hverken fparet Mote eller VBefoftninger. Efter et fleraarigt 

Ophold netop paa de Punkter, hvorfra De foenffe Petrefacto- 

loger angive Deres Forfteninger, og efterat have gjennemfeet 

alle flørre fyenffe Forfteningsfamlinger, hvoraf mange ere 

Drigina'famlinger, maa Har Angelin viſt nok anſees for at 

T å 
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være iftand til at afgjøre, hvilke Former De ældre og nyere 
Hefkrivere have havt for fig. Arterne uddeles derfor fornem: 
tigen under De VBenævnelfer, fom nordifte Forfattere have gi 
vet bem, og paa en trykt Fortegnelfe, fom følger med hver 
Semicenturie, angives nogle af de filfre Synnonymer lige 
fom ogfaa Lofaliteterne. De noe Arter ere tillige foreløbig 
benævnte eg betegnede med n. sp., hvilfen Betegnelfe langt 
fra altid fan eller ſtal fige at Arten ev ubeffreven, men at 
Den endnu (ffe har med Beftemthed Funnet henføres til nogen 
beffreven Art, Naar Vet Hele er uddeelt, vil Der udfomme en 
foftemattfÉ Fortegnelfe, med fuldftændigere Synongmie og med 
Beffrivelfer af de (ffe faa nye Urter og Slægter. Af visfe 
SForfteninger ere aldrig fundne complette Eremplarer (f. Er. 
af nogle Trikobiter, Orinöidea cet) eller, hvis De ere fundne, 
ere De unique Stykker, hvoraf Der íffun vil leveres enkelte 
Dele, f. Er. Hoved og Haleſtykket af Trilobiter; men for 
Dog at gjøre en nete Sammenligning mulig, fendes, uden for: _ 
Høtet Betaling, Gibsaftryk af De meeft complette Individer, fom 
funne erholdes. Ligeledes vil Der efterhaanden, fom Herr U. 
faaer ordnet De flore Masfer, han har fammenbragt, blive gratis 
tilfendt gode Eremplarer af faadanne Arter, fom maatte være 
uddelte i forflidte Stykker eller fom ved Forfendelfen eve blevne 
beffabigede. 

Formedelft Den overordentlige Mængde af Forftminger, . 
Der i De fenere Aar ere be(fveone, fordrer Geologien nu mere 
end nogenfinde før en neíe og umiddelbar Sammenligning 
af Petrefakterne, Met Beftrivelfer og Afbildninger meget ofte 
labe Tvivl tilbage om De underfogte Gjenftandes Identitet 
eller Artsforfkjellighedn; Det er Derfor meget at enfte at ner: 
værende Samlinger, hvis Antal formodenlig fun vil fune 
ne flige til 40, maae fomme í Hænderne paa mange 
(Seologev, fom ville anftille Sammenligninger Dermed til Bi- 
Denffabens Befordring; Det vil Derved ogfaa blive muligt 
for Herr A. endnu mere at fuldftænviggjøre Disfe Samlinger, 
Der [oce faa meget, og efter Te førfte Afdelinger Deraf at 
dømme, fiffert ville holde det, 

Trykftil ( Met Hefte. 
Side 176. L. 8 f, n, Zoologie læs Zoology. 

emm 118. e. 15 f 0 fuscus læs fulvus 

— 180, & 3. — flora læg chloris 
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Beretning 
om 

Befultaterne af <en i Sommeren 1838 foretagen 
entomolegifk Underfsgelfe af Det fydlige Sjælland, 

en Deel af Laaland, og Bornholm. 

A å 

Cy. G. EdHiødte. 

Som foreløbigt fauniftiff Bidrag, haaber Forfatteren, vil Wid- 

belelfen af nedenftaaende Beretning ibette Tidsftrift iffe være uvetfommen, 

ba den indeholder Oplysning om en Mængde Arters Kindefteder, af 

bvilfe en ftor Sect forhen var ufjenbt fom henhørende til den danfte 

Fauna, og en iffe ringe tillige for Videnſtaben. Til dens Udarbejdelfe 

ligger Grunden forøvrigt nærmeft i Forfatterens Ønfte om at fyldeft- 

giore den Forpligtelfe, han troer at have paadraget fig til at aflægge 
Regnſkab for Udførelfen af et ham anbetroet Hverv, hvis Henfigt er 

JForøgelfen af Materialet til et fauniftife Vert over Danmarts Zn- 

fetter. 

S et af faa heterogene VBeftanddete fammenfat Arbejde fom det 

nærværende, maa Beftrivelfen af nye Species billigt anfees for uhen— 

figtsmæsfig, og er derfor udebleven. Derimod ere de ubeftrivne Ar- 

ters Affiniteter og fyftematifte Stilling angivne faa vibtloftigt fom 

Pladfen tillod. 

Haar man paa Sjællands Kaart træffer en Linfe mod nord: 

veft mellem Ningfted og Gyrftinge Sø, og fortfætter Denne 

til Landsbyen Bromme, Derfra fydveft til henimod Elagelfe, 

mod fydoft til Tjuftrup Sp, og Derfra atter i nordoftlig Retning 

langs med Næsbyholms Aa tilbage til Ringfted: faa vil denne 

Linie omtrent Danne Grændferne for den Gan, Der i Den 

ſidſte Halvdeel af Juni og atter Henimod Midten af 

Auguft í alle Netninger blev gjennemføgt ; Og fom altfaa om 
3 e 
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fatter De flove Bøgeftoveved Sorø (Bulborg-Stov), Haugerup og 

Frederikslund, De mindre ved Afte, Gyrftinge, Mørup og 

Fuel Sø, (amt Bromme og Grydebjerg ftore Naaleffove. 

Det flade eensformige Land mellem Stovene frembyder in- 

tetfteds Forhold af færdeles Interesfe i entomologiff Hen- 

feende; med Henfyn til Sfovene, Saoeme og Aaerne er Vet 

Modfatte Derimod ( høj Grad Tilfældet. og jeg anfeer Det 

Desaarfag for henfigtsmæsfigt at forudffiffe en Fort Skildring 

af enhver af Disfe, inden jeg gaaer over til at nævne de Ar- 

ter, fom de i Almindelighed eller £ Særdeleshed ernære. 

Samtlige førre Sfove, í hvilfe Bøgen er herſtende, bære 

det fra De nordfjællandffe Bogeſtove tildeeld meget forffjellige 

Præg, fom Éarakteriferer Det mellemfte Sjællands; VE beftaae 

næften udeluffende af yngre, paa et lavt og fugtigt Ter- 

rain tætftaaende Træer, og indeflutte en ftor Mængde fmaa, 

af Hasler, Elle og Graapile omgione, og med Iris, høje 

Græsarter og Spiræa bevorede Mofepletter; ifær mod Syd 

og Dft begrændfes disſe Skove af flore Enge med betydelige 

Ellekrat, blandede med en ftor Mængde Graapile. Paa 

mange Steder har man anlagt (maa Partier af unge tæt- 

plantede Ege, paa andre, ifær i Bulborg Sfov, lignende af 

nu temmelig fore Birke, blandede med unge Ggetræer vg 

en ftor Mængde Hasler. Vegetationen paa Sfovbunden er 

imellem de unge Bøge Fun ubetydelig, mellem Birkene fæde 

vanligt meget høje Græsarter, Brægner, lave Hindbær og 

nogle Hvidtorne; i Egepartierne er Jordbunden beboffet med 

et tæt Tæppe af lavt Græs. — Uvigtige Undtagelfer fra 

bisfe Forhold Danne fun den flore Coo imellem Steen- 

ftrup og Slagelfe, hvor Terrainet paa flere Steder ev bakket, famt | 

Sprftinge: og den øftlige Deel af Tuel-Stkon, der for en Deel 

beftaae af gamle, mere enkeltftaaende Bøge. 

Kun enfelt og 4 uffadeligt Antal forefom her Orchestes 
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fagi, fom i flore Skarer træffes i det nordlige og fybligfte 

Sjælland paa Bøgen, hvis Blade den overalt gjennemborer 

og mishandler; med Undtagelfe ‘af nogle faa Lepidopterers 

Larver traf jeg heller ingen andre Fjender 1) af Dette Træ, 

og í hele Egnen var jeg (ffe iftand til at opdage en enefte 

bød Bøgeftamme. 2) Derimod vare Hasler, Elle, Pile og 

Birke í høj Grad angrebne af Deporaeus betulae og 

Phyllobius pyri; 3) disfe Træarter vare desuden bedekkede 

med Nemoura nebulosa, for hvis faa hyppige Forefommen jeg 

Dog (ffe veed at angive nogen færegen Grund. — Egetræerne 

í Denne Gan ere endnu for unge til at Funne være udfatte for 

Angreb af Bostrichus-Arter; De ville fandfynligvoiis ligefom 

Bøgene idetmindfte i en Neffe af Aar endnu prange i Deres 

hele uantaftede Sfjønhed. 

Sorø», Tjuſtrup- og Tuel-So faavelfom De — Soer 

ved Bromme og Gyrftinge tilligemed Nesbyholms Aa frem— 

byde alle ved deres Bredder en rig Cng- eller Mofevegetation, 
og ere altſaa af en Beffaffenhed, fom mindre begunſtiger Fore— 

fomften af Koleopterer, men Derimod betinger en ftor Rig— 

tom af Diptera. Af Disfe gjorde jeg Derfor ogfaa et rigt 

Udbytte. Almindelige vare her Chironomus plumosus L. 

med Dens Varietet Ch. grandis Mei g.; Ch. pedellus Meig., 

1) Xf den i Dyrehaven millionviis paa Bogen forefommende Phyllo- 

bius argentatus traf jeg f. Gr. fun tre eller fire Individer. 

2) Da dife Bøgeftove næften ubeluffenbe beftane af unge Træer, 

bet nordlige og fydlige Sjællands derimod ifer af ældre, og disfe 

i høj Grad findes angrebne af dette Infekt; faa Funde man med 

Grund deraf drage den Clutning, at O. fagi fortrinsviis angriber 

be Bøge, fom allerede have opnaaet en temmelig høj Alder. — 

Det famme Forhold fynes ogfaa at finde Sted med Henfyn til 

Phyllobius argentatus. 

- 8) Strophosomus coryli vat derimod ikke tilftede i noget betydeligt Antal. 

o d 
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Ch, viridanus fem. Macq., 1) Ch. pilicornis M eig., 

Ch. histrio fem. Meig., 2) Ch. pusillus Fbr., Ch. 

aprilinus Meig. mas, Ch. byssinus M eig. mas, Ch. 

tenuis Meig., Tanypus monilis M eig. mas, Tan, pun- 

ctipennis M ei g., Ceratopogon venustus M eig. fem., 

Cerat. nitidus Macq. fem., Cerat. morio F br., Scio- 

myza ventralis Fall. mas, Borborus geniculatus Macq. 

mas, Nemotelus nigrinus Fall., Ptychoptera conta- 

ninata L., Drymeia obscura Meig, Cheilosia muta- 

bilis Fall., Syrphus scalaris Meig., Syrphus gracilis 

Meig., S, scutatus M cig., S. mellarius Meig., Sciara 

nitidicollis Meig., fem., Anthomyia vespertina Fall. 

mas, Baccha elongata lb r., Chlorops strigula Mei g., 

Hydrophoria conica Fall., Hydr, semicinerea Meig., 

Dolichopus brevipennis Fall., Atomogaster triqvetra 

Fall., Pipiza vitrea Meig., P 'omyzareptans M e i g., 

Melanophora carbonaria Fall, Hydrotaea glabricula 

Fall, Tetanocera pratorum Fall., Cordylura al- 

bipes Fall., Ateleneura velutina Fall. mas, Hydro- 

phorus jaculus Fall. mas, Sapromyza rivosa Meig., 

Opomyza germinationis F all. ; 

Desuden fandtes, ifær paa Det færdeleg gunſtige ffraat 

nedDgaaende, med Elle bevorede Terrain ved Iuel-Sø Chry- 

sopila bicolor Mac q. mas, 3) (Leptis nubecula Meig.) 

Cordylura magnicornis Stgr. n., 4) - Anthomyia n. 

sp., Simulia reptans Lin., Odontomyia hydropota 

1) Xf de Urter, ved hvilke den udtrykkelige Angivelfe af Kjønnet iffe 

findes (fem. eller mas), har jeg truffet begge Kon, 

2-4) Nye for den danfte Fauna. 

4) Bor flittige Dipterolog , Hr. I uftitsraad Steger, har havt den 

Gobbeb at- (ammenfolbe alle paa min Reife famlede Diptera med 

Individerne i fin egen Samling, og at meddele mig Refultaterne 

af dette. langvarige. og møjfommelige Arbeide. De for Bidenfraz 
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Meig,1) Xylota lateralis Fa I I. mas, 2) Chrysotoxum 

bicinctum Lin. fem., 3) Ceratopogon bipunctatus 

M eig. fem, 4) Cerat. n. sp., Cerat, binotatus S t gr. n. 

fem., Cerat. femoratus M eig., Pipiza vitripennis M ei g. 

mas, 5) Metopia campestris Fall., 6) Cecidomyia n. 

sp., Coenosia nigripes (?) Macq., Tanypus nervosus 

Meig., Tan. albipes Fries fem., Limnobia sexma- 

-eulataStgr. n. fem., 7) Chironomus virescens M eig. 

mas, Ch. tendens F br. fem., Ch. confinisStgr. n, 8) 

Limnophila dispar Meig. 9) Ochthiphila juncorum 

Fall.,10) Lonchaea vaginalis Fall., Dolichopus pa- 

tellatus Fall., Hemerodromia vocatoria Fall, Hem. 

mantispaM ei 8.4 Cecidomyia carnea Meig., Hetero- 

neura centralis Stgr. n.,11) Phania thoracica M eig. 

` Af merkeligere Koleopterer traf jeg i Søerne fun 

Cyllidium seminulum Payk, imellem Stenene ved den 
ſodlige Bredde af Tuel-So. I Bandgrøfterne, fom gjennem: 

fære De flore Enge paa Den oſtlige og fydlige Side af Soro- 

Sp, var Den fjeldne Agabus fuscipennis Pay k.12). neften. 

` ben ene forefommende Art af Gruppen Colymbetini. 

Næsbyholms-Aa er lige fra fit Udſpring indtil ben naaec 
Neftved overalt Dynbdet í Bunden ; Éun poa to Steder í hele 

Denne lange Strækning har jeg temærfet Den ftenet, nemlig 

tæt ved Broen, en FjerDingvej norden for Broby og der: 

paa atter ved Englerup Mølle indtil en halv Fjerdingvej oven- 

ben nye Urter ere desaarfag benævnte af ham.  VBeftrivelfen af 

disfe vil blive meddeelt i dette Zidsftrift, i den Fortegnelfe over 

be hidtil i Danmark fundne Diptera, hvormed vor entomologifte 

Literatur fnart fan ventes forøget fra hans Haand. 

> 4-11) Nye for den danfte Fauna. 

12) Kun eet Individ vides forhen at være truffet af denne Xvt i Danz 

mart; bet blev fundet i et Bandfted i Dyrehaven af Hr. Chriftian 

Drewfen, 
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for denne, Paa begge Disfe Steder var jeg faa heldig at ops 

dage Limnius-Arter, Dog førft ( Auguft Maaned ; ved Broen 

traf jeg to Individer af L. aeneus Müll. og-et enefte af 

L. troglodytes G y 11.; denne fte var derimod ikke ganſte 

fielden ved Englerup, hoor den havde fafthæftet fig paa den 

nederfte Side af te midt ude i Nam liggende Stene, fom 

havde en ru Dverflade; under lignende Forhold traf jeg 

ogfaa her nogle Individer af Hydraena riparia Kugell. 

Da Engene ved Denne Ya og De ovenfor nævnte Søer 

i Auguft atter bleve beføgte, var Udbyttet af Diptera ligeledes 

betydeligt, ffjøndt forandret ved Den med Sommerens Fremz 

ryffen indtroedende Forandring í Faunaen. Jeg traf nu Ce- 

cidomyia palustris Me i g., Cecidom, aurantiaca M ac q., 

C. elegans Stg r. u. I) Tanypus varius M ei g., Lucilia se- 

rena Meig., Coenosia n. sp. fem., (sexnotatae Meig. 

M acq. aff.), Borborus lugens M eig., Psilomyia nigri- 

cornis Meig, Sepedon HaeffneriFall., Oscinis cor- 

nuta Fall., Sciara distincta Stgr. n., 9c» práecox 

Meig., Chlorops frit Fall, Anthomyia scalaris Fall, 

Pipiza varipes Meig., ?) Cordylura fraterna Meigs 

Eumerus strigalus Fall., 3) Ophyra leucostoma 

Fall., Phora annulata M eig., Heteromyza buccata 

Fall., Ephydra stagnalis Fa ll. og aqvila Fall. Meig., 

Caenia palustris Fall. og albula Meig., Rhaphium 

caliginosum M eig., Coenosia albicornis Meig., Ascia 

floralis Meig., Sciomyza cinerella Fall., Cleigaster 

obscura Fall., Meromyza nigriventris M ac q.,3) Agro- 

myza latipes Meig., 5) Agrom, lutea Meig., Sciomyza 

aflinis Stgr. n., Hebopteryx fasciata Stgr. nov, 

gen. 6) Phytomyza abdominalis Stgr. n., 7) Empis 

1-5 og 7) Nye for den banfte Fauna. 

6) Allerede forhen truffet af Hr. Stæger i Kjøbenhavns Omegn. 
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distincta Stgr. n., 1) Empis ventralis Stgr. n., 2) 

Lonchoptera lacustris M ei g., Lonchopt. lutea M eig., 
Chironomus viridis M eig., Ch. tremulus Linn Fbr. 3) 

Ch. flavipesM ei g., Ch.flaveolus Meig.Mac q. mas, 4) 

Ch. serenus Zett. mas, Ch. flabellatus Meig. mas, 5) 

Ch. tentans Fbr., Ch. n. sp. fem., Meromyza pra- 

torum Meig., 'Tachydromia graminum Fall., Gym- 

nophora arcuata M ei g., Pipiza virens M eig., Limnobia 

stigma M eig., Limnob. qvadrinotata M eig., Psychoda 

nervosa Me ig., Ceratopogon pulicaris Meig. Macq. 

mas, Ceratop. fascipennis Stgr. n., €) Dolichopus 

germanus Fall. Meig., Elaphropeza ephippiata 

Fall. | 

Af Ryyngoternes Orden fovefom paa Visfe Enge enbec! 

af vore almindeligere Cikader; ogfaa traf jeg her Delphax 

flavescens Fbr., D. pellucida Fall. og D. dispar 

Fall. Paa Garer - Arterne, fom t Mængde groe ved den 

fydlige, af Skoven begrændfede Bred af Fuel-Sø, var Te- 

tyra maura tilftede í forbaufende Antal og í alle De af Fallen 

angivne Barieteter. 

Af Piezata gjorde jeg ber færre, men deſto mere 

udmarfede Fund. Det interesfantefte af Visfe var uben- 

tvivl Schizocera furcata de Vill, fom blev truffen ( Par 

ring paa et Siv i Grøften tæt ved Bulborg Slufe; Met 

jeg berigede vor Fauna med Denne udmærkede Teenthredo, frem- 

bød paa famme Tid den Dmftændighed, at jeg traf den i Parring, 

en ønffelig Lejlighed til at opdage Dens faalænge forgjæves efter- 

føgte Hun. 7) Enkelt forefom desuden Polyblastus varitarsus 

1-7) Nye for den danfte Fauna. 

T) Som er, hvad man mindft frulde formode, den i Vingernes og 

Bagfroppens Tegning fra Hannen meget afvigende Hylotoma 

melanura Klug. : 
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Gra v., Exenterusgeniculosus S c h t. fem. 1) 0g Lisso- 

nota lateralis Gra v. mas. ?) Almindeligere vare Selan- 

dria flavens Klug mas, Eriocampa luteola Kil. fems, 

Blennocampa'alternipes K I., Selaudria aperta Har tig 

fem., Sel. morio F brs, 'Blen. fuliginosa K Li og ceräsi 

Lin., Fenusa pumila K le fem. — Mesoleptus ''yphae 

Fourcr. og Tryphon rutilator Lin. vare fet mindre 

hoppige end i Det nordlige Sjælland. 

Ephemera vulgata L. formørfede 0m Aftenerne í Juni 

Maaned Luften ved Søerne i uvverfeelige Sfarer. 3) |. Af 

Syniftaternes Orden forefom Desuden her endeel Arter af 

de Leachifte Slægter Baetis og Clo&on, Agrion puella 

Lin. og sangvinea Leach, Lestes sponsa K ir b., Cale- 

pteryx virgo Lin, og Ludoviciana Leach, flere Aeshna- 

og Libellula-UArter (L. vulgata, flaveola, cancellata Lin. 

&c.), Cordulia aenea L, enfelt, og en Mængde Urter af 

Slægterne Nemoura, Phryganea og Leptocerus L ea c h.4) 

Paa Gleutberata vare Engene (ffe meget rige; Dog 

fandtes ber en fandfynligviis ubeffreven Bembidium, fom 

ftaaec nærmeft ved B. rufipes I I I i g., og allerede forhen var truf- 

fen i Det nordlige Sjælland; meer eller míntve hyppigt desuden 

Stenus proboscideus O 1 i v. og oculatus Gr a v., Haliplus 

fulvus Fbr., Anthobium Sorbi Gyll., Chrysomela 

1) &illigemeb nogle nye Slægter af Familien Tchneumonidae beftre: 

ven i en endnu utrykt Afhandling; den er en ftor Art, hvis Habitus 

omtrent er fom hos Ex, gnathoxanthus Grav., men fom i Tegning 

mere har Lighed med Ex. cephalotes Gra v. 

2) Denne Han er endnu ubeffreben 5 den afviger enbeel fra fin Hun 

med Henfyn til Bryſtſtykkets Tegning. 

3) Den forefommer fun fjeldent i det nordlige Sjælland; nogle Ins 

divider ere trufne fiddende paa Stene ved Bredderne af Fuur-Sø. 

4) Ut jeg iffe mere detailleret gjør Stegnffab for denne Orden, har 
fin Grund deri, at man i Kjøbenhavn næften ganfte favner den 

til Arternes S8eftemmelfe beguden i og for fig fattige Literatur. 
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-— armoraciae, Donacia impressa, obscura og Sparganii, 

Apion loti G y I LA. foveolatum K irb., Aphthona eu- 

phorbiae Fbr., Rhinusa tricolor Mrsh., Nanodes 

lythri Payk. — Paa De øfiligt for Sorø-Sø beliggende 

ftore Enge fandtes enkelt de fjeldne Carabidae Odacantha 

melanura Lin. og Chlaenius holosericeus Fbr.; fam- 

mefteds var den allerede for mange Nar føden ved Strand- 

møllen af Hr. Chr. Drewfen opdagede Silis ruficollis Fb r, 

(tfe. fjelden. 

Blandt De paa Markerne forefommende Arter af Denne Orden 

vil jeg fun nævne Pterostichus lepidus , fom iffe var (je 

Den Der; og desuden Den enkelt fundne Amara patricia. 

Førend jeg gaaer over til at navngive De i Bøgeffovene 

fundne Arter, tillader jeg mig førft i Særdeleshed omtale Sfovene 

ved Fuel Sø og ved Alfted, ligeſom ogfaa De fornemmeligen i Bul- 

borg Goo forefommende førre Partier af Ege og Birke, 

idet alle Disfe Punkter, formedelft de Der ftedfindende i ento- 

mologift Henfeende ifolerede Forhold udfordre en foerjtilt Be- - 

lysning. 

Skoven ved Tuel Sø beftod oprindeligt af meget gamle Bøge, 

af hvilke de flefte ( Den oſtlige Ende nu eve fældede; Da imid- 

lert en ftor Mængde Stubbe af disfe endnu ftode i Jorden, 

faa frembødes Derved et ellers i Egnen manglende gunfligt 

Forhold for Forefomflen af de í Træ levende Koleopterer. 

Saaledes fandtes her, foruden De almindeligere Arter, Elater 

sangvineus Lin., enfelt Trichopteryx atomaria de 

Geer, 1) Anisotoma orbiculare I llig., 2) i Stovfvampe 

Strongylus ferrugineus Fbr. og i halvtørre Gremplarer 

af Boletus ignitus i Mængte Engis humeralis Fbr. Detil 

Stubbenes Filintetgjørelfe meft bidragende Jnfekter vare Sino- 

1-2) Rye for den danfte Fauna, 
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dendron  cylindricum og «Dorcas parallelepipedus 

Lin. — Da jeg i Juni beføgte Denne Skob, ſtode nogle 

faa Buffe af Mespilus. oxyacantha- i Blomfter; paa disfe, 

fom vare betæffede af Empis tessellata F'br., varjeg faà heldig 

at træffe å Mængde en ubeftreven pragtfuld Criorhina, Cr. 

dimidiata n., af bvilfen jeg allerede for nogle Aar fen 

havde fundet et enkelt Individ i Dyrehaven paa den famme 

Buſt; i Selffab med Den forefom fjeldnere Criorhina re- 

gulus Fall. og enfelt Cr. oxyacanthae Meig. 1) Af 

Diptera fik jeg desuden í Denne SÉov Sericocera lateralis 

Fbr., fom var almindelig; Tephritis tussilaginis Meig, 

Sapromyza praeusta og qvadripunctata Fall., Noti- 

phila cinerea Meig., Pipiza lugubris Fbr., Syrphus 

iris Meig., Dasypogon brevirostris Meig. mas, 2) 

Chrysotoxum scutellatum Macq., 3) Myopa ferruginea 

Lin., Asilus opacus Mei g., Platypalpus luteus Fall, 

Ortalis cerasi Meig., Musca corvina Fb r., Metopia 

campestris Fall., 4) Psilomyia fimetaria Macq. — 

Af Hymenoyterer Eriocampa umbratica Kl. enfelt paa 

Elletræerne, og Monophadnus nigerrimus Kl. paa 

Affetræer. — Tenthredo dispar Kl. var iffe ſjelden 

trindt om i Skoven. Paa blomſtrende Umbellater forekom 

almindeligt Hannerne til Pompilus niger og gibbus 

Fbr., spissus Scht. og fuscus Lin.; fammefteds Des 

uden Hedychrum coeruleum de Geer og Hedr, aura- 

tum F br., Lindenius subaeneus St. Far gẹ Corynopus 

tibialis F b x., Nomada flava Fbr. mas, og højft almindeligt 

Pion5) fortipes G r a v. i begge Kjøn; paa Hindbær et Par Jn- 

Divider af Eumenes zonalis P z, fem.;6) i Græsfet Sigalphus 

4-4 og 6) Nye for den danfte Fauna. 

5) De mange og ftore Afoigelfer, fom frille Gravenhorft’s Mesoleptus 

fortipes fra Slægtens øvrige Urter, Funne vel billigt betragtes fom 

udfordrende Dannelfen af et færftitt Genus, for hvilket jeg ſoreſlaaer 

ovenftaaende Benævnelfe (my, fed, trind). s 
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hians N. ab Ei, Hemiteles areator P a n z. fem., og Hem. 

fülvipes Gr av. fem., Phytodietus segmentator G rav. 

mas, — Af Koleopterer Haltica dulcamarae E n t. Heft., 1) 

Polydrusus sericeus Schall, 2) 'Telephorus fuscicor- 

nis Oliv., Oedemera coerulea Lin., Clytus arietis 

Lin., Stomis pumicatus Panz. og Leistus rufescens 

F br. ; paa Astragalus glycyphyllus, fom vorede i Mængde 

overalt i Sfoven og ftebfe fandtes bedækket af den andetfteds 

fjeldne Apion Astragali, traf jeg en enfelt Orobitis cy- 

aneus Lin. 3) — Sj Auguft Maaned fværmete Oxytelus 

caelatus Grav. om Aftenen ved Søen, Dog fun i ringe 

Antal; paa famme Tid tagttoges Silpha rugosa Lin. i 

ftor Mængde at løbe omkring paa Hindbærbuffe, noget fom 

jeg aldrig før har bemærket ved Denne Art, Der ellers plejer 

fun at opholde fig paa Aadsler. — Af Hymenopterer traf jeg 

i Denne Maaned Selandria stramineipes Kl, fem. felt 

paa Pteris aqvilina; paa De tørre Steengjerder, fom om: 

give Sfoven mod Øft og Syd vare Hunnerne til De ovenfor 

nævnte Pompilus-Hanner almindelige, og desforuden fandtes 

af denne Gruppe P. cinctellus Spin. fem., Priocnemis 

hyalinatus Fbr. mas og Priocn. notatus Spin. mas; 

desuden Epiponespinipes Li n., Hannen til Eumenes zona- 

lis Pnz., Hedychrum integrum F br., Rhopalum rufi- 

ventre Panz., famt Nomada ruficornis L i n. fem., ogNo- 

mada Goodeniana K ir b. mas; afde her i Auguft famlede Sd: 

neumoner vil jeg nævne Hemiteles vicinus G ra v. fem. med 

dens Han EI. melanariusG rav., 4) H., tristator Gra v. 

1-3) Nye for den banffe Fauna. 

4) Ut disfe to hinanden faa aldeles ulige Grabenforftfte Urter virkeligt 

høre fammen fom Han og Hun til eet Species, er ved Hr. Drews 

fens Jagttagelfer fat udenfor al Tvivl, idet ban har truffet begge 

i Mængde af een og famme Puppe til Pontia brassicae. 

— "Kf de to Benævnelfer for Arten beholdes vel bedft Hunnens, da 

de begge have lige Unciennitet, og Hannens fun pasfer paa den alene. 
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mas, Cryptus minatoör G rav. fem., og viduatorius F b r. 
fem., Trogus luteiventris G ra v. mas, 1) Glypta bi- 

foveolata Grav, fem.; 2) Allantus tricinctus Fbi 

var (ffe fjeden å denne Skov paa blomstrende Umbellater 
Aſtetrecerne ved Kongevejen i Nærheden af Fuel Skov 

vare imod Slutningen af Juni Maaned bedekkede af Can- 

tharis vesicatoria. 3) — I vet lille Ellekrat bagved Krebs⸗ 

hufet traf jeg paa Pteris aqvilina et Individ af den fjeldne 

Strongylogaster eborina Kl. fem., og paa en Ellebuft 

et andet af Lyda depressaSchrk. fem. 4) — Eammefteds 

Desuden i Auguft Maaned enfelte Individer: af Lissonota 

culiciformis Grav. mas, 5) Nematopodius formösus 

Grav. fem., 6) og paa Oenanthe phellandrium en Me- 

soleptus sulphuratus Grav. mas. 7) — 3 en Have 

4, 5, 7) Nye for den danfte Fauna. 

1) Som nof paa ingen Maade fan vedblive at ftaae iblandt denne 

Clegt8 øvrige Urter, ba ben frembyder alle Kjendetegn paa en 

ægte Schneumon, 

2) Flere Individer af Gravenhorft’s Var. 2, der maa betragtes fom 

en færftilt Art. 

3) Befynderligt er derfor, at man iffe foranftalter nogen Snbfamting 

af dette Infekt, hvis medicinfte Anvendelfe er faa hyppig, og bet 

7 fom lægemiddel jo betales dyrt nof,  Xarfagen ligger vel deels 

i Mangel paa Kundftab om dens Forctommen hos 08, deels i 

den Mening, fom fynes temmelig almindeligen udbredt, at be inz 

denlandfte fpanfte Fluer ikke høre til famme Art fom be fra det fyd= 

lige Europa i tørret Jilftand indførte, og at de derfor iffe Funne 

anvendes med famme Nytte fom bine. Sely om denne Mening 

var grundet paa Gandhed, faa vilde ben bog iffe være af fyn- 

derlig Vægt, efterfom man bar fundet, at de flefte Cantharis- og 

felv nogle Mylabris-Arter i lige faa høj Grad befidde de blærer 

træffende og andre medicinfte Ggenftaber, fom findes hos Can- 

tharis vesicatoria. | | 

6) Seg har for nogle Aar fiden truffet en anden Hun af denne ud- 

mærkede Ichneumon paa en død Ggeftamme i Dyrehaven: væ 

Klampenborg, hvor den fandtes i Selfrab med Pemphreden-Xrter. 
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leengere mod Nordoſt fandtes et enkelt paafaldende lille Javi- 

vid af Sirex gigas Lin. fem. 

Naar man: følger Vejen, fom øftligt for Sorø løber ned 

til Neftved, fommer man firar ovenfor Den egentlige Alfted 

Skov gjennem et indhegnet mindre Ctoffe VBøgeffov, om 

boilfet jeg antager, at Det hører med til hin. Det indeflutter 

foruden Bøgene en Deel unge bøjftammede Ege og Uffe; 

t Det ſydlige Hjørne ftaae et halvt hundrede Naaletræer. 

Vegetationen paa SÉovbunden Dannes for en ftor Deel af 

Sfuvviffer, paa bhvilfe Bruchus granarius Lin. forefom 

í ftor Mængde tilligemed Crepidodera rufipes Lin. Den 

førfte af Disfe Arter var almindelig i alle Egnens Sfove paa 

den famme Plante, hvorimod Den fidfte udeluffende blev truffen 

her. 1) — Paa en Hasfelbufl ved Randen af en lille Mofe 

opdagedes en enkelt Tenthredo fagi Panz. fem.; 2) 

trindt om f Skoven indfamledes en Rigdom af Schneumoner, 

blandt hvilfe Cryptus leucopus n. mas, 3) Crypt. eu- 

chrous n. mas, 4) Crypt. (Hemiteles) longiventris n, 

fem. 5) og Crypt. (Hemit.) acutispinus n. fem. 6) — 

Det ovenfor nævnte FJndivid bleve*fundet fibbenbe paa en tør 

Pileftamme. 

2, 8, 5, 6) Nye for den banffe Fauna. 

bs Den er meget fielden andenfteds i Sjælland; fun paa et enkelt 

Punkt, i den lille Lund bagved Springforbi ved Strandvejen, plejer 

den hvert War at være tilftede i ftørre Antal, og i Selftab med 

B, granarius, fom heller iffe ofte træffes i det nordlige Sjælland. 

3) En ftor Art af Gravenhorft's førfte Afdeling, fort med hvid Teg— 

ning. 

-4) En ftor. Art af Gravenhorft's femte Afdeling, med trefarvet Bag- 

frop og røde Been.  Forhen truffet ved Skovsborg paa Phrag- 

mites communis af Hr. Chr, Drewfen, 

£5). Den flaaer med Henn til Omridfet af den mellemfte Kubitalz 

celle paa Grændfen mellem de egentlige Crypti, til hvis femte Ufdez 

ling den efter Gravenhorft maa henføres, og Underflægten Hemiteles, 
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Paa Naaletvæerne forefom enfelt den fjedne Raphidia ophi- 

opsis Lin., og í flørre Antal Nematus abietinus Hart. 

I Egepartierne í Bulborg Skov fandtes af Koltopterer 

Ptinus imperialis Lin. og Ptin. rufipes Fbr., 1) Or- 

chestesilicis P a y k.; Ceutorhynchus qvercus H bst. ifor- 

ſtjellige Barieteter, blandt hvilke en meget udmærket, fom for: 

uden Den forte Sutur og en med Denne et Kors Dannende 

fort Linie ved Roden af Vingedeefferne ganffe mangler den 

fedvanlige merke Tegning; Cyphon unicolor Mr sh.; 

almindelige vare ''elephorus pallidus F br., Nitidula va- 

riegata Hbst., og Silpha qvadripunctata Lin. — Paa 

en ftor Ceg et enfelt Individ af Lyda qvercus n. 

fem.; 2) i Græsfet Cryptus intermedius n. fem. 3) 

Crypt. stomaticus G rav, mas, 4) Ph, variabilis Grav., 

Hemiteles similis Grav., Exenterus geniculosus 

Scht. fem, Phytodietus segmentator Grav., Bracon 

delusor Spinol,, Br. intercessor N, ab. E. fem, 

Alysia ruficeps N, ab. E. mas, Eurytoma abrotani 

Illig., Torymus caudatus N. ab. E., Rogas linearis 

— I min Samling opbevares flere affine Urter fra det nordlige 

Sjælland, fom ligeledes ere ubeftrevne. 

6) En med Henfyn til Størrelfe og Tegning udmærket Art af un: 

derflægtens anden Afdeling. 

1) Kun eet Individ har jeg forhen truffet af denne Ptinus i Omeg⸗ 

nen af Kjøbenhavn, og ligeledes i en (Egeftov. 

2) En allerede forhen et Par Gange af Hr. Dremfen paa Egen 

funden Art af Hartig’s Sectio 2, Tribus 15 Hr. Henrit Krøyer 

har meddeelt mig en Han, fom han har fundet i Jylland. 

3) Med Henfyn til fit Habitus ftaaet denne ubeftrevne Urt paa Grand: 

fen mellem de egentlige Crypti og Underflægten Phygadeuon; med 

Henſyn til Zegningen hører den: til Gravenhorft’s femte Afdeling 

af Slægten Cryptus, — Jeg har for nogle Aar fiden fundet et 

Par Jndivider af denne Art i det nordlige Sjælland. 

4) Forhen truffen ved Skovsborg af Hr. Chr; Drewſen. 
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N, ab. E, Chelonus rufipes Latr. og flere Microga- 

steres. | 

X Birfeplantagerne fandtes af Eleutherater Ceutorhynchus 

rubicundus P a y k. og Ceut. floralis Payk., Ceut, aspe- 

vifoliarum Kirb., Amalus scortillum Hbst., Hal- 

ticarubi Ent, Heft, 1) Apion intrusum G yll., Or- 

chestes bifasciatus Pay k., 2) Ramphus flavicornis 

Clairv. 3) og Antherophagus silaceus Hbst.; af Pie- 

zater Dineura de Geeri Kl. 4) i begge jøn, Cimbex syl- 

varum F br. fem., 5) Lyda betuleti n. fem., 6) Tryphon 

obscurator n.,7) 'Tryph. erythrocephalus G r a v. fem.,8) 

Mesoleptus testaceus Fb r., Mesol.sericeus G r av fem.,9) 

1-3 og 6-8) Nye for ben danfte Fauna. -— 
4) Bi havde forhen fun truffet to Hunner, af hvilte den ene er funz 

den i Dyrehaven af Hr. Chr. Drewſen for en Deel War fiden; 
den anden tog jeg i Sommeren 1837 imellem nogle Birketraer i 
Qryggerød Skov. 

5) Forhen funden af Hr. D, Liebenberg i Boferup Slov ved Roes⸗ 
tilde. Det ovenfor nævnte Individ er lidet og af ufædvanlig 

mørt Tegning. 

6) Gn udmærket (muP guul Art med fort Tegning af Hartig’s Sectio 

2, Tribus 1. — Den blev ryftet ned af et ftort Birketra tæt ved 

Vejen, fom igjennem Bulborg Skov fører til Sorø. 

7) Af Gravenhorft's fjerde Afdeling. 

8) Den afviger fra Hannen ved en neften Følleformig Bagkrop, hvis 
andet Segment og Halvdelen af det næfte ere røde; Læggebraaden 

er kun fvagt fremftaaendes de: nederfte to Trediedele af Antennerne 

ere ruftgule paa Underfiden. — 

9) Gravenhorft beftriver Eun Hannen, af hvilfen jeg for et Par Xar 
fiden traf et enkelt Individ i en med Birketræer beplantet Mofe 

i Tryggerod Cfoo (nordlige Gjel.) De to Hunner fra Sorg 

afvige fra Hannen ved mindre Størrelfe og forfrjellig Tegning : 

Antennerne ere ganfte Infebrune, og en Piet af famme Farve ind- 

tager ben øverfte Rand af Prothorar og Profternum; Læggebraa- 

den rager noget frem fra ben nederfte Vinkel af etadi 

frraat áfftaatne Ende, 
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Mesol, ventrator Grav. fem., 1) Mesol. flavopictus 

Grav. fem., 2) .Exenterus osculatorius n., 3) Ichneu- 

mon. arridens Grav., 4) Cryptus lateralis n. fem., 5) 

Cr. robustus n, fem., 6) Crypt. megacentrus n. fem., 7) 

Crypt. minator Grav., Hemiteles spinator n. fem., 8) 

Phygadeuon abdominator Grav., Phygad. strigosus 

n. mas, 9) Polysphincta carbonator Grav., Glypta 

3-8) Nye for den danfte Fauna. 

1) Jeg har forhen truffet en enkelt Hun af denne Art i det 

Sjælland. 

2) Gravenhorft beftriver fun Hannen; Hunnen har jeg for flere Aar 

fiden fundet i den famme Mofe, hvori jeg traf Mesol. sericeus. 

3) Den ftaaer nærmeft ved en anden ny Art, E. antennatorius S c h t., 

fom er beftreven i ben ovenfor Pag. 316 nævnte Afhandling. ' 

4) Spaéfev til Beftrivelfen med Undtagelfe af Stigma, fom er fmudfigt 

ftraaguult, og den mørte Skygge paa Bagfroppens andet Seg— 

ment, fom har en mindre Udftrætnings det Individ af denne ude 

mærkede lille Art, hvorefter Gravenhorft ubfaftebe fin Beftrivelfe, 

blev fundet i Omegnen af Genua ved Marcheſe Spinola. 

5) Af Gravenhorft femte Afdeling. 

6) Gn meget lille, men paafaldende fterktbygget Art; fom Phygadeuon 

betragtet maa ben høre til denne Underflegts forfte Afdeling. 

7) En lille Art, fom i Habitus fommer nærmeft til Hemiteles luteo- 

lator, men udmærket ved fulbfommen Uveola, hvidringede Anten: 

ner og paafaldende [ang Læggebraad. 

8) Kun med Henfyn til Mangelen paa den mellemfte Kubitalcelle Fan 

denne Art. betragtes fom en Hemiteles, da ben iøvrigt naturligere 

flutter fig til de egentlige Crypti. Den adftiller fig fun ved 

denne Mangel, ved tyndere Antenner, længere Laggebraad og 

Bagtroppens tydeligere bifarinerede førfte Segment fra en anden 

ubeffreben Cryptus (Phygadeuon), ber om Gfteraaret iffe er 

fielden i vore WBøgeftove, og fom ftaaer nørmeft ved Phyga- 

deuon dumetorum Grav: | 

9) Stager nærmeft ved Phygadeuon — men adftiller fig ved 

ganſke røde Been, ved. Bagkroppens andet, tredie og fjerde Seg- 

ment, ſom ere sgbgult og ved bet fevfte så dybt: ftribede 

pars antica. 
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dispar 11, 1) Gl. ciliata. n. mas. ?), Aphidius infirmus 

N. ab. E. fem., Aph. picipes N. ab. E. fem., Bracon 

minutator Fbr. — 

Af De i Birfeplantagerne trufne Diptera vil jeg paa 

Dette Sted blot anføre Stegana nigra Meig. 3); om alle 

de øvrige, faavel her fom i Gaepartierne forefomne Arter, 

fan man neppe med Grund antage, at De (fulbe være egne 

for Disfe Punkter, og De ville Derfor blive nævnede i Almin- 

Delighed fom Indbyggere af de Sfove, i hvilke Bogen er 

berffende ; hvorhos maa bemarfes, at de ovenfor nævnte tre 

ftørre Skove tilligemed De mindre ved Gorftínge og Mørup 

ere tagne under eet, fordi De paa uvigtige Undtagelfer nær 

ftemme faameget overeens, at ethvert i een af Dem levende 

- Species med en til Vished grændfende Grad af Sandfonlig- 

hed fan antages at have hjemme i Dem alle, ligefom te vift- 

nof overhovedet Funne anfees for at vepræfentere Det hele mel- 

lemfte Sjællands Bøgeftove. 

4) En ubeftreven Art med fort og rødgult ringet Bagkrop og horz 

net Pandes ben er ifær udmærket ved den efter Kjønnene forftjels 

lige Farve af Hofteleddene, der hos Hannen er fort, hos Hunnen 

rød. (St lignende Forhold opdagede Need v, Eſenbeck mellem Glypta 

teres Grav. og en af Gravenhorft's Varicteter til Gl. bifoveo- 

lata (Ichneumonologia III, 10); men denne Jagttagelfe er netop 

paa Grund af Hofternes afvigende Farve forbleven ubenyttet af 

Gravenhorft, ba ben tog kunde have bidraget til at Eafte noget 

2y8 ind i det Chaos af Forvirring, hvori hans Glypta-Urter ber 
finde fig. 

2) Gn overmaade mærkelig Art af fort og bred Form; Anfigt og ely- 

peus ere tuberÉulerede og bet fidfte befat med lange Haar; Bags 

froppen8 forfte Segment nærmer fig meget til den hos Bassus- 

Arterne fædvanlige Form. Den har forte Coxae. 

1-3) Nye for den banffe Fauna. 
t» kø 
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Af Kyyngoternes Orden forefom her Pentatoma iuri- 

dum Fbr., Acanthosoma lituratum Fbr. og agathi- 

num Fbr., Cydnus picipes Fall. 1), Corizus eapita- 

tus Fbr. og Cor. pratensis Fall, Myrmus mirifor- 

mis Fall, Heterogaster urticae F br., Pach, silvaticus 

Fbr, rusticus Fall, chiragra Fall, agrestis Fall, 

Phytocoris striatus Linn., og af denne Slægt Desuden 

Ph. sexguttatus F br., bipunctatus Fbr., coryli Liirn., 

pratensis Lin n., campestris Lin n., tripustulatus F br., 

filicis Linn., prasinus Fall, flavovarius Fbr., an- 

gulatus Fall. 2) og variabilis Fall. 3). J tørre (yore 

foampe fandtes adffillige Eremplarer af Aradus betulinus 

Fall. 4). i 

Af Diptera Culex annulipes Meig., Cul. nemoro- 

sus M eig., Cul. cantans Meig., Cul. vexans Mei g., 

Cul, ornatus Meig., Chironomus sylvestris M eig., 

Ch. variabilis Stgr. n. 5), Ch, annularius Meig., 

Anopheles maculipennis M ei à. Mycetophila ornati- 

collis Meig., Myc. nigra Meig., Myc. lunata Fbr,, 

Myc. lineola M eig., Myc. sciarina Meig., Myc. fe- 

nestralis Meig. mas 6), Sciara nitidicollis Meig., 

Rhamphomyia obscuripennis Meig., Rh. geniculata 

M eig., Rh. nodipes Fall.; Microdonanthinus M eig.,7) 

i en Ellemofe midt ( Bulborg Sfov; Hylemyia strigosa 

Fbr., Porphyrops abdominalis Fall. 8) og P. qva- 

drifasciatus Fbr., den førfte enkelt, Den fidfte almindelig 

paa Buffe; Dioctria rufipes Meig., D. oelandica 

Linn.; D. varipes Meig. 9) enfelt i Græsfet; Dryo- 

myza aualis Fall., Lydella bicineta Meig.10) hojſt 

almindelig paa blomftvende Umbellater; Sapromyza notata 

1-10) 9tpe fot den banfte Fauna, oli å 
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Fall. 1) enfelt i Græsfet, og S. unicolor Fbr. hyppig 

paa blomftrende Anthriscus sylvestris; S. umbellatarum 

Fbr., S. rorida Fall., Empis pennaria Fall, E. 

stercorea Lin. E. flavipes Zett. fem, E. nigricaíis 

Meig.; Lauxania longipennis Fall., almindelig paa 

Melder, og fammefteds enkelt L, lupulina Fall.; 2) Hy- 

bos flavipes Fbr., og funebris Meig.; Chrysotus co- 

piosus M eig. var her ligefom andre Steder at fee í Mængde 

paa alle Træer og Buſte uden Forffjel; Anthomyia fla- 

veola Fall. boppig paa blomftrende Peucedanum palu- 

stre tilligemed A, cinerascens Meig. og A. scalaris 

Fall; A. denigrata Meig. mas 3) felt paa Phrag- 

miles communis; Aricia testacea M eig., Ar. lucorum 

Fall., Melanophora carbonaria Fall. og roralis 

Fall, Cyrtoma nigra Var. halteribus nigris; Nemo- 

raea rudis Fall. 4); N, pellucida Meig.; N. ne- 

morum Meig. 5) enfelt paa blomflrende Umbellater, og 

fammeftebé et enfelt Individ af Sarcophaga humilis Meig. 

6); Helomyza pallida Fall, Xylota lenta Meis, 

Chortophila dissecta Meig. 7) Ch. aterrima Meig., 

og Echinomyia fera F br, fjeldne paa aabne og tørre Skov— 

pletter; Ech, tessellata Fbr. paa den for Solen udfatte 

Side af Bøgeftammerne; Ocydromia ruficollis Meig., 

Gonypes cyliudricus Meig., Limnophila nemoralis 

M eig. ; af Platyura fulvipes Meig. 5) et enfelt Erem- 

plar paa en friff Fyrſvamp; Tephritis arctii Fall. og 

Te. lappae Meig., bin almindeligt vg Denne fjeldnere 

paa Lappa-Arter; Te.cornuta Fall, fem. 9) enfelt paa 

Tidsler tilligemed Te. alternata Fall.; Helophilus lu- 

nulatus Meig.; Tachina agrestis Fall. 10) paa Bøge- - 

1-10) Nye for den danfte Fauna. 

19 IE 
* 
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ammer tilligemed "FP, stupida 0) Meig., 1) Ocyptera cy- 

lindrica Fbr, Ophyra leucostoma Fall, og Calli- 

phora crysorrhoea Meig.; Spilogaster qvadrimacu- 

lata Fall, Curtoneura meditabunda F br., Thereva 

annulata Meig., Tetanocera sylvatica Meig., Agro- 

myza lutea Meig., Tachydromia graminum Fall., 

Hilara globulipes Meig., H. littorea Fall. H. inter- 

stincta Fall, H. univittata. Meig. og H, qvadrivit- 

tala Meig., Gymnophora arcuata Meig, Lucilia 

sericala og caesarion Meig., Ptatypalpus cursitans 

Meig.; Zodion notatum Meig. 2). 

Stosfaterne lade fig altfor ufuldfomment íagttage paa 

Neiſer til at Det fEulde være Ipffebee mig at opdage noget Nyt 

; Denne Orden. Af mærkeligere Arter vil jeg fun nævne 

Geometra piniaria, fom iffe var fjelden raa aabne Pladfe 

i Sfovenes Sofningev, og Doritis Mnemosyne Linn., 

fom var meget almindelig overalt i Sfovene, tjær Hannen; 

Denne Omftændighed ev viftnof paafaldende, naar man Dermed 

fammenbolder Dens overordentlige Sjeldenhed i Det øvrige 

Guropa. Das Udvikling af Puppen ffeer fandfynligviis t 

Den (tefte Salvdeel af Maj Maaned; thi allerede midt t Juni 

havde jeg Vanſtelighed ved at forffaffe mig ubeffadigede Er: 

emplarer, (fjentt enfelte Individer endnu faaes til henimod 

Stutningen af Auguft. 

Af Piezata forefom i Juni almindeligt ITylotoma 

coerulescens Fbr. og H. ustulata Lin. paa Blom- 

fterne af Anthriscus sylvestris; Strongylogaster cingu- 

lata Fbr. fem. var overalt hyppig paa Pteris aqvilina, 

hvorimod Dens Han 3) iffe blev funden; Platycampus hy- 

4-2) Nye for den danfre Fauna. 

3) Str. linearis Kl. ; Hr, Drewſen har trukket begge Kjøn af Larver. 
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pogastricus Klug.Hart. (Leptopus 1), forefom hyppigt 

paa Elletræer, hvor Dens Larve ogfaà findes; af Bladves— 

pernes Familie fandtes endvidere Athalia rosae Din. 

og enfelt Ath. lugens K1, Allantus zonula Klug.. 

Macrophya ribis Schr. og M. xır-punctata Lin, 

Emphytus guttatus n. ?) og calceatus K lu g, Tenthre- 

do instabilis Klug, T.- lateralis Fbr, T. colon 

Klug, T. dispar Kl.; paa en Susfelbuft en  entett 

T. fagi Panz. og fammefteds iffe ganfte fjeldent T. ru- 

fiventris F br, tilligemed Dens forhen ubefjentte San. l'axo- 

uus glabratus Fall. var overalt hyppig. J en lille med 

Iris bevoret Mofe i Bulborg Skov et enfelt Individ af Ten 

forhen fun omkring Nürnberg fundne og i Panzers Fauna 

germanica afbiltede Perineura rubi Panz, Hartig 

3). — Af Schneumonernes Familie forefom i famme Maas, 

ned Rhyssa bellator n. 4) i begge Kjøn entelt paa Graas 

3,4) Nye for den danfte Fauna. 

1) Navnet Leptopus er allerede for lang Tid fiben bortgivet til et 

Genus af Rhyngoternes Orden: iftedetfor dette vil Benævnelfen 

Platycampus maaffee være pasfende, ba bet hentyder paa den af Hr. 

Chr. Drewſen opdagede Larve, fom ev Reaumur’s fausse chenille 

cloporte (V. I, pl. xir, Fig. 7-12). 

2) Gammenblandet af tidligere Forfattere med Poecilostoma im- 

pressa Klug. 

3) Ved en nøjagtig Sammenligning mellem denne faa uventet 

hos 08 opdagede Art og Synairema delicatula Klug fem,, af hvil 

fen ligeledes overordentligt fieldne Tenthredo jeg engang har truf- 

fet et Individ paa Melder i Charlottenlund, er jeg kommet til 

det interesfante og for Bladvespernes Hiftorie vigtige Stejultat, 

at disfe to bere fammen til een Art fom Jan og Hun. 

Til den efter Kjønnene forftjellige Eellebygning i Undervingerne 

findes et i fine mindfte Details tilfoarende Analogon hos Ten- 
thredo instabilis Klug. 

4) En udmærfet fort Art, 8—9 lang, med gulvøde Been og 
foagt frummebe bagefte Stinnebeen; Hannens Anfigt og toPans 

- 



pil; Pimpla stercorator Grav. og turionellae Lin, 

begge í flere af de hos Gravenhorft anførte Varteteter, fom 

tildeels udgjøre adffilte Species; Tryphon alternator n. 4); 

Tr. erythrocephalus Grav. mas?) i en lille med 

Garer beooret Mofe, i hvilken tillige en enkelt Han af Schi- - 

zocera furcata bleo funden; Tr. marginellus Grav, og 

Tr. melanoleucus vare iffe fjeldne; Exenterus sexlitu- 

ratus Grav. og Ex. cephalotes Grav., den fidfte i en 

Deel Varteteter, blandt hoilfe en allerede forhen i Det nordlige 

Sjælland funden med guult Sfutellum. Mesoleptus pal- 

pator n. 3), Mesol. filicornis Grav., (blandt bisfe et 

Individ med rødt Anfigi), og Mesol, seminiger Grav. 

4); af Ischnus sannio 5) Grav. flere Exem plarer paa 

Hasfelbuffe; Ichneumon subsericans Grav. mas, I. 

fossorius Mull,, I. aethiops Grav. mas, I, crassipes 

Grav. fem, I. melanogonus Grav. fem., I. qvadri- 

albatus Grav. fem. €), I. pallidatorius Grav. mas., 

bepunfter ere gule.  Antennerne ere hos Hannen rødgule paa 

Underfiden. 

3-5) Nye for den danfte Fauna. 

1) Af Slægtens førfte Afdeling. i 

2) Den ev dobbelt faa ftor foin det hos Gravenhorft beffreune Jas 

Divid, der blev fundet i Finland af Sahlberg. Hos mit Erem- 

plar er den mellemfte Kubitalcelle petioteret ligefom hog den i Birkeſko— 

ven trufne Hun; $8agtroppené andet Segment er rødt med en 

for trefantet fort Plet, det tredie rødt med forte Forbhjørner. 

3) En fmættert bygget temmelig ftor Art af Slægtens fjerde Af: 

deling, med færdeles langt petioleret Bagfrop. Hannen er ud= 

mærket ved hvid Tegning paa de fire bagefte Fødder. 

4) Adit fra M. filicornis ved Iyfere Ctigmas af begge Arter 

foretomme Eremplarer, bog hvilfe Bagkrop og Been ere ganfte 

røde. e 

5) Afvigende fra Gravenhorft’s SBeftrioelfe ved en meget betydeligere 

Størrelfe. J Antennernes Svøbe er femte til fyttende Led rødgule, 

trettende til fertende ovenpaa hvidagtige. 
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I. pallipes? Grav. fem. 1), I. ochropis Grav. mas 

2), I. triangulator n. mas 3); Phygadeuon assimilis 

Grav.4) mas, Ph. jejunator Grav, mas, Ph. dume- 

torum Grav. Ph. fumator Grav. byppig. — Ano- 

malon flaveolatum G rav. — Af Brafonernes Familie 

Coelinius parvulus Grav. N. ab E., flere Perilitus- 

Urter, hvoriblandt nogle, fom eve ubeffreone, fljøndt forhen mig 

befjentte; Rogas circumscriptus N. ab E. og R. dissector 

N. ab E.; desuden forøgedes Det allerede forhaanden værende 

Materiale af Slægterne Microgaster, Alysia, Diapria, 

Belyta, Cinetus, Omalus, Dryinus, Codrus, Ceraphron, 

Figites, Cynips, Perilampus, Torymus, Eulophus 

og Pteromalus med en Deel endnu (Efe titſtrokkeligt under: 

føgte Urter. l 

Auguft Maaned er Den vigefte paa Urter af Plezaternes 

Orden, ffær af Sichneumonernes Familie; Ta Disfe Be- 

geffove paa Denne TM atter bleve gjennemføgte, blev mit 

Saab om et rigt Udbytte heller iffe fFuffet, trods det føden 

Juli Maaned vedvarende ugunflige Vejr. Af Bladvespernes 

Familie vare Cladius difformis Panz, og Cephus pyg- 

maeus Lin. de hyppigft forefommende Arter; i Det høje 

Skovgræs tog jeg en enkelt Hun af et Den fidfte Slægt nær 

3) Ny for den banfte Fauna. 

14) Ufvigende fra Beftrivelfen ved ganfte fort Hoved og Munddete 

og ved Mangelen af bet forte Metalfrær paa Bagkroppen; fand= 

fonligviis en ubeftreven Art. 

2) Flere Eremplarer, blandt hvilke ct ufædvanligt fort, udmærket 

ved Mangelen af Hvid Tegning paa Bryſtſtykket; Fun Skutellums 
pderfte Cpibfe er hvid, og fun de mellemfte Hofter ere paa den 

underfte Side brune i Cpibfen. 

8) En fort Art af Middelftorrelfe med hvide HØjeringe og hoidt 

ringede, paa Underſiden brungule Antenner. Den mellemſte Ku— 

bitalcelle er trekantet. 
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ſtaaende ubeffrevet Genus, Hartigia n. 1), fon allerede for: 

rige Sommer blev fundet i begge Kjøn af Hr. Drewſen og 

mig i Omegnen af Cfovéborg; paa Peucedanum palustre 

enfelte Individer af ven fiene Abia sericea Lin. og af 

Hylotoma pagana Panz mas. 2) — Af Ichneumoner 
Lissonota bellator, cylindrator og impressor Gra v., 

" Glypta teres, 3) flavolineata fem. og incisa mas Grav., 

De to ſidſte fun enkelt; Ephialtes mediator F br. 4), Eph, 

carbonarius mas Var, 2 Grav, 5), Polysphincta car- 

bonator Grav., Pimpla rufata Gmel., P, oculatoria 

Fbr. fem.; af den fjeldne Pimpla spuria Grav, en 

ufædvanlig lille Hun; Bassus strigator F br., albosigna- 

tus Grav. og laetatorius Pnz., alle hyppige; B. fe- 

stivus Fhr, i begge Ken almindelig paa Blomſten af 

Oenanthe phellandrium; Orthocentrus incisus, ano- 

malus og spurius Grav, enfelt paa Gileblade; Atrac- 

teacs nitidulator n, 6) í begge Kjøn paa Oenanthe phel- 

4) I Beftrivelfen omtales ikkeBagkroppens efter Længden dybt ftviz 

bede andet Segment, 

1) En ferdeles udmærket ftor Form, obftüt fra Cephus ved Mans 

gelen paa Eolledannede Antennuer. 

2) Hunnen til denne Art har jeg for abftillige Avr fiben truffet i 

Omegnen af Præftø paa blomfirende Angelica sylvestris, 

3) Almindelig i alle de hos Gravenhorft opftillede Varieteter (med 

Undtagelfe af Hunnens Var. 4, fom er et eget Species). — Man 

fecr efter VBeftrivelferne ingen Forftjel mellem Gl. teres og Gl. 

haesitator; Sagen er, at en Rakke Urter ere frjulte under biöfe 

to og deres Varieteter. j 

1) Blandt Individerne af denne Art forefomme mange meget 

fmaa, fom næften mangle Bagtroppens hvide Segmentrande, 

Hannen, af bvilfen jeg traf et ujebo anlegt ftort Eremplar, var 

08 forhen ubekjendt. 

5) Ubentvivl en forftjellig Art. 

6) Gn ved Storrelfe udmærtet rød og fort Art, G—T Linier 

lang. 



333 

landr.; Paniscus virgatus Fourcr,, P. areator n. 

fem,; 1) Ophion ramidulus Lin. enfelt i Græsfet; Ano- 

malon tenuicorne Grav., 2) An. xanthopus Schrk. 

og An, brachycerum n. fem, 3) paa aabne Steder i Gto 

vene; Campoplex alternans Grav. fem., 4) Porizon 

nutritor Fbr.; paa Umbellater Exetastes fornicator 

Grav. E. nigripes fem, Var. 1 Grav, 5) E. laevi- 

gator Grav. og E. illusor Grav.; Plectiscus albi- 

palpus Grav, enfelt paa Elleblade tilligemed et Par ube- 

ftreone, allerede forhen fjendte Arter af famme Genus; af 

Cryptus viduatorius Fbr. flere Samter; Cr. rufipes (?) 

Grav. mas, Cr. obscurus mas Var, 2 Grav. 6) ens 

felt i Sfovgræsfet; paa Oenanthe phellandrium, Ange- 

lica sylvestris og Peucedanum palustre i Mængde 

Crypt. peregrinalor Lin. fem, i Gelffab med nogle faa 

Cr. apiculator n. fem.; 7) paa De famme Planters Blom: 

ftev Cr. titillator Lin. og Cr. analis Grav. almindelige 

i begge Kjen; Cr. hostilis Gra v. mas og Cr. gothicus 8) 

n, mas vare her ligefom overalt i Sjælland højft almindelige 

paa alleflags Buffe; Cr. pellucidator Grav. mas og 

Cr. aereus Grav., begge enfelte, Den fidfte í alle Graven- 

1-4) Nye for ben danfte Fauna. 

1) En ftor Art af den fedvanlige rødgule Farve, udmærket ved færs 

deleg lang Terebra, meget (mal Petiolus og ved ben mellemfte 

Kubitalcelles GStørrelfe og rhomboidalfte Form. 

3) Ctaaer nærmeft ved An. flaveolatum Grav. 

5) Gt færftilt Specics. 

6) Denne Han hører fillert ligefaalidt til Cr. obscurus fem. fom 

nogen af de andre hos Gravenhorft beftrevne Hanner. 

7) Staaer nær ved den foregaaende, men ev (torre, mere vobuft og 

har langt fortere Læggebraad. 

8) Gn rød og fort Art med hvid Tegning af Middelftørrelfe, henhør 

rende til, Slægtens femte Afdeling. 
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horſt's Varieteter ; Phygadeuon rufinus Grav. fem, ; 1) 

Ph. gloriator n, fem, 2) i et enfelt Eremplar paa Oenanthe 

phellandr.; fammefteds en enfelt Hun og paa forftjellige 

Buffe flere Hanner af Ph, cephalotes Grav. 53) Ph. circu- 

lator n. mas 4) tilligemed Ph. profligator Fbr. og Ph. 

abdominator Grav. almindelig paa blomftrende Umbellater; 

Hemiteles adumbratus n. 5) og Hem, umbraculator 

n. fem.; 6) Pezomachus hemipterus F br. fem., mi- 

cropterus Grav. fem. og circumdatus n. fem.; Y) P. 

agilis Grav. almindelig í begge Kjøn; Mesoleptus fugax 

Grav.; 8) M, nemoralis Fourcr, 9) enkelt overalt t 

15:3, 5) Nye for den danfte Fauna, 

2) En udmærket rød Art af Middelftorrelfe med fort Hoved og Hales 

fpids og trefarvede Antenner; forhen funden af Hr. Ghr. Drewſen 

ved Skovsborg i ct enfelt Eremplar. 

3) Paa Hannen til denne Art pasfer Gravenhorft's Beftrivelfe af 

Ph. cephalotes faa temmeligt; men Hunnen ev noget afvigende: 

Antennernes nederfte Halvdeel er rødguul og Læggebraaden fære 

deles Fort, 

4) Xf Slægtens tredie Afdeling; den flaaer med Henfyn til Bag- 

kroppens Form narmeſt ved Ph. ambiguus Grav. 

5-6) Begge af Slægtens anden Afdeling, ligefom H, tenuicornis Grav. 

udmærkede ved Vingernes mørke Tegning. 

7) En ftor uvinget rød Art med fort Tegning. 

8) Denne fjeldne Mesoleptus var allerede forhen funden i Sjælland 

af Sr. Chr. Dravfen. "T 

9) Blandt Individerne af denne Art ete flere af Gravenforft'8 anz 

ben Varietet, fom med Henfyn til Foranderligheden af Benenes 

Farve og den mellemfte Kubitalcelles Form gjøre Overgang til 

Mesoleptus regenerator F br., der not maa træffes ind under M. 

nemoralis; Gtigma er ogfaa hos denne ofte fmudfig guult (stra- 

mineopiceum) og Antennerne brunlige. — Hunnens førfte Varietet 

er fnarere at betragte fom et færfrilt Species. 

Jeg vil her med et Par Orb omtale en mærkelig Monftruofitet 
(fom jeg anfeer ben for) af M. nemoralis. Individet er en Hun, 

fom tommer ben nyligt nævnte Arts Varietas genuina nær i Teg- 
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&fovene; M. punctator n. fem, 1) i et enfelt Jndivid paa 

Blomfterne af Achillaea millefolium; M. laevigatus 

Grav, 2) almindelig overalt; Tryphon propinqvus Gra v? 

T, multicolor G rav., 3) T. aulicus Grav. fem., T. 

peltiger n.; 4) T. contaminatus n. 5) og T. lanceolator 

n, 6) enfelti Sfovgræsfet; fammefteds í begge Kjøn T. qvadıa- 

tus n. 7)— Encopius erythrostoma Grav. mas (Ple- 

ctiscus) 8) i et enfelt Individ paa et Elletre. — Ischnus 

seficeus n, 9) — 

Ichneumon albicinctus Grav. mas, I. mutabilis 

Grav, mas, I, ornatorius Fbr., I. fusorius Lin, 

ningen og Kroppens Form; i alle Fødderne ere de mellemfte Led - 

hvide, Palperne af famme Farve, men med noget forkortede Led. 

Sy Untennernes Svøbe ere Ifte til 10de Led forte, og tiltage ef: 

terbaanben i Tykkelſe fra Roden af; 10de til 13de hvide og af 

fmallere Form; 14de til 18be forte og ſtarkt bilaterebe i alle 

Retninger; 19de til 23de atter meget fmallez derpaa gjør Cvoben 

en Bugt, og bliver ovenfor bet 27de Led atter bredere, hvorpaa 

ben [ober ub i en fmal Spidfe. — Dette Individ erindrer om Slegs — 

ten Baryceros Grav.; et lignende ev for nogen Sid fiden fendt 

mig fra Sverrig af Hr. Tolddiſtriktschef og Ridder Fährgeus. 

1, 8, 9) Nye for ben danfte Fauna. 

1) Gtaaer nærmeft ved ben ovenfor nævnte, ligeledes ubeftrevne Me- 

soleptus palpator. 

2) Jeg betragter denne fra de øvrige Mesoleptus-Arter faa afvigende 

Form fom Nepræfentant for et nyt (Atractodes nermejt fommende) 

Genus, af hvilket der i min Gaming findes indtil en halv Snees 

ubeftrevne Arter, fom næften alle ere tagne idet nordlige Sjel 

lands Sfove. . 

3) Hannen afviger fra fin Hun ved Mangel af hvid Tegning paa 

Sfutellum. 

4) En allerede forhen i Sjælland truffen Art, fom i Habitus ligner 

Tr. rutilator; ben ubmarfer fig ved en Fonftant ftor guul Plet i 

Anfigtet, 

5-7) Tre hverandre nær fommenbe, og alle Tr. dorsalis Grav. affine | 

Meter. | 

8) I bet lille, ovenfor Pag. 316 nævnte, for et fremmed Zidöftrift 

beftemte Arbejde, havde jeg blandt andet opfillet to nye Ge: 
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I. saturatorius Lin. í mange Farveforandringer, I. iri- 

dipennis Grav. mas, 1) l. melanogonus Grav. 

fem, 2) I. grammicus n. mas, 3) I. initiator n., 4) I, 

mucronator n., 5) I. castaneator n. fem., 6) I. diaphorus 

nera af Schneumonernes Familie; bet ene, Cylloceria n., af et 

Lissonota og Phytodietus nærmeft Eommende Habitus og udmærket 

ved Hannernes paa ben indvendige Side inbffaarne og ligefom 

mutilerede Antenner, en for denne Familie anomal Forms det 

andet, Megastylus n., udmærket ved Antennernes Eugleformige 

scapus og langt haarede flagellum, befidder et Mesoleptus-lignende 

Habitus. — I høj Grad overvaftende var derfor Sagttagelfen af 

den ovenfor benævnte Sdjneumon (Evxon7 , incisura), fom med 

Megastylus-Formen forbinder Gyllocerierne8 mærkværdige Untenner. 

4, 4) Nye for den danfte Fauna. 

9) 

4) 

5) 

6) 

Bed ben Gravenhorftfte Monographies Mangel paa atute Slægt- 

karakterer indtræde ofte uoverftigelige Hindringer for Beftemmelfen 

af et enfelt Snbivibà Genus. Den ubeftrevne Schneumon, fom 

ovenfor er faldet en Ischnus, Funde faaledes efter Gravenhorfifte 

Principer tillige gjelde for en Mesoleptus med femkantet mellemfte 

Kubitalcelle, for en Cryptus (ijær Nematopodius) mas Kc. Det 

er en mærtelig gracil Form, men med paafalbenbe bred og fir- 

tantet Isſe, og ligefom Mesoleptus sericeus overalt bedættet med 

fine filteglindjende Haar. 

Blandt Individerne af denne hog o8 temmelig hyppigt forefoms 

mende Art ere tillige nogle af Gravenhorft tredie Barietet , iom 

udgjør et færffilt Species. 

En linicformig Art af Middelftørrelfe, henhørende til Slægtens 

niende Afdeling; den er flere Gange truffen i det nordlige Sjæl- 

land. 

Xf Slægtens ottende Afdeling. I Hr. Drewſens og min egen 

Samling findes en Rakke af ubeftrevne affine. Urter. 

En fmal fiintbygget lile Art, interesfant ved den ftore Forftiel 

mellem Kjønnene: Hunnens S8agfrop er rød og fort med foagt 

fremftaaende Læggebraad, Hannens forts hos begge er Skutellum 

rødt og Mefofternum tornet. Denne Art forefommer om Efter- 

aavet paa Elleblade, ogfaa omkring Kjøbenhavn. 

Almindelig i vore Bøgeftove 5 den har en Farve, fom fjeldent force 

fommer blandt Sdneumonerne: fort med Eaftaniebruun Tegning. 
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n. fem., 1) I. frutetorum n, fem. 2) — Exochus sca- 

brator n., 3) Mesochorus dichrous n. og circum- 

scriptus n. 4) - 

Paa gravende og biagtige Piezata maa Egnen net: 

vendigt være mindre rig, Da faadanne Forhold (tørre Sand- 

marfer o. f. 9.), fom ifer begunftíge Deres Forefomft, her 

enten ganjfe mangle eller Dog Fun i ringe Grad ere tilftede. 

De følgende Arter traf jeg fornemmeligt paa blomfirende 

Umbellater. Myrmosa melanocephala mas (atra P n z.), 

Tiphia femorata Fbr. fem., Pemphredon insignis 

Vanderlind, P. minutus F br, P. unieolor For, 

P. tristis Vander l, Cerceris ornata Fbr., Gorytes 

mystaceus Lin., Solenius vagus Lin., Crossocerus 

subpunctatus Rossi, C. striatulus St. Fargean, C. 

ovalis St. Farg., Lindenius albilabris Fbr., Nysson 

spinosus Fbr., N. trimaculatus Rossi, N. maculatus 

Pnz, Megachile Willughbiella Kirb. — Mellinus- 

Arterne vare iffe hyppige. 

Hoad der med Henfon til Koleopterernes Orden mett 
paafaldende antyder Denne Egns fydligere Karakter, er den 

boppíge Forefomft af nogle Arter, fom fun fjeldent findes í 

1) Gn ganfte rød Art af Middelftørrelfe og noget paafalbenbe Form ; 

ben er forhen funden af "Hr. Dremfen ved Gtovsborg. Mit 

Gremplar blev taget paa en Ellebuft. 

2) Xf Slægtens førfte Afdeling. Den fees nu og da i Ellekrat, ifer 

, eom Efteraaret, 

3) Synes med Henfyn til Bagkroppens ufædvanlige Skulptur at 

fomme nærmeft til Exochus cristator Grav,, fom er mig ubez 

fjenbt, "I 
4) Sfølge Hr, Dremfens og mine egne Underføgelfer fjenbe vi nu 

ferten Arter af Slægten Mesochorus; af disfe ere foruden de to 

ovenfor nævnte endnu ti ubeffreone, 
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de nordlige Dele af Sjælland; blandt hvilke ifær maa anføres 

Phytoecia cylindrica Lin., Tetrops praeusta Lin, 

Rhynchites betulae Lin., Luperus fląvipes Lin. og 

Oedemera flavescens Lin.; Den fidfte var almindelig í Na- 

nuntlernes Blomſter, De øvrige paa Eller, Birke: og Hasfel- 
buffe og Graapile ; Rhynchit. betulae fandtes ide meft ud- 

mærkede Farveforandninger; Lup. flavipes er fun forhen 

funden een eller to Gange i det nordlige Sjælland, hvorimod 

den her almindelige L. rufipes ganffe fones at mangle i det 

meKemfte Sjælland. — Af Elatere forefom Athous sub- 

fuscus Gyll., Campylus linearis Lin. í en Mangfol- 

dighed af Varieteter, blandt hvilke Den med Navnet mesome- 

las betegnede var den fjelönefte; Dolopius marginatus 

Lin, Limonius minutus Lin.; Elater ephippium en: 

felt paa Salix capraea, Corymbites castaneus og pecti- 

nicornis Lin. almindelige paa Umbellater, Elater balte- 

atus Lin. enfelt paa Nelder í ffoggefulbe Yordpbninger. 

Trindt om i Sfovene paa alleflags Planter og i Græsfet 

forefom Anthonomus rubi Hbst., Miarus campanulae 

Lin., Apion varipes; Ap. ervi 1) Gyll, med bens 

San lathyri Kirby, Ap. violaceum Kirby, Or- 

chestes scutellaris Fbr., O, stigma Germ,, Micco- 

trogus picirostris Fbr., Ceutorhynchus troglodytes 

Fbr., Ceut. geranii Pa y k., 2) Brachysomus hirsutu- 

lus Fbr., Nanodes lythri Payk. i abftillige Barieteter, 

Barynotus lepidotus Hbst. og mercurialis; Phyllobius 

oblongus Lin. i forbaufende Moengde paa nogle aabne 

1) Ny for den danffe Fauna. 

2) Beſtemmelſen af denne Art efter Gyllenhal pansteligajøres ved 

ben Omftendighed, at ben i hans Berk er henført til Arterne 

med utanbebe Laar, frjøndt bet Modfatte i Wirkeligheden er Tils 

fældet. 
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Græspletter i Bulborg Skov; Trachyphloeus scabriculus 

Lin., Balaninus salicivorus Payk., Cryptorhynchus 

lapathi Lin.; Rhynchites alliariae Lin. bøjft almindelig 

paa Elle, Birke, Pile og Hasler; Crepidodera chrysanthemi 

Ent. Heft., Cryptocephalus bipunctatus L in. enfelt paa 

Hasler, Cryptophagus mesomelus Hbst., Colon an- 

 gularis Erichson; 1) Mordella fasciata Fbr. ifær 

paa tørre Sræftubbe; Badister peltatus Panz, t et enfelt 

Individ paa en Ellebuff; fammefteds fjeldent Brachytarsus 

varius Fbr,; 2) Chrysomela viminalis Lin. f Mængde 

paa Graapfil; 3) Chr, aenea L. enkelt paa Neder, 4) Chr. 

varians F br, í mange Varieteter paa Perifon. Paa blom- 

ftrende Umbellater i Auguft Cyphon lividus Fbr., Tri- 

chius nobilis Lin., Toxotus meridianus Lin., 5) Cly- 

tus mysticus Lin., Leptura qvadrifasciata Lin. og 

Strangalia armata Hbst., 6) den fidfte i forbaufende 

Mængde, ifer paa Peucedanum palustre. — J Svampe 

gjordes et rigt Udbytte: Anisotoma humerale F br., An. 

dentipesG y11,7) An. orbiculare I I li g., Mycetophagus 

qvadrimaculatus og multipunctatus, Bolitobius atrica- 

pillus Fbr. og trimaculatus Payk., Conurus pubes- 

cens Grav,, Scaphisoma agaricinum Lin., 8) og én 

1, 2,8) Nye for den danfte Fauna. 

3) Forekommer aldeles iffe omkring Kjøbenhavn. 

4) Ordrups Mofe ev det enefte Sted i Kjøbenhavns Omegn, hvor 

denne Art forrfommer almindeligt. 

5) Den findes iffe i det nordlige Sjælland, men er derimod alminz 

delig omkring Roeskilde. 

6) Egnen omkring Sorø fan fandfynligoiis betragtes fom Grandfen 

"for denne Arts Mdbredelfe mod Nord; idetiaindfte har jeg ingens 

finde erfaret, at den var funden i det nordlige Sjælland, frjøndt 

den i denne Oes mellemfte og fydlige Deel faavelfom paa Laaland 

og Falfter er et af de almindeligfte Inſekter. 

7) Seg har eengang før truffet denne Art omkring Kjøbenhavn. 
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mig ubefjenDt Anisotoma, 1) fom iffe findes beffreven hos 

Gyllenhal. 

For Den hidtil berørte Gan ftaaer endnu Fun tilbage at 

omtale Naaleffovene, og navnligen De to flørre ved Bromme 

og Grobebjerg. Jet jeg gaaer over til at angive Disfe Co: 

ves entomologiffe Forhold, maa jeg førft gjøre en Bemærk 

ning, fom pasfende fones at funne henfoettes paa Dette Sted. 

— Det er en for De Danffe Naturforffere ligefaa bekjenvt 

fom ofte imellem Dem drøftet Kjendsgjerning, at De hidtil 

unDerføgte Naaleffove i vort Fædreneland frembyde en i ene 

tomologifÉ Henfeende fra de toeffe og fvenfke totalt forftjellig 

Karakter. Medens man nemlig hos Nabolandenes fauniftiffe 

Sfribenter finder en Mangfoldighed af Inſektarter af alle 

Ordener angivne fom udeluffende Beboere af Naaleffove, er 

Det hidtil fun meget ufuldfomment lykkedes af Disfe at opz 

Dage hos os, endog de almindeligfte og faadanne, for hvis 

Forefommen i Danmark Klima og andre Forhold paa ingen 

Maade lagde Hindringer ivejen. Af De Naaletræerne ber 

boende Lyda-Arter have vi faaledes ikke truffet en enefte; af 

Slægten Lophyrus fun een, hercyniae Har t., og Det fun 

i et Par Gremplarer; 2) af Bostrichus-UArter faa eller ingen. 

— At Grunden til Denne Fattigdom ligger í Den Omftæn- 

dighed, at de danſte Naaleffove alle ere plantede, og at faa 

ledes ingen Art af Naaletræer hos os fan henregnes blandt 

De herffende Skovtræer, ex rimeligt, men fDetmindfte endnu (ffe 

afgjort; for faa af disfe Plantninger ere Desuden unDerføgte til 

1) En rød oval Art af Middelftørrelfe, hos hvilken Hannens bagefte ` 

Laar ere bevæbnede med en frarp trekantet Tand. 

2) Som ere fundne af Hr, Chr. Drewfen i det nordlige Sjælland ; 
den famme Art er dog almindelig omkring Kiel, hvor Hr. Jus 

ftitiarius Boie har trukket den af Larver. 
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at man endnu funde have nogen paa Erfaring grundet Me- 

ning om deres Forhold i denne Henfeende. Da deto Skove ven 

Bromme og Grybdebjerg tildeels beftaae af ældre Træer og ben 

førfte tillige har en ſtorre Udſtrekning end nogen af de hidtil 

underfogte fjællandffe Naaleffove, havde jeg ventet Der at famle 

nye Erfaringer over dette Punkt; ſtjondt dette med Henfyn 

til De egentlige Beboere af disſe Stove fun i ringere Grad 

blev Tilfældet, var jeg Dog heldig nof til at opdage et lille 

Antal af udmærkede Urter, om boilfe Vet ev afgjort, at ve 

idetmindſte fortrinsviis vælge Naaletræerne til Opholdsſted, 

og bvilfe Derfor Funne betragtes fom et Bidrag til vor Kund- 

(fab om be Danffe Naaleffoves Fauna. Sandſynligviis vil 

denne meget udvides, naar engang Naaleffocene i Jylland 

. blive underføgte. — 

Grydebjerg Naaleffov beftaaer af Fyrre og Graner; 

Ten gaaer mod Syd over f tæt ung Bøgeffov med fblandede 
unge Ege og mange Hasler. Paa flere Steder Å denne Dee 

af Stoven befinde fig fore Mofer med adfprette Elle. — 

AF te her fundne Arter vil jeg nævne Coccinella oblon- 

goguttata Lin., 1) af hvilken et Par Individer bleve ryftede 

ned af Graner, tilligemed to Eremplarer af Coccinella 

octodecimguttata Lin, 2); Otiorhynchus hirticornis 

Hbst. enfelt i Græsfet; 3) fammefteds Micropeplus sul- 

catus Hbst, Apion aethiops Hbst, Ap. Gyllenhalu 

Kirb. 4) og Throscus adstrietor Lin. , Paa Iris pseu- 

dacorus í Moferne Donacia thalassina Germ. og Don. 

sparganii Kunze. Under en Steen en enfelt Goerius 

4) Ny for den danffe Fauna. 

1-2) Forhen fundne i entette Individer ved Skovsborg. 

3) Jeg havde eengang før truffet den i Grasſet mellem nogle Graz 

ner i Iryggerød Skov. 

23 
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olens Lin. — 3 Svampe Strongylus ferrugineus Li n., 

Agathidium rotundatum Gyll., 1) Scaphisoma aga- 

vicinum Lin., Oxyporus rufus Lin., Bolitobius pyg- 

maeus Panz. % te faa Fyrreftubbe fandtes alene Me- 

lanotus fulvipes Hbst. — Ceraphron sulcatus Jur., 

Aphidius infirmus N. ab E. fem., Mesoleptus exorna- 

tas Grav., 2) Ichneumon ischiomelinus Grav. — 

Arternes Fattigdom var her meget paafalbente. 

Bromme Naaleffov beftaaer næften udeluffende af ældre 

Fyrretræer; Fun i den øftlige Deel træffes Graner í førre 

Antal. Mod Veit findes en Deel Birke, Ege og Hasler, og 

ved Spen Elle; til famme Side ligge flere aabne Steder med 

Blantninger af unge Graner, mellem hoilke Lyngen er ber: 

(fente. 

Hylobius abietis Lin. fandtes her f fort Antal og 

havde anrettet betydelig Sfade ved at gnave Barten af de unge 

Stud. Af Bostrichus-Arter faae jeg felo ingen; efter Bez 

retning af Sfovbetjentene vare imidlertid ( De fenere Aar en 

Deel Træer blevne ødelagte af disfe Infekter, hvis Spor jeg 

ogſaa traf paa en Mængde fældede Stammer. Kun nogle 

faa Graner vare angvebne af en grøn Nematus-£arse. 

Sj Græsfet fandtes her ben fjeldne Macrophya qva- 

drimaculata Fbr., Bracon punctulator N. ab E. mas, 

Aphidius planistipes N. ab E. mas, Perilitus consi- 

milis N. ab E., Campoplex cruentatus Grav. fem., 

Exochus coronatus Grav.,3) Ex. flavopictus n, fem.,4) 

4, 3) Nye for den danfte Fauna. 

2) Om denne fee førfte Bind af naturhiftorife Tidsfteift,, Pag. 306. 

3) De to fundne Individer ftemme itte aldeles med Beftrivelfen. 

4) En fort Art med guul Tegning af Slægtens anden Afdeling. 
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Cryptus sellator n, 1) Porizon laevigator n, fem., 2) 

Phygadeuon exilis n. fem. 3) —  Gammefteo$ Le- 

ptura femorata F br., 4) Stenus boops Grav., Hal- 

tica rustica Lin., H. obtusata G y ll, 5) H. salicariac 

Payk., €) Ceutorhynchus depressicollis G y11., Pla- 

tyrhinus comari Hbst., Rhinoncus qvadrituberculatus 

Fbr., Thamnophilus pruni Lin., 7) Apion confluens 

Germ., 8) Byrrhus.dorsalis Fb r. — 9 Svampe Myr- 

medonia humeralis G ra v., 9) Ocypus brunnipes Fbr,, 

Af Fyrretræer nedryftetes 

Dromius qvadrinotatus Panz.,10) Drom. sigma Ros- 

"Xantholinus tricolor Payk. 

31,11) Brachytarsus varius Fbr., Hylobius pinastri 

Gy 11.12) — Gaavel paa Naaletvæer fom ogfaa paa Elle 

og Hasler var Coccinella oblongoguttata almindelig. 

Paa Lyngen fantes i et enfelt Individ [Ceutorhynchus 

ericae Gy ll. — 

Egnen omfríng Neftoed blev underføgt fra ige til Ste 

Juli. Bøgeffovene have hev omtrent Ten famme Beffaffenhed 

fom i Egnen omfring Sorø, men beftaae . for en Deel af 

ældre Træer. Blandt de (fte berffende Skovtræer har Egen 

Den (tevfte Udbredelfe ; af Arern og Affe 13) forefomme Fun ens 

5-12) Nye fot ben danſke Fauna. 

1) En fort og rød Han af Slægtens femte AUfdelings ben tommer 

temmeligt nær til en anden ubeftveven Art, fom ovenfor er anført 

under Navn af Cryptus gothicus. 

2) Af Slægtens førfte Afdelings den hører blandt de Urter, hvis 

Bagkrop ligefom hos Porizon moderator Lin, er trefantet, naar 

den betragtes fra Siden. 

3) En meget lille Art af Slægtens tredie Afdeling. 

4) Forhen funden i bet nordlige Sjælland af Hr. Jacobſen; din 

fones at være almindelig paa Falfter. 

43) Ogfaa i denne Egan leverer dette Tre Cantharis vesicatoria 

Mængde. 

33% 
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telte, af Birke og Raaletræer faa eller Ingen. — Udenfor Sio- 

vene mangler Egnen Juteresfe å entomologi Henfeende; 

fivorfra bog maae undtages Sandmarkerne lidt norden for Neft- 

ved, fom paa en fildigere og tidligere Marstid end Den, hvori jeg 

underfegte dem, muligen befiüde nogle fjelbnere Urter; Disfe 

Sandmarker udvide tydeligen deres Indflydelſe til Henimod 

Randen af de tæt norden for Herlufsholm liggende Sove, Hvor 

De betinge nogle Smaaforandringer i Faunaen, tilljendegivne 

ved Grorcfomften af Cydnus morio L., Odontoscelis sca- 

rabaeoides L., Byrrhus dorsalis Fbr., Pompilus niger 

Fbr. og P. spissus Scht. o. f. v. 

X Skovene paa Suusaaens vefllige Bredde ev Jordbunden 

[tt baffet, og (nbeflutter paa Ve lavere Steder flere (maa 

Mofer med Carer og Iris; Vegetationen paa Cfocbunben er 

mindre $ppíg end i Skovene paa Aaens afllige Side. — 

AF Antliaternes Orden forefom her paa Umbellater den fjeldne 

Syrphus glaucus Lin. tilligemeb en enfelt Tephritis guttu- 

laris Meig.; 1) f Græsfet Gonypes cylindricus Meig., 

Dioctria flavipes Fall., Chlorops tarsata Fall., Em- 

pis ventralis Stg r. n. f begge Kjen, Cecidomyia elegans 

Stgr. n. fem, Hemerodromia vocatoria Fall, An- 

thomyia partita? Meig., Discomyza incurva Fall, 2) 

Chironomus vagans Meig. fem., 3) Odontomyia 

viridula Meig., Sciomyza albocostata Fall.; paa 

friffe Fyrſpampe paa en gammel Bøgeftamme Platyura fla- 

vipes Meig. ( begge Kjen, og en enfelt Hun af Den ud- 

mærfede Pl. laticornis Meig. 4) 

Blandt de her famlede Rhyngota udmærker fig Pen- 

tatoma punctatum Fabr. af feüfen et enkelt Indi⸗ 

om fandtes i en lille med Carex-Arter tilooren Mofe. — 

1-4) Rye for den danſte Fauna. 
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Flata cunicularia Lin. var her ligefaa almindelig fom FL 

nervosa, 

Af KRoleopterer lever i Skovgræsfet Erirrhinus bran- 

nirostris Hbst. 1), ffær paa fugtige Steder; Anisotoma 

dentipes Gyll. { begge Kjen; mellem nogle unge Graner 

Bryaxis sangvinea Fbr. 2) tilligemed Br. haematica 

Rchbch.3) Br.fossulata Rchbch.,4) og Aspidophorus 

' orbiculatus G y11.; 5) Lebia chlorocephala E n t. H ft., 

Aphthona coerulea Ent. Hft., 6) Chrysomela ar- 

moraciae og varians Lin., den fidfte almindelig i mang: 

Faroeforanbringer; almindelige vare Desuden Rhinusa pas- 

cuorum Gyll, 7) Rh, tricolor Mrsh., og Nanodes 

lythri Payk. me dens Varieteter, Oedemera flave- 

scens Lin. var her mindre hyppig end I Sfovene omkring 

Sorg. — Paa blomflrende Umbellater Trichius nobilis 

Lin. Leptura scutellata Lin. og Mordella pumila 

Gyll, ven ſidſte tillige paa Nanunfler. — I en te S ver: 

flamme en enfelt Mycetocharis barbata Gyll. — Paa 

friffe Fyrfoampe Anisotoma humerale Payk., Cis per- 

foratus Gyll., 8) og eu enfelt Bolitophagus reticulatus 

Illig. qe 

2) Seg har forhen fundet den i et enkelt Individ paa en Eng i 

Dyrehaven, 

4) Seg havde fun cengang før truffet den i et enkelt Eremplar paa 

en Eng ved Lrerføen, tæt ved Vejen, fom gaaer til Lyngby. Denne 

Eng er desuden mærkelig ved fin Rigdom paa Antliater og ſſeldne 

Eleutherata å jeg har faaledes alene der fundet Euplectus Karstenii 

og ambiguus Reichb,, og Autalia rivularis Grav. 

1, 8, 5, 7, 8) Nye for ben banfte Fauna. 

5) Nødvendigheden af at forandre ben af Ziegler dannede generifte 

Bencævnelfe er indlyfende, da ben allerede er bortgiven af Lacepède 

til en meget befjendt Fiffeflagt. 

6) Den forekommer ofte i Dyrehaven paa Iris pseudacorus, og uns 

Ke t ufigelig Mængde. 

I Danmark forhen alene funden paa Mors af Provft Schale, 
— 
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Iden rige Gngoegetatíon ved Aaen Erirrbinus eqvi- 

seti Fbr., Phalacrus caricis Sturm, flere Bagous- 

Arter, Hydronomus alismatis P a y k,. Anthobium sorbi 

Gyll., Catheretes: pedicularius ( Den? af Gyllenhal be- 

ftreone ganffe rødgule Hovedvarietet, Donacia sericea Lin. 

i flere Barieteter; Don. impressa Payk.; af Don, Lem- 

nae Fbr. en farmoifinred Varietet; Malthinus san- 

gvinolentus Fall., Auchenia subspinosa Pay k., Ma- 

lachius fasciatus Lin., 'Throscus adstrictor Lin., o. f. 

9. Langs med Aaen vrimlede ben (mute Calepteryx virgo 

i Forbaufende Untal. 

I Den nordveftligfte Ende af den vefilige Coo ligge henimod 

Labeby et Dar (maa Mofer, Dem jeg paa Grund af Den foregaa- 

ende ftærfe Barme fandt uden Band, ſtjondt (ffe ganfe tørre; De 

vare følgeligen f en Filftand, der fornemmeligt begunftiger Efter- 

føgning af De Koleopterer, fom paa den varme Aarstid pleje at 

føge hen til faadanne Steder, for at unDgaar Døden af Mangel 

paa tilftrælfelig Fugtighed. Underfegeljen af disſe fmaa Mofer 

leverede en Rigdom af fjeldne Urter, blandt hoilke et Par, hvis 

Forefommen ( Danmark neppe Funde aneé; Stenolophus 

vaporariorum Lin. nemlig, Der fandtes enfelt, og Ambly- 

chus unipustulatus Duft, fom var tilftede i flørre An- 

tal. Desuden forefom, Teels, under Det vaade Løv, deels ved 

Roden af Jrisplanterne, Stenolophus consputus Duft, 1) 

i Mængde og Amblychus peltatus Panz. 2) £ flere 

1) Ny for den danffe Fauna. 

2) Jorhen funden paa et lignende Sted i Dyrehaven, og desuden i 

et enkelt Individ paa en Lecrbakke ved Juur Søs ligefom ogfaa, 

fom ovenfor Side 339 er bemærket, paa en Ellebuft i Bulborg 

Skov ved Sorø. Denne fjeldne Art fynes overhovedet at Funne 

leve paa bel, meft forffjellige Slags Jordbund paa Bornholm 

fandt jeg den ſaaledes paa høje, of Solen gjennemvarmede Fly” 

veſandsbakker. | 
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Individer ; almindelige vare Anchomenus moestus G y 11., 

viduus Panz. og fuliginosus Knoch, hvorimod De paa 

lignende Steder i det nordlige Sjælland hyppigen forefom- 

mende A. picipes og pelidnus Payk. ber fyntes at 

mangle; Patrobus excavatus Pa y k,, Pterostichus an- 

thracinus Il lig., Leistus rufomarginatus Duft, Bem- 

bidium Doris I 11., Elaphrus uliginosus Fbr., Aga- 

bus bipustulatus Lin., og et Par andre, Denne næritaaente, 

endnu (ffe tilftroæffeligt unberføgte Arter; A, uliginosus 

Lin, A. congener, femoralis og affinis Payk, Bry- 

axis saugvinea Fbr., Platysthetus morsitans Grav, 

Lathrobium lineare Gyll, 1) L, qvadratum Payk, 

Staphyl. ventralis, sordidus, cinerascens og nanus 

Grav., Stenus oculatus G ra v., St. tarsalis Liungh, 

St. bimaculatus G yll. 2). 

For Bladvesper var Tiden iffe heldig; Deftomere Teri- 

mod Schneumoner og tildels for gravende Piezata, ſtjondt 

med Henſyn til de fidfte Egnen mangler gunſtige Forholt. 

€f De førfte Macrophya neglecta Klug, Selandria al- 

bipes Lin. og fuliginosa Schrk., Nematus seg- 

mentarius Drews. n. fem, 3) N. leucostictus Kl, 

N, viridiventris Drews. n. fem., N, varicornis 

Drews. n. 4, — Paa en Balfe ( den nordlige Deel 

af Sfoven en enkelt San af den Side 832 nævnte Hartigia 

n, g. — Af JHneumoner Pimpla rufata Gmel. t mang: 

foldige Varieteter med Henfpn til Størrelfe og Tegning; P. 

1-2) Nye for ben banffe Fauna. 

3) En N. fulvus Hart, nærmeft kommende ubeftreven Art, Den er 

meget fjelden. : 

4) Xt angive bisfe Urters Affiniteter er ugjørligt, ba be fun lidet 

ligne noget af be beførevne Species, — Over Halvdelen af de i 

Hr. Dremfens og min egen Samling forgaanben værende Nematus- 

Urter eve nye for Videnffaben. 
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scamca Vill. og de øvrige almindeligere Urter af Lenne 

Slægt; Giypta teres G ra v. fem. genuin.; Meniscus 1) 

catenator Panz., 2) Men. murinus Grav fem.; et 

enfelt Gremplar af et udmærket, til famme Genus henho— 

rende Species, fom vifer habituel Lighed med Lissonota 

segmentator, men fjernes fra denne Pimpla ved Famfor: 

mige Kløer, ved Untennernes tydeligere udtalte Traadform, og 

ved Den meget lange Læggebraads halvt fladtryffede og med 

Henfon til Overfladens Omrids lancetformige Skeder: jeg har 

faldet Denne Urt Men. elongator ; Individet er en Hun 3); 

Phytodietus errabundus Grav. mas 4), Cremastus 

geminus Grav., Mesochorus splendidulus Grav. og 

nogle ubeffrevne Urter af Dette Genus; Bassus festivus 

Fbr. fem. enfelt; Phygadeuon ambiguus Grav. mas, 

Ph, robustus n. fem. 5), Ph. diaphanus Grav. mas, Ph. 

argyrostomus n, mas, 6) Ph, variabilis Grav., Ph. 

dumetorum Grav, mas; Cryptus apiculator n, fem., 7) 

Cr. titillator Lin. mas í Mængde paa Umbellater, Cr. 

gothicus n, mas 8) ( Græsfei; fammefteds enfelt Cr. bivin- 

ctus Grav. mas 9) og Cr. leucopsis Grav, mas;10) — 

— 

1) Lissonota Grav. ungviculis pectinatis, terebrae vaginis lance- 

olatis depressis. 

2) Hannen er iffe befrreven'; den ubmarfer fig ved ganffe guult Ans 

figt og guulttegnede Hofter. 

3, 4, 6,9) Nye fot den ban(te Fauna. 

4) Bil nedenfor nærmere blive berørt. 

5) Sft. Side 324. 

6) En fterktbygget Art af Middelftørrelfe, afvigende fra be affine 

Urter af Slægtens tredie Afdeling ved Anfigtets tætte Beklædning 
af følvglindfende Haar. 

7) Sfr. Side 333. 

8) Sft. Side 33. 

10) Forhen funden af Hr. Dremwfen ved Skovsborg. 
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Tryphon geminator n. mas; 1) Exenterus cephalotes 

Grav. almindelig, tilligemed en Bartetet med guult Stu: 

telum; Ex. laticeps Grav. 2) entelt (en lille med Carer 

bevoren Mofes Mesoleptus typhae Fourcr. var mín: 

bre almindelig end f bet nordlige Sjælland; M. ventrator 

Grav,, 3) M. geniculosus Grav., M. fugax Grav. 

fem, 4) M. trullator n.fem,3 5) — Ichneumon castiga- 

tor Fbr. fem. (Var. antennis subtricoloribus), I. gros- 

sorius Lin. fem., I subsericans Grav, í begge Kjøn 6) ; 

I. dumeticola Grav. mas. enfelt, I. annulator F br. 

fem. almindelig, fom overalt £ Sjælland; of I. aethiops 

Grav. mas. og I. ornatorius Fbr, mas enfelte Indivi— 

der paa Umbellater; paa Hasler et Par I. praestigiator n. 7) 

2, 5) Mye for den ban(te Fauna. 

1) Ikke meget fielden i Bøgeftovene omkring Kjøbenhavn, hvor ben 

allerede ofte er funden. Den er af Middelftørrelfe med Tolledans 

net Bagfrop, og har guult Anfigt med en lodret fort Linie; fors 

reften hører den til Gravenhorfis tredie Afdeling af Slægten. 

Hunnen ev endnu uopdaget. 

3) Jeg har forhen truffet denne Art i det nordlige Sjælland. 

4) Hunnen til denne Art var forhen ubefjenot, Den adftiller fig fra 

Hannen ved en Deel Afvigelfer i Tegningen, blandt hvilke Anfigs 

tetà er den meft iøjnefaldende: bet ev fort med gule Øjeringe og 

et Par lodrette Linie af famme Farve paa Hypoſtoma. 

5) Af Slægtens fjerde Afdeling, maaftee nærmeft ftaaende den mig 

endnu ubefjende Mesoleptus cerinostomus, af bhvillen Gravens 

horft Fun beffriver Hanner. 

6) Hunnen til denne fjeldne Art var hidtil forgjæves føgt hos o8. 

1) En meget [mu£ fiintbygget Urt, fort med røde Been og hvid Tegs 

ning paa GCtfutellum, UAntennerne og Fødderne; den er nogle 

Gange truffen i bet nordlige Gjællands VBøgeftove. Den mels 

lemfte Kubitatcelle er trekantet. 
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og I. arctiventris Boie. 1) — Af gravende Piezata fore- 
fom, og næften ubeluffende paa Umbellater, Solenius vagus 

Lin. almindeligt ( mange Barieteter; Thyreopus clypea- 

ius Lin. enfelt; Crossocerus ovalis St, Farg.; af 

Oxybelus mucronatus Fbr., 2) Psen atratus Vander- 

lind, og Stigmus troglodytes Vand, 3) emfelte Individer; 

— af Chrysididae fortjener Fun en Barietet af Ch. cya- _ 

nea Lin. at anmærfes, bos hoilfen Bagfroppens Farve er 

forteblaa; — af Familierne Vespidae, Apidae og Andre- 

nidae, Epipone spinipes Lin., fom var almindelig, og 

Ep. melanocephala W esm., af bhvilfen jeg traf et eu 

felt Individ; Desuden Nomada xanthosticta (?) Kirb., 4) 

Saropoda furcata Panz., hvis Sun endnu iffe var truffen . 

hos o$, Bombus soroénsis F br. i flere Barieteter, Psithy- 

rus Francisanus Kirb, fem., og Andrena chryso- 

sceles Kirb. — 

Den lille Sfov, fom en Fjerdingvej nordveft for Neft- 

ved omgiver Slagelfevejen, beftaaer for en Deel af gamle 

Bøge, blandt hvilfe jeg var faa heldig at træffe et Par døde: 

Stammer, Der endnu iffe vare ganfte tørre, og følgelig af 

en færdeles heldig Befkaffenhed, for í dem at lære Ggnenó 

af Træ levende Eleutherata at Fjende. Jeg traf her flere 

Hololepta depressa og Triplax russica Lin., Mordella 

fasciata í Mængde; 'Triphyllus bifasciatus Hbst.; 5) 

almindeligt Bitoma crenata og Engis humeralis, Gt 

færdeles interesfant Fund gjordes ( Stegana hypoleuca 

4) Undertiden (f. Er. i Sommeren 1836) almindelig omkring Kjør 
= benfaon; den hører til en ubeftreven Gruppe af Slægten, Kos 

hoilten Hunnernes Bågtrop er meget ftærtt Eomprimeret henimod 

Spidfen (Banchus-agtig), og af hvilken vi ende et Par indens 

lanbfte Urter. Den her navngivne hører med Henfyn til Tegs 

ningen fil Gravenhorft's 8de Afdeling. 
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Meig, 1) Dev i flere Gremplarer blev truffen paa nogle 

friſte Forfoampe, fom fad paa en Stamme; ven flyver med 

en overordentlig Hurtighed, men vender fiar tilbage til Vet 

famme Punkt, hvorfra Den er forjaget. J Sræsfet ved Disfe 

Stammer forefom et Par Arter af Den mærkelige Slægt 

Macrocera, fom førft i denne Sommer er tilegnet Den dans 

ffe Fauna; M. angulata Meig. nemlig, M, lutea M eig. 

og M. centralis H ffm g.; deres Larver leve ſandſynligviis 

t Boletus ignitus. — Den omkring Sorø fundne Ara- 

dus betulinus Fall. faaes ogfaa ber enkelt. 

Skoven paa Suusaaens vfilige Side beftaaer af unge 

og ældre Bøge, efiligere ifær af unge Ege. Jordbunden ev 

baffet med flere (maa Bælfe, fom fade t Aaen, og hvis 

Bred paa et Par Steder er flenet; Limnius-WUrter føgtes 

her forgjæves. Vegetationen er overordentlig oppíg, og be 

ſtaaer ifer af høje Græsarter, Brægner, Astragalus gl:- 

cyphyllus, Perifon, Hindbær og Neder; men Skoobunden 

er ogfaa faa fugtig og blød, at man overalt fonter i med 

Foden. Paa Untliater er denne Skoo fandfynligviis over- 

ordentligt rig om Foraaret. 

Af Piezaternes Orden opdagedes her en ubeflreven Rogas 

fem., fom ifær er merkelig ved fine Undervinger, Der eve. for- 

fynede med 2 Radialceller (alaram posticarum cellulis 

radialibus duabus) ; Copisura rimator Sch t. fem. 5 Try- 

phon mitigosus G rav. fem., 2) Polyblastus alternans 

n. fem., Mesoleptus inclinator n. fem., 3) Phygadeuon 

2, 3) Nye for den danfte Fauna. 

1) Forhen funden i Dyrehaven paa den famme Plante af Hr. Chr. 

Dremfen. 

3) Staaer meget nær ved M. nemoralis, men adſtilles ved Mangelen 

af den mellemfte Kubitalcelle og ved Unfigtets gule Tegning. 
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sciapterus n. fem., 1) Ph. largitator n. mas, 2) Ph. 
parmatus n. fem.; 3) Orthocentrus merula Gra v. 

fem. 4) — Af Diptera Stegana nigra Meig. f et enkelt 

Individ. — Af Koleopterer den unmerfede Colon appendi- 

culatus Sahlb., 5) Saperda cardui Fbr., €) Apion vi- 

ciae Pay k., A, marchicum Hbst., A. aethiops Hbst., 

A. assimile G er m., A. apricans Hbst., Hypera elon- 

gata Payk., Balaninus curvatus M rs h., Miccotrogus 

picirostris F b r., Ceutorhynchus geranii Pay k., Rhi- 

nusa pascuorum G y I 1.; — í Egeftubbe Melandrya cara- 

boides Lin, og Salpingus planirostris F b r. 3 — ( Svampe 

Gyrophaena nitidula Gyll. og G. nana Payk., My- 

cetoporus lepidus og splendidulus G r a v. , Staphylinus 

subfuscus Gyll., vernalis og micans G ra v., Qvedius 

maurorufus og attenuatus G ra v. ; — af Elatere bemærke 

des alene Limonius minutus, Athous niger 04 Campylus 

linearis Lin.; — Polydrusus sericeus Schall forefom 

enfelt faavel paa Hasler og Elle fom paa tørre Græsmarfer 

ved Ubdfanten af Skoven. 

Kalby -Niis Skov oſtligt for Neſtved har ganffe den 

famme Beffaffenhed fom Den fof omtalte, hvis Fauna Den 

ogfaa deler; Den er mørk, tæt og ( højefte Grad fugtig. Bøge- 

træerne ere for florfte Delen ungt Krat, blandet med ældre 

Stammer; paa en Bakke mod $t er anlagt en endnu ung 

Granplantning. Paa to Steder I Coven findes Partier af 

4-6) Nye for den banfte Fauna. 

1) Hører til en ubeftreven Gruppe af Slægten med færdeles Fort 

Ræggebraad og mørkt beftyggede Vinger. Den her benævnte 

Art forefommer nu og ba trindt omkring i Sjælland. 

2) Affin Phygadeuon assimilis G ra v., men uden Lengdeftriber paa 

Bagkroppens andet Segment, og med paafaldende flore Vinger, 

3) Gn lille ftærktbygget Art af Slægtens tredie Afdeling. 
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unge Højftammede Ege. — Underføgelfen af Denne Skov leverede 

Bryaxis fossulata Reich b., Aspidophorus orbicula- 

tus Gyll, Homalota brunnea F br., Anaspis flava 

Lin., Ceutorhynchus asperifoliarum K irb, Rhinusa 

pascuorum Gyll., Apion ervi Gyll, A. ebeninum 

Gyll, A. Gyllenhalii Kirb., A, subulatum Germ., 

Atopa cervina Lin., Haltica obtusata Gyll. og dul- 

camarae Ent, Hft. — Abia fasciata Lin, fem. paa 

Anthriscus sylvestris ; Strongylogaster cingulata F br., 

Emphytus grossulariae K1, Athalia lugens K1., Do- 

lerus vestigialis K 1. fem., 1) Polyblastus alternans n. 

mas, 2) í &geffoven, Tryphon bisculptus Gra v. mas 3), 

Tr. luteifronsG r a v., Cryptus lateralis n. fem, — Aci- 

nia absinthii M eig, Herina syngenesiae M eig. 4). — 

Det fra Øfterføen bagved Dybsø indtrædende Vand 

og Den fnberfle Deel af Vræftøbugten afffære ved gfenfidig 

Zilnærmelfe fra Bet og Øft en mod Sddoſt udtrædende 

Halvø, hvis naturlige Beffaffenhed 6 mange Henfeender afo ger 

fra Det mellemfte Sjællands , men minder om Møen og ve 

Egne, fom ligge langs med Ørefundets fmallere Deel. Sko— 

vene eve (ffe ber fom t de nordligere og nordoſtligere Land- 

(faber unge, tætte, fugtige og bugnente af en yppig Plante- 

rigdom, men beftaae næften ubeluffende af ældre Bøge paa et 

jeont baffet og tørt Terrain; deres Vegetalion er enkelt, ads 

1, 4) Nye for den danfte Fauna. 

4) Foruden ved ben [mollere Form og de hvide sqvamae avfriller 

denne Art fig desuden fra Dol. gonager ved en mere ftejl Tyers 

aare i Area lanceolata, 

3) Denne Han var mig endnu ubefjenbt 4 Hunnen havde jeg fundet i 

Egeffovén paa Suusaaens øftlige Side, fom ovenfor er bemars 

fet, og desuden tidligere i et Ggefrat i m Skov i det 

nordlige Sjælland. 

3) Begge Kjøn af denne mærkelige Art vare allerede tibligere fundne 

i bet nordlige Sjælland. 
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fpredt, og fan paa mange Steder fades fattig. Aaerne er 

(ffe fom Hift opfolbte med Bandylanter og ranbebe med en 

bred Stræfnig af frodige Mofrurter, men Flare og hurtige, Deres 

Leje ftenet, og Deres Bredder lavt flræntede næften uden Før 

og Carer. Ut Faunaen fom en Folge af disfe Forhold vilde 

udoife Den ftorfte Lighed med det nordlige Sjællands, Funde 

allerede a priori antages for fiffert; alene Den noget fydligere 

Beliggenhed Funde ventes at betinge en eller anden Af- 

ofgelfe, og for at Funne drage Den flørft mulige Fordel af 

Deng Indflydelſe, valgte feg Halvøens fydligfte Del, Egnen 

omkring Vordingborg, til ben fyecielfere Gjenftand for mine 

Underfogelfer t Midten af Juli. 

Med De højere liggende Punkter af Ørefunds Bred frems 

byder Den hele foblíge Kyftrand fra Vordingborg til Kalehave 

den umisfjenDeligfte Overeensftemmelfe; paa de med Tussi- 

lago farfara beflædte Leerbaffer leve ogfaa her et Par pverft 

(jene Arter, fom enkelte Gange ere trufne paa Det fevft- 

nævnte Sted: Geopyris hemiptera Lin, og Anthicus 

ater Payk. 

Gfovene paa denne Kyfl tage deres Begyndelfe en halv 

Fjerdingoej øftligt for Vordingborg, afbrydes omtrent lígefaa- 

langt paa Den anden Side af Vintersbolle, begpnde atter lige- 

overfor Farø og fortfættes derpaa næften uden Afbrydelfe 

indtil Langø; paa nogle Steder, for Exempel ved Bintershølle, 

findes en Deel gamle Ege, paa andre [maa Partier af yngre; De 

tæt ved Stranden ftaaende have ved Jordbundens og Stor- 

mens WPaavirfning modtaget et noget forkroblet Udſeende. 

"Den fidftes Indflydelſe tilſtriver jeg ogſaa den iojnefaldende 

Fattigdom paa Jnſektarter ( Gkovmes fyblige Udfant. 

Af Eleutherata forefom ved Stranden i Selffab med Ar- - 

gopus testaceus Fbr. og Crepidodera exoleta Fbr. 

en for vor Fauna np Crepidodera, fom har ftor Lighed 
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med den fidftnævnte; 1) Telephorus flavilabris Fall. og 

T. thoracicus Oliv. vare (ffe fiene paa lavere liggende 

GSræspletter. 

S Skovenes nordlige Udfant, hvor hele Planteverdenen 

har et frodigere Udfeende og hvor flere (maa Mofer med da 

blomftrende Hieracier findes, forefom Hypera nigrirostris 

Fbr, Ceutorhynchus sulcicollis Payk., C, margina- 

tus Pay k., C, depressicollis Gy11, C. erysimi H bst., 

C. contractus Mrs h., Polydrusus sericeus Schall, 

P. maculicornis Germ., Bruchus loti Panz., 2) 

Orchestes qvercus Lin., Cleonis trisulcatus Hbst. 

paa Kløver, Amalus scortillum Hbst., en enfelt Oro- 

bitis cyaneus Lin., Rhynchites alliariae Lin. og R. 

coeruleus De G.; paa Salix capraea flere Ramphus 

flavicornis Clairv.; — Apion violaceum Kirb,, 

A. frumentarinm Lin, A. virens Hbst, — Paa 

Hieraciernes Blomfter Cistela fulvipes F br. 3), Stranga- 

lia armata Hbst. og Toxotus meridianus Fbr., tc 

to ſidſte tillige paa Kløver. — Vaa tørre Græspletter Cly- 

thra longimana Lin., Ptinus imperialis Lin., Colon 

nanus (?) Erichs, 4) Meloe brevicollis Fbr. og 

Cryptohypnus qvadripustulatus Fbr. — 3 en Mofe 

en enfelt Hydaticus Hybneri Fbr. — Bed Brevderne 

af de flenede Bekke Trechus secalis Payk., Staphyl. 

cinerascens Grav., Stenus juno Tbr, St. boops 

Grav, St, canaliculatus Knoch, St, fuscipes Grav., 

1, 2, 4) Nye for den danfte Fauna. 

1) Ifølge Gyllenhal's Note til Haltica exoleta (III, 553) antager 

jeg ben fot transversa Mrsh,, men dennes og be nærmeft Eoms 

mende, Arters Synonymi fynes at trænge til en grundig Nevifton. 

3) Forhen funden i et Par enkelte Individer i Omegnen af Hirfd- 

holm, 
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St. proboscideus Oliv., og em ubeftemt Hypocyphtus 

Schüp p.; f felve Waerne paa ben nedadvente Side af 

Stenene Hydraena riparia Kugell, Hydrobius lim- 

batus Fbr., Cyllidium seminulum Payk., Limne- 

bius truncatellus P a y k., og L. minutissimus G e r m. — 

Af Rhyngota en enfelt Pentatoma nigricorne Fbr. 1) — 

Paa Piezata vare Disfe Skove fattige, en Følge fant: 

iynligvtis af deres Mangel paa blomflrende Umbellater. — 

Hylotoma coerulea Kl. mas, 'Tenthredo mandibula- 

ris Kl. mas; Macrophya neglecta Kl, og qvadrima- 

culata Fbr. fem., Agathis rufipalpis N. ab. E. mas, 

A. tibialis N. ab. E., Sigalphus ambiguus N. ab. E. 

fem., og endeel endnu iffe tilfirceffeligt underfogte Urter af 

Familierne Braconidae og Alysiidae, blandt bhvilfe en en- 

felt Hun af den Side 354 nævnte mærkelige npe. Rogas; 

Ceraphron clandestinus N. ab. E. fem., Coelinius 

parvulus N. ab E. 2) — Paniscus virgatus Fourc r., 

Glypta vulnerator Grav., Lissonota deversor 

Grav. mas, Phytodietus errabundus Grav, fem., 

Hemiteles areator Panz., Phygadeuon exiguus 

Grav. fem., Ph. rufinus G rav. fem., Ph. cur- 

vus Grav. fem., Ph. qvadrispinus Grav.; Meso-' 

leptus testaceus Fbr.; — Ichneumon castaneiventris 

1) S et enkelt Eremptar fundet af Hr. Chr. Drewſen ved GStovsborg. 

2) En Jagttagelfe, fom jeg ofte har havt Lejlighed til at gjøre, og 

fom her enbpbermere beftyrkedes, ev ben, at blandt de ved Havet 

og tildeeld ogfaa ved flore Indføer forefommenbe parafitifte Pier 

gata et overvejende Antal tilhører Familierne Braconidae, Aly- 

siidae og Chalcididae; af genuine Schneumonider træffes i Almins 

delighed fun de mindre udmærte de Former, ifar af Slægterne 

Campoplex, Cremasius og Porizon. 
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Grav fem. i); af Ichn. confusorius Grav. en meerfelig 

Barietet med ganffe fort Bagkrop, paa Hyldebufte; — An. 

drena coitana Kirb. 2) i begge Kjon paa blomftrende Hie- 

racier, og paa den famnie Plante flere fmaa Nomada-YArter, 

af hvilfe nogle nye for vor Fauna, men fom af Mangel 

paa tilftrætfelige Hjærpekilder for Øjebliffet iffe med Gif- 

ferhed funne navngives. 

Af Antliater Chironomus tentans Fbr. mas, Ch. fla- 

veolus Meig. fem.3) Ch. serenus Zett., Ch. picipes Meig. 

fem, Ch. riparius Meig. fem., Ch. albipennis (?) Meig.; 

— Cecidomyia aurantiaca Macq.; Sciara praecox Meig., 

Se. distincta Stgr. n. mas, Limnobia tripunctata Meig.; 

Argyra diaphana Meig., Sciomyza ventralis Fall., Acinia 

absinthii Meig, Ochthiphila juncorum Fall., Microphorus 

flavipes Meig., Asilus opacus Meig.; — Sphegina cluni- 

pes Fall. 4) i begge Kjøn enfelt paa fugtige Bøgeftubbe; 

— Chlorops scalaris Meig. 5) og Ch. cereris Meig. af- 

mindelige 1 Græsfet ved Stranden; — Agromyza geniculata 

Meig., Coenosia nemoralis Meig. 6), Chorthophila varicolor 

Q) Meig.7); Anthomyia nigrimana Meig.; Dexia rustica 

Meig.; Ocyptera brassicaria Fbr., Zophomyia tremula 

Fbr. almindelig i hele Egnen; Tachina larvarum Meig.; 

ben udmærfede Clytia pellucens Meig. i et Par Grempfarer 

i Græsfet; T. agrestis Fall. 8); Metopia distincta Meig.; 

Echinomyia tessellata F br. almindelig paa terre Græspletter. 

Uden entomologiff Jnteresfe vare de t[oferebe Bakker, 

der I flørt Antal hæve fig trindt om i Egnen, og fom ií 

Almindelighed ere fandede; Underføgelfen af flere, hvor- 

iblandt Egnens højefte Punkt, be faafaldte Kulsbjerge gft- 

ligt for Nyraad, eftervifte fom deres Indbyggere fun nogle 

1-8) Nye for den danffe Fauna. 
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faa Arter, blandt hvilke den ellers i Sjælland meget fjeldne 

Harpalus anxius Duft. og Aphodius subterraneus Lin. — 

Paa en tidligere Aarstid er Faunaen fanb[oníigotió rigere, 

men neppe færegen; GSanddannelfen er dertil altfor utyde- 
ligt udtalt. 

Nymark: og Basfar -Sfove paa den nordlige Side af 

Vejen mellem Vordingborg og Kallehave ere tildeels obere 

ordentligt tørre, ſtjondt be indeflutte flere mindre Mofer ; 

disfe fidfte vare paa ben Tid, jeg beføgte dem, opfyldte med 

blymftrende Oenanthe Phellandrium, fom i Førbindelfe med 

nogle Sandgraves Dverfosmmelfe af Pastinaca sativa hid- 

foffebe en Rigdom af Piczata. 

Paa de nævnte Sfærmylanter t Mængde Allantus no- 

tha, A. zonula vg A. zona Kl. Var? 1) — Enkelt Ten- 

thredo bicincta Lin. fem. 2) vg Eriocampa luteola Kl. — 

Sf Schneumoner Alomya ovator Fbr. fem. og A. nigra 

Grav.mas; af Ichneumon oratorius Fbr. Hanner 1 Mængde, 

men ingen Hun, bvilfet ligeledes var Tilfældet med I. va- 

ginatorius Lin.3); I gracilicornis Grav. fem., I. funereus 

Fourer. fem., I. strigatorius Grav. fem, ; I. luctatorius var 

mindre almindelig end i det nordlige Sjælland; I. Flavaginis 

Drews. n. fem.4); I. fusorius Lin.; — Phygadeuon cepha- 

otes Grav. mas, Ph. largitator n. mas; Ph. profligator 

1) Afoigende fra Klugs Befkrivelfe ved Føddernes Eonftant forte 

Tegning. 

2) Ny for den banffe Fauna. 

3) Den ubefjendte Hun til denne Art torde muligen være I. sarci- 

torius Lin. — 

4) ruffen i begge Kjøn af Nonagria-Larver af Hr. Chr. Dremfen. 

Gravenhorft beffriver denne Hun fom Han til Ichneumon exten- 

sorius Lin. 
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Fbr., fom overalt i Sjælland, færdeles hyppig; Ph. plagia- 

tor Grav. fem., Ph. variabilis Grav., Ph. jejunator Grav. 

mas; Cryptus bitinctus Grav. fem. og Cr. peregrinator 

Lin. fem. fom fæbvanligt i Mængde; Cr. mandibulator n: 

mas almindelig; Cr. intermedius n. fem., Cr. nigripes Grav. 

mas 1), Cr. azurescens n. fem.2) ng Cr. miniatus n, 3) fem. 

i enfefte Individer; Cr. analis Grav. og Cr. titillator Lin. 

almindelige í begge Kjøn; Exetastes laevigator Vill. pg 

Ex. fornicator Fbr., hiin í flørre Antal, denne enfelt; Ban- 

chus falcator Fbr., Bassus festivus Fbr., Pimpla rufata 

Gmel, Lissonota bellator Grav., Porizon recurvator n., 

pg Pion nigripes n, 4), alle iffe ffefoue i begge Kjøn. — 

1,3) Nye for den banffe Fauna. 

2) En for en Del Yar fiden ved Skovsborg funden meget ftor og 

ſmuk Art med metalffinnende $8agfrop; den flaaer nærmeft ved 

Cr. eyanator Grav., men far endnu ftørre Uffinitet til en i Gronz 

land forefommende Art, Cr. Fabricii n.; (Otto Fabricius’s Ich- 

neumon moderator). 

3) Xf Slægtens fidfte Afdeling. Den torde muligen være en VBarietet 

af Gravenhorft?8 Cr. melanocephalus (fom er mig ubefjendt), 

ba ben fun afviger fra VBeffrivelfen over denne fidfte Art ved 

ganffe forte Antenner, hvis Ring fun er hvid paa den øverfte 

Side, og ved fort Mefothorar. Men mod dette Antagende taler 

desuden den Gravenhorftffe Arts mindre Størrelfe (3 Linier lang 5 

mine to Eremplarer ere af 4-6 Liniers Længde) og dens fydlige 

Fædreland. („Unicam feminam a Steven e Tauria transmisit”). 

4) Srembpber aldeles de famme Karakterır fom P. fortipes Grav., 

men abffiller fig Eonftant fra denne ved forte Been, Hannen des- 

uden ved meget afvigende Tegning. Den er forhen funden i det 

nordlige Sjælland; Hannen i førre Antal. 
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Helcon abbreviator n. fem. 1) i et enfelt Individ paa Oenan- 

the Phell. — Foenus affectator Fbr. enfelt i begge jon. 

— Hoplisus qvinqvecinctus Fbr., Lindenius albilabris 

Fbr. L. brevis? Vanderl., Solenius fossorius Lin. Var. 

(?) fem., Crossocerus varipes St. Farg., Arpactus tumidus 

Panz, Nysson spinosus Fbr., N. trimaeulatus Rossi, N. 

maculatus Fabr., Myrmosa atra Panz. mas, Tiphia vil- 

losa Panz. fem., Pompilus spissus Scht. fem.; Oxybelus 

mucronatus Fbr. fem. í et enfelt Individ; Hedychrum 

Panzeri Fbr. vg Chrysis bidentata Lin., af begge enfelte Hun- 

ner; Ancistrocerus oviventris Wesm., Symmorphus bifa- 

sciatus Spin. 

I Sfovgresfet vg paa Buffe desuden Blennocampa 

cinereipes 99 varipes Kl., Dolerus palustris pg dubius 

KL, Nematus fulvus Hart, N. ventralis Pnz., N. myoso- 

tidis Lin., N. capreae Lin., N. dorsalis Drews. n., N. 

albidus Drews. n. N. scutellaris Drews. n. 2), N. leu- 

copterus n. fem., N. prasinus Hart., Cladius rufipes St. 

Farg.; — Schizocera furcata Vill. mas i en life Mofe i 

den vftlige Udfant af Vasſar-Skov paa en Garexbuff ; — 

af Slægten Pimpla forekom næften alle vore almindeligere 

Arter: P. instigator Fbr., P. turionellae Lin., P. grami- 

nellae Schrk., P. visitator Scop., P. examinator Fbr.; — 

Meniscus catenator Pnz. og en Deel af be almindeligere 

Glypta - Arter; — Anomalon xanthopus Schrk. yg A. te- 

1) Afoigende fra Glægtens øvrige bekjendte Arter ved paafaldende 

fort Bagkrop og mindre ftærkt udviklet bagefte Fodpar. Jovrigt 

fommer den Helcon tardator N. ab. E. nærmeft. 

2) En ftor ruftbruun Art, hvis af Rønnetrærts Blade levende Larve 

er opdaget og opfødt af Hr. Chr. Drewſen. 

1) Ny for ben banffe Fauna. 
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nuicorne Grav.; — Tryphon multicolor Grav., T. biscul- 

ptus Grav., T. heliophilus Grav. fem., T. melanoleucus 

Grav. fem. almindelig; T. erythrocephalus Grav. fem. i 

et enfelt Individ paa en Eng i Nymark-Sfov; T. scapu- 

lator n. fem. 1); — Exenterus cephalotes Grav., E. simi- 

latorius n., E. osculatorius n. fem., ben fibfte i et meget 

(ivre og mere ffarpt tegnet Sndivid end det ved Sorø 

fundne; — Mesoleptus nemoralis Fourer. mas, M. fili- 

cornis Grav., M. fugax Grav. mas, M. mundus Grav. 

fem.2), M. reclinator n. fem.3), M. lateralis n. mas 4), M. 

luteolator Grav. fem.5); — Ichneumon pumilus Grav. 

fem., I. ochropis Gmel., I. grammicus n. mas, I. striga- 

torius Grav. fem. Var. 1., I. ravator n. mas 6) og I. vari- 

color n.7) enfelt paa Hasfelbuffe; I. fabricator Fabr. mín: 

dre almindelig end f bet nordlige Sjælland; abffillige endnu 

1) Xf famme Afdeling fom T. armillatorius Grav., og denne ner: 

meft ftaaende i Tegning; Habitus omtrent fom T. multicolor fem. 

3) Affin den foregaaende, men uden mellemfte Kubitalcelle, med blegt 

Stigma og rødgule Untenner. 

4) En M. sternoleucus Grav. nærmeft Eommende ubeffreven Art; 
dens Bagfrop er guulrød og tegnet paa en for Slægten ano- 

mal Maade, Den er flere Gange funden i det nordlige Sjælland 

af Hr. Chr. Drewſen. 

5) Gravenhorft beffriver fun Hannen, fom er mig ubekfjendt. 

6) En lille fmukt tegnet og mangefarvet Art af Slægtens ottende 

Afdeling. 

7) Xf Slægtens niende Afdeling, en ved Tegning udmærket Art af 

Middelftørrelfes Antennerne ere hvidringede og Skutellums Farve 

undertiden rødlig. 

- -1-8,5-7) Nye for den danffe Fauna. 
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iffe tilftræffeligt underføgte og tildeels ubeffrevne Hanner, 

fom høre til den vanffelige Gruppe, for hvilken I. iocerus 

er Typus; — Phygadeuon sciapterus n. fem., P. diapha- 

nus Grav. mas, begge almindelige; — P. siliqvator n. 

fem. 1) i et Par Individer paa tørre Græspletter; — Cry- 

ptus congruens Grav: mas 2) enfelt paa en Hyldebuſk; — 

Hemiteles pictipennis n. mas3) enfelt i Græsfet; — Pe- 

zomachus fasciatus Fbr. fem., P. agilis i flere Barieteter, 

P. hortensis Grav. mas, P. festinans Grav. fem.; — 

Phytodietus errabundus mas enfelt paa Hyld. — Rogas 

dissector N ab. E. almindelig íi Græsfet; fammefteds en 

færdeles mærfelig ubeffreven fort Bracon af N. v. Eſenbeck's 

Gruppe rostrati, (Vipio Latr.), hvis langt fremtrædende 

Munddeles overordentlige Bygning torde berettige til Op- 

fiillingen af et nyt Genus mellem Bracon pg Agathis; — 

Helcon tardator N. ab. E.4) fem. i et enfeft Individ, foer- 

mende paa en tor Bøgeftub; — ben forunderlige Gonato- 

1) Den uheldige Omftændighed, at Gravenhorft i fine Artsbefkrivelfer 

neften udeluffende fun angiver Tegningen, har ofte be fterfte 

Vanfkeligheder for Beftemmelferne til Folge. Om den her navn= 

gione Art, fom hører til Underflægtens førfte Gruppe, torde det 

faaledes være tvivlfomt, om ben iffe maaffee funde henhøre til 

en af de Gravenhorftffe Urter Ph. nigrita, Ph. afflietator, Ph. 

digitator eller Cryptus lugubris; fbi fra Beffrivelferne over disfe 

afviger min Ph. siliqvator fun meer eller mindre i Antennernes, 

Vingerodens og Benenes Farve, fra den fidfte vigtigno£ tillige t 

Habitus, da Cr. lugubris i denne Henfeende flal have Lighed med 

Cr. viduatorius Fbr., fra hvilfen min Art er totalt forffjellig; 

men paa den anden Side er det muligt, at alle de nævnte Arter 

ere ganffe forffjellige fra min i mange andre væfentlige Henfeenz 

der, for Erempel i Bygniugen og Skulpturen af Metathorar, o. ſ. o. 

2-4) Nye for ben banffe Fauna. 
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pus pedestris Liungh fem.1) ligeledes f et enefte Individ 

paa biomftrende Spiraea ulmaria; desuden en Deel endnu 

ubeftemte og tildeels ubeftemmelige Figites-, Alysia-, Euba- 

dizon-, Aphidius-, Perilitus- og Cinetus-Arter; paa Chal- 

cididae vare disfe Sfove panfaldende fattige. — Macropis 

labiata Fbr. var í begge Kjøn hyppig trindt om i Skovene 

paa lave Bøgebuffe. - 

I Blomfterne af Pastinaca sativa vare Phytocoris 

pastinacae Fall. og Ph. nassatus Fbr. færbefes hyppige; 

af Rhyngota forefom desuden í bet tørre Græs paa Baf- 

ferne í Sfoven Piesma marginatum Wolff, Anthocoris 

exilis Fall., Delphax pellucida Fbr., Euacanthus interru- 

ptus Lin., Attus leucocephalus Lin., og ben fjefone Cyd- 

nus biguttatus Lin. t begge be af Fallen anførte Variete: 

ter. Síbélerne vare bedwffede med Monanthia cardui Fbr. 

Anledning til Opdagelfen af nogle fjeldne Antliater 

gab denne fidfte Plante, fom fyillede den forfte Rolle blandt 

be højere liggende Punkters Vegetation: Urophora solsti- 

tialis Lin. og stylata Fbr.1), Tephritis cardui Lin.2) og 

guttularis Meig.; — Anthomyia cardui (?) Meig. — Paa 

Pastinaca sativa og Oenanthe phellandrium i flere Jnbivi- 

der Syrphus glaueus Lin., — i Mængde Chrysogaster 

chalybeata Meig., C. coemeteriorum Meig. vg Syrph. um- 

bellatarum Fbr. — Desuden Doros ornatus Meig,, Antho- 

myia  qvadrimaculata Fall., Nemoraea quadripustulata 

Fbr. i Mængde paa Bogeflammer, Aricia impuncta Fall. 

pg A.testacea Meig. almindelige paa Hyld; Agromyza ni- 

gripes Meig., Sapromyza notata Fall, Phytomyza abdomi- 

nalis Stgr. n, Zodion notatum Meig.3), Dolichopus penni- 

tarsis Fall. mas. 

— 1-3) Nye for den banffe Fauna, 
- 



364 

Af be Græsfet iboenbe Eleutherata vare Rhinusa pas- 

cuorum Gyll., Miccotrogus cinerascens Mrsh., Apion 

confluens Germ., A. ervi Gyll. og A. marchieum Hbst. 

almindelige, faavelfom Ceutorhynchus geranii Payk., Ca- 

theretes pedicularius Lin. i flere Farveforandringer, An- 

thobium minutum Fbr. og sorbi Gyll., Tachyporus niti- 

dulus Oliv., T. marginatus pg pusillus Grav, Oxytelus 

nitidulus Grav., Aphthona euphorbiae Payk., Teinodactyla 

anchusae Payk., nasturtii Fbr., lutescens Gyll. og atri- 

cilla Lin. —; i færre efer enfelte Individer tagttoges 

Dromius linearis Oliv., Lebia chlorocephala Ent. Hft., 

Helophorus nubilus Fabr., Catops fumatus Spence, Cry- 

ptophagus silaceus Hbst., Anobium castaneum Fbr., Ani- 

sotoma brunneum Gyll.1) og A. orbiculare Ill. paa en 

Eng i Nymarf-Sfov; Anisotoma n. (?) i begge Kjøn2); — 

Barynotus lepidotus Hbst., Anthonomus druparum Lin,, 

Dorytomus taeniatus Fbr., Ceutorhynchus floralis Payk. 

vg C. myriophylli Gyll.3), Apion Gyllenhalii Kirb., Ap. 

subulatum Germ., Ap. punctigerum Germ., Phyllotreta 

brassicae Fbr.; — i en life Mofe i Vasſar-Skov et Par 

Individer af en overordentlig lille fort Mordella 4) med 

Silfeglands, fom iffe findes beffreven hos Gylfenhal, og 

derfor for SØjebliffet iffe fan navngives ; — paa Salix ca- 

praea Phytoecia eylindrica Lin., Cetonia aenea And., Ela- 

ter sangvineus Lin. og El. praeustus Fhr., Campylus li- 

nearis Lin. enfelt, Athous niger Lin., Diacanthus crucia- 

2) Den famme, fom ben i Soro-Egnen fundne, der er omtalt Sp. 340, 

3) Gt andet Individ er i denne Sommer ogfaa fundet ved Skovs⸗ 

borg af Hr. Chr. Dremfen. 

1,4) Nye for den banffe Fauna, 
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tus Lin. Limonius assimilis Gyll. og fjeldent Rhynchites 

betulae Lin.; paa Spiraea ulmaria í Mængde Leptura 

scutellata Fhr., Clytus mysticus Lin., Trichius nobilis 

Lin. 9. f. 9., og å flere Exemplarer den fjelone Cistela 

. sulphurea Lin.; — i Træftubbene faaes alene Sinodendron 

cylindr., Dorcas parallel. vg Pachyrhinus latirostris Fbr.; 

— i Svampe Endomychus coccineus Fbr., Melandrya ca- 

raboides Lin. og Tritoma bipustulatum Fbr.1) — Scu- 

tellaria gallericulata var her ligeſom paa nogle Steder i 

Dyrehaven (f. Er. ved Skovsborg-Dam) bedækket med 

Galleruca qvadrimaculata. — De Kadavere af fmaa Patte- 

dyr, fom jeg lagde i Skovene, fremfoffebe alene Necropho- 

rus mortuorum pg Catops fumatus Sp. — Silpha obscura L. 

var i hele Egnen tilftede i forbaufende Antal, og vpholdt 

fig tfær paa Beje og Fodftier, hvor den fornemmeligt nær 

rede fig af føndertraadte Inſekter 2). 

— Til Gxfurftoner paa Laaland ffufoe efter Beftemmelfen 

den fidfte Sjerbebeef af Juli Maaned og Halvdelen af ben 

folgende været anvendte. Den noffom bekjendte vaade 

Sommer lagde uovervindelige Hindringer ivejen for ND- 

forelfen af denne Plan; og Baroniet Guldborgland, Der 

tilmed, faavidt jeg veed, fun ufuldfomment repræfenterer 

1) Kun eet Individ vides før at være truffet af dette Infekt i Dan- 

marë: bet er mig meddelt af Hr. Henrik Krøyer, fom for nogle 

Aar fiden fandt det netop i den famme Gan. 

2) Som Tillæg til Noten i dette ZTidsfkrifts 2 Bd. 2 H. P, 122 

++) vil jeg her bemærke, at jeg i denne Gan traf Melo&-Larver 

paa Schneumoner, ja endog paa (eu theratas paa Alomya nigra 

Grav. nemlig et Par Stykker ved GSuturen mellem Sprofternum 
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den øvrige Deel af Øen, blev derfor den enefte og endda 

fun libet underføgte Egnı). At imidlertid det frugtbare 

og lave Laaland med fin fydligere Beliggenhed, fine dybe 

Egeffove og fin frodige Vegetation nærer ufjenbte natur- 
biftoriffe Skatte i fit Skjød, har man neppe Grund tif at 

betvivle; Tigefom jeg ogfaa troer, at bet, ombhyggeligen 

gjennemføgt, mere end nogen anden af de banffe Der vil 

findes at frembobe fauniftiffe Dvereensftemmelfer med ben 

nordtydffe Slettes Løvffove. 

At jeg maa tnbffrenfe mig til den følgende fimple Mn- 

givelfe af be faa mærfeligere Fund, ville disfe Linier fore 

baabentligen undffylde. 

3 Smaaffovene paa den lille Halvø nordligt for Dureby- 

gaard Berytus tipularius Lin. pg en meget fmuf metalgraa 

Pentatoma2) af famme Gruppe fom perlatum vg denne 

nærmeft fommende i Tegning og Gfulptur, men fom hyer- 

fen findes beffreven af Fallén effer angiven t Burmeifter’s 

Handbud b. Ent. Rhyng., vg fom derfor for JONE 

iffe nærmere fan beftemmes. 

og Pronotum, og paa et Individ af Anisoplia horticola L. iffe 

mindre end over halvtredfindstyve, fom bedafkede Dyret overalt. — 

En Thyreopus cribrarius havde, foruden to fmaa af ben fædvan- 

lige Art paa Mefothorar, endnu en tredie ſtjuit under Bagkrop— 

pens andet Segment, ſom er tre Gange ſaa ſtor ſom de aper 

og af glindfende fort Farve. 

1) Om Mefultaterne af de paa Zilbagevejen gjennem Sjælland i Eg- 

nen omfring Sorø andengang anftillede Underføgelfer er allerede 

i det Foregaaende berettet, — Det var oprindeligt min Henfigt 
fra Laaland at gaae over til Fyen, og derfra til det nordveftlige - 

Sjælland; men Regnens haardnakkede Vedvarenhed tillod ingen 

af Delene. 

2) Ny for den banffe Fauna. 
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Macrocera vittata Meig.1) (nec Macq.); Asilus aesti- 

vus Meig., Micropeza corrigiolata Meig., Medeterus te- 

nellus Fall. og Sericocera erinacea Fall., affe almindelige; 

-enfelt Tephritis onopordinis Fbr. pg Conops rufipes Fbr., 

den førfte paa Pastinaca sativa, den fidfte i Græsfet. 

Selandria luteola Kl. fem. vg Nematus albipennis 

Hart. fem. i Græsfet; Tenthredo colon Kl. almindelig i 

hele Egnen; Xylonomus tornatus n. fem.2) í et enfelt 

Gremypfar paa Humulus lupulus í en ffyggefuld Skov; paa 

Umbellater, tfær Pafttnaffer og Perſille, Banchus falcator 

Fbr. — fom enbogfaa blev truffen ved Stranden paa Co- 

nium maculatum — i Mængde, Hannen i flere Varieteter; 

paa be famme Planters Blomſter mere eller mindre hyppigt 

Exetastes clavator Fbr., Exet. nigripes fem. Var. 1 Grav., 

E. illusor »g guttatorius Grav., E. fornicator Fbr. mas; 

Cryptus analis Grav. og titillator Lin. i flørt Antal; en 

enfelt Cr. macrobatus Grav. mas; Phygadeuon cephalotes 

Grav. mas; Phytodietus errabundus Grav. fem.; Ichneu- 

mon fusorius Lin., I. infractorius Schaeff. mas; I. orna- 

torius Fbr. mas i fterfte Mængde; Foenus jaculator pg 

affectator Fbr.; Priocnemis notatus Spin. mas pg Pr. ex- 

altatus Fbr. mas; Pompilus spissus Scht. fem.; Cerceris 

labiata Fbr., Solenius vagus Lin., Lindenius albilabris 

Fbr., Crossocerus scutatus Fbr., Crabro cephalotes F br. ; 

Chrysis fulgida Lin.3), Hedychrum Panzeri, Psen atratus 

1,2) Nye for ben banjfe Fauna. 

2) En udmærket ftor fort Art med rødgule Been og fmalt petioz 

leret Bagérop. 

3) Blev netop i de famme Dage funden af Hr. Chr. Dremfen ved 

Skovsborg, og ligeledes paa Pastinaca sativa. 
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Vanderl. — Af Piezaternes Orden beóforuben i Græsfet 

og paa Buffe Meniscus murinus Grav. mas1), Tryphon 

biseulptus Grav., T. procurator Grav. fem.2), T. cingu- 

1) Denne ubejfreone, førft af Hr. Boie opdagede Han (cfr. dette 
Tidsſkr. B, L, P. 309) er mig meddelt af Hr. Julius Schade, 
hvem jeg ligeledes har at takke for en Mesostenus gladiator Scop. 
fem., fom hos o8 endnu fun er funden paa Laaland; og for et 

Par udmærkede Tenthredinidae: Tenthr. consobrina Kl. fem., 

af hvilfen Art jeg fun en enefte Gang har truffet et Individ i en 

Mofe i Sryggerød-GSkov, og Perineura rubi P nz. (efter det -oven= 

for P. 329 Anforte nu Synairema delicatula mas.) 

En ved Hr. Shade fremfalbt Jagttagelfe torde her finde Rum, da den 

er af Bigtighed for Schneumonernes Hiftorie. Af Puppen til Lasio- 

campa neustria fremfom i en Deel Individer Pezomachus fascia- 

tus Fbr. Grav. fem., og omtrent i famme Antal en lille Sdj- 

neumon, fom efter Gravenhorftffe Principer maa gjælde for en 

Hemiteles mas ; den bejidder det famme Habitus fom H. tristator 

Grav., og fynes at Éomme den mig ubefjendte H. monozonius 

Grav. nærmeft: fra Befkrivelfen af denne afviger ben fun ter- 

ved, at Antennerne næften ere ganffe forte (for H. monozonius 

angives førfte til fjerde Led rødt), og Bagfroppens andet Segment 

rødguult med en fort Plet (medens hos H. monozonius fun dette 

og det foregaaende Segments bagefte Rand er veblig) 5 bet førfte 

Segments tubereuli laterales ere føarpe og fremragende. — Disfe 

to Schneumoner maae følgeligen høre fammen fom Hun og Han, 

trods den uhyre Forffjel, fom finder Sted imellem dem; der giz 

ves altfaa tillige vingede Pezomachus-Hanner, og faadanne ere 

maaffee mange Hemiteles-Arter, En Omftændighed, fom end- 

mere forhøjer de mange og, fom det fynes, næften uovervindelige 

Vanfkeligheder, der ere forbundne med Studiet af denne til- 

træffende Familie. | 

2) Denne ved Antennernes anomale Form faa interesfante Tryphon 

er allerede forhen i et Par Individer tagen af Hr. Chr, Dremfen 

ved Skovsborg. 
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lipes n.1), T. notatus Grav.; Mesoleptus cingulatus og 

M. ventrator Grav.; Exenterus laticeps Grav.; Ichneumon 

opticus2), I. albilarvatus3), I. lepidus4), I. subsericans, I. 

iocerus, I. stimulator, I. sedulus, I. ridibundus;Grav. ma- 

res, I. arctiventris Boie n., L grammicus n., I. turbidus 

n.5) mares; Ischnus porrectorius Fbr.; Cryptus congruens 

Grav. mas, Cr. ornatus Grav. fem.; Pezomaehus brachy- 

pterus Grav. fem.; Encopius erythrostoma mas i et mindre 

og Infere farvet Eremplar end det ved Sorø opdagede; Phy- 

gadeuon rufinus Grav. fem.; Encyrtus scutellaris Dalm.6); 

Diapria dispar N. ab. E. fem.; Andrena coitana Kirb. mas. 

Ligefom 1 hele bet fydlige Sjælland var pgfaa her 

Rhinusa pascuorum almindelig; paa Gfovviffer Orobitis 

cyaneus Lin. pg en maaffee ubeffreven blaa Apion7) af 

Gruppen med antennis basin rostri versus insertis, pedibus 

nigris; í Græsfet Malachius fasciatus Lin., Malthinus 

sangvinolentus Fall., Rhinoncus qvadrituberculatus Hbst.; 

i Vandfteder faaes af Dytiscidae fun Ilybius fenestratus 

Fbr. og I. subaeneus Erichs.; paa Umbellater vare Clytus 

arietis pg Leptura qvadrifasciata almindeligere end i Gjæl- 

land. Paa Nelder en meget ftor tvivlſom Ceutorhynchus- 

Art 8), graa med hvidttegnede Vingedæffer, tuberfuleret 

Halsffjolb og fvagt tandede Laar. 

1) Xf Slægtens fidfte Afdeling; udmærket ved de bagefte Skinnebeens 

ffarpt begrændfede ringede Tegning, fom er faa fjelden blandt 
Sryphonerne. | 

1,2, 4-8) Nye for den banffe Fauna. 

3) To Individer af denne fjeldne Art vare forhen tagne i det nord- 

lige Sjælland. 

5) Sort med guulttegnet Unfigt og Hofter; en lille Art af Steg: 

‚tens forfte Afoeling. 
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I ben flørre Cfoo mellem Majbølle og Birnæs Ceci- 

domyia elegans Stgr.n., Urophora solstitialis Lin., U. 

discoidea Fbr., Tephritis florescentiae Lin. 1), Herina pa- 

lustris Meig. 2), alle paa GSynanthereer; i Græsfet abffilfíge 

Individer af Henops gibbosus F br. 3) og en enfelt Acro- 

cera orbiculus Meig.4). 

Paa Peucedan. palustre en enfeft Allantus cingulum 

Kl. fem.; i Græsfet en Han af det nye Genus Hartigia5), 

Lissonota lateralis Grav. fem., L. bellator Grav. fem., 

L. euliciformis Grav. mas. 6); Glypta mensurator Fhr. 

fem., Gl. fronticornis Grav. fe m.7) , Anomalon tenuicorne 

Grav. Campoplex declinator Grav. fem., C. viennensis 

Grav. mas; Cryptus brevicornis Grav. mas; Phygadeuon 

morator n. fem. 8); Plectiscus(?) tricator n. fem. 9); Ich- 

1-2) Nye for ben danffe Fauna. 

3-4) Som Snboaaner af Holfteen er den fidftnævnte Art Vidsfrif- 

tetë Læfere befjendt af Hr. Boies Meddelelfe i forrige Hefte 

(236, 5), hvorimod den for den egentlige banffe Fauna er ny. 

Henops gibbosus har jeg eengang før truffet paa en Steen ved 

Fuur-So, og et andet Individ er i denne Sommer taget ved 

Gtovsborg af Hr. Chr. Drewſen. 

5) Samme Art fom den tidligere omtalte. 

6) Uaffeet Formen fortjener dog denne Art fit Navn: ben fværmer 

i Luften paa fEyggefulde Steder i et ftovre Antal Individer. 

7) Kun Hannen til denne udmærkede Art er beføreven. 

8) Allerede forhen funden i det nordlige Sjælland: en af de ftørfte 

Urter, efter Tegningen af Slægtens førfte Afdeling. 

9) Hører til en lille Gruppe af ubeffreone Arter, fom vife Ligheder 

med Plectiseus, Hemiteles, Nematopodius og Phytodietus, men 

fom iffe funne indtræde i nogen af disfe Slægter, — 
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neumon albieinetus Grav., I. mucronator n. mas 1); Stil. 

pnus. gagates Grav.; Tryphon lanceolator n. 2), T. propin- 

qvus Grav.; Microgaster deprimator, sessilis og globatus 

Spin., af ben førfte fun Hannen; Anteon Jurineanum 

Latr.; Chaleis sispes L in. (nec Fbr.); Belyta abdomina- 

lis N. ab E, mas; — Cilissa tricincta Kirb. mas, C. hae- 

morrhoidalis P nz. mas; Nomada ruficornis Lin. med 

dens Han (N. Hillana Kirb.); N. qvadrinotata Kirb.; Ma- 

cropis labiata F br. 

Blandt be t denne Cfoo fundne Cleutherata fortjene 

fun at nævnes Stenus cicindeloides Schall, Hololepta 

deplanata Gyll., Telephorus flavilabris Fall. pg lateralis - 

Lin. 3); Pogonocherus nebulosus Lin. 

— Det er Iyffedes Hr. Chr. Dremfen ved Underføgelfen 

af Bladvespernes Larver at fremfafbe adffillige vigtige Dyp- 

dagelfer, ja endog at afffore Forhold, fom have været fefo 

en Neaumur og en De Geer uopfofelige Gaaber. Den 

beffagelige Omftændighed, at ber paa Nejfer fattes Lejlig- 

hed til at opfobe Larver, hindrede mig deftoværre i at ude 

vive disſe Jagttagelfer, hvortil ber forreften faavel i Sjæl: 

fand fom paa Laaland flere Gange frembød fig Materiale. 

Saaledes fandtes foruden flere af vs alerede tegnede og 

1) Sfr. Pag. 336. 

2) Sft. Pag: 335. 

3) S Danmark langtfra iff: faa fjelden fom i Cherrig, hvor ben ef- 

fer Gyllenhal's Gigende (IV, 342) iffe er funden fiden Linné. 

Allerede for fer Aar fiden opdagede jeg den paa Amager, og fez 

nere har jeg paa forffjellige Steder i Kjøbenhavns Omegn taget 

. flere Individer, ffjonbt i lange Mellemrum, Den forefom ftedfe 

paa tørre Græsmarker.  Ogfaa paa Bornholm lever den (fee 

nedenfor). 
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beffrevne — blandt hvilke ifær fortjener at anføres 9téaumur'à 

fausse chenille épineuse du chéne (V., 1. Pl. XIL, Fig. 

17-18), af hvilfen Hr. Dremfen har erholdt en ftor ubeftre- 
ven Blennocampa (furcata Drws. n.) — endnu adffillige nye 

Nematus-, Selandria- pg Tenthredo-Larver. 

Allerede for fang Tid fiven havde Bornholm med fit Ur— 
bjerg, fin oſtligere Beliggenhed, fremmede Sfovvegetation og 

fine af disfe og andre Forhold betingede Afvigelfer fra bet 

øvrige Danmark fremfaldt bet Ønffe hos mig, ved et Be- 

føg paa denne interesfante D at ftifte Bekjendtffab med 

dens Fauna. Og ba den tillige hører til be Dele af vort 

Fæbdreland, fom man, hvad Infeftfaunaen angaaer, med Hr. 

Henrik Krøyer „Funde frifies til at fammenligne med hine 

den nye Verdens Urffove, fom aldrig nogen menneffelig Fod 

har betraabt, og hvis Indre aldrig er vylyft af Solens 

Straaler“, faa vare Grunde, ber funde berettigede til Haab 

om videnffabeligt Udbytte, t vverflødigt Antal tilftede. 

Forfaavidt September Maaned i Almindelighed er 

Aarets fidfte, paa hoilfen her i Norden Erfurfioner funne 

anftilfes, torde maaffee Valget af denne Narstid til Øens 

Underføgelfe, paa Grund af den om Efteraaret t det Hele 

taget ftebfinbenbe Formindffelfe af Arternes Mængde, fal 

des mindre heldigt; men paa den anden Side fremfommer 

paa denne Tid atter et ftort Antal af be om Foraaret le- 

vende Arter, ifer Eleutherata, og førnemmeligt før denne 

Orden troede jeg fra Klipperne og Sandegnene at funne 

vente Berigelfe for vor Fauna. Jeg vil flrar faae Lejlig- 

hed til at vife, at Udfaldet retfærdiggjørde be driftigfte For- 

ventninger; med mange fjeldne eller for vor Fauna nye 

Arter betvivler jeg desuagtet. iffe, at en paa en tidligere 
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Aarstid anftillet Underføgelfe vil funne forøge Antallet 

af de allerede fundne Inſekter. Derfor tale Analogi og 

nedenfor anførte Omflændigheder, S 

Det er befjenbt, at en veftligt for Nuth's Rirfe tif 

Bjerregaard⸗Skoven truffen Linie, naar den i en Bugt fort- 

fettes uden om Kjæreby og derpaa i øftlig Retning nor- 

den for Aakirkeby til Frederiks Steenbrud, Iofel(gen vil anz 

give Grændfen mellem Urbjerget paa den ene, og Kulfor- 

mationen og Dvergangsbjerget paa ben anden Side : Tigefom 

ogfaa, at disfe to fibfte Dannelfer indbyrdes funne tænkes 

abffilte ved en fra Kjæreby tvers over Blemmelyngen til 

Spfa-Ddden dragen Linie. 

Paa Urbjerget henvendte fig forft min Opmærtfombhed. 

De befegte Skove beftaae for flørfte Delen af Affe, Ege, 

Elle og Hasler, Almindingen ifær af Naaletræer; hvor 

Jorden udenfor bisfe iffe dyrkes, er den næften overalt 
tuet, bebeffet af fao, med Lichener blandet Lyng, og bez 

firset med talrige Gneusblokke. Paa det aabne Land er 

JFaunaen overordentligt fattig; under Stenene faaes næften 

alene Harpalus aeneus i flere Farveforandringer; paa Lyn: 

gens Blomfter toges et Par Individer af den fjeldne Bom- 

bus agrorum Fabr. mas; i en Bak, fom paa den veftlige 

Side af Almindiugen løber over et Leje af Granit, en enz 

feft Agabus subtilis Erichs.; í en af Klippebloffe omgiven 

Ss fammefteds med flenede Bredder faae jeg fun et enefte 

Infeft, Ilybius aeneus; í Gelffab med ben mínbfte gule 

Myre blev paa Paravdisbaffen truffe en enfelt Claviger 

foveolatus. 

J den Flippefulde og, Yigefom bet aabne Land, af Lyng 

bedætfede Alminding Chironomus aterrimus Meig., Ch: 

stercorarius Meig., Ch. femoratus Stgr. n. fem. 1), Ch. 

- * 3) Ny for ben danffe Fauna, 
25 
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tentans Fbr., Ch. pedellus og tenuis Meig., ben fidfte i et 

lille og afvigende Individ; Tanypus punctipennis Meig.; 

Cecidomyia palustris Meig.; Sciara qvingvelineata Stør. 

n. 1); melem Fyrretræerne Limnobia xanthoptera Meig. 

mas 2), Acinia leontodontis Fall. 3), A. radiata F br. 4), 

Anthomyia Winthemi Mei g., Opomyza bipunctata Fall.5); 

— paa be lerede Sfovveje hyppigt Echinomyia tessellata 

Fabr. og enfelt Asilus crabroniformis. — Paa Lyngen en 

ny Brafonide med Ophion-bannet 3Bagfrop ; í Græsfet flere 

Alysia- pg Figites-Arter, Pteromalus communis N. ab. E. 

fem., Eulophus larvarum Lin., Elachestus albiventris 

Spin; — Anomalon brachycerum n.6) pg Mesoleptus 

prolixus n.7) paa Givene í en Tervemofe; Ichneumon 

scutellator Reusm. mas, Glypta flavolineata Grav. fem.; 

i et enfelt Individ af Hunfjønnet en ny mærkværdig, bet 

fidfte Genus nerfommende Pimpla, Amyx flavilabris n. g.; —8) 

Nomada solidaginis Pnz.; Colletes succincta Lin., Hali. 

ctus fulvocinctus Kirb. fem.; Andrena denticulata K ir b. 

1-5 Nye for ben banffe Fauna. 

6) Gfr. Pag. 333. 

7) En fvagtbygget, ftor, forlænget Art; Mund, Been og Bagkrop 

ere røde, ben fidfte med mørt Cpibfes hos Hunnen ere Qjerinz 

gene, hos Hannen hele Anfigtet og Kinderne gule. Jeg har for- 

ben truffet den i en Mofe i det nordlige Sjælland. 

8) Afoigende fra Glypta ved Antennernes og Mundens Bygning, 

ved et bagtil lige afffaaret, vberft fort Metathorar, og meeft 

paafaldende ved Bagfroppens brede Form og færegne Skulptur: 

hvert Segment bærer foruden den fordybede Vinkel hos Glypta 

endnu en ftærët indtryttet Jverfure foran den bagefte Rand; 

derfra Navnet (xuvå, laceratio, impressio). 
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mas 94 Å. rufitarsis Kirb. fem. 1); almindelige vare Han- 

nerne til Psithyrus campestris og aestivalis Panz. — 

Af Rhyngota fortjene fun at anføres Phytocoris variabi- 

lis øg rubricatus Fall; og af Gleutherata Cryptophagus 

fuscipes Gyll, Apion craccae Lin. med dens fjeldne Han 

(ruficorne Hbst.), Ap. gibbirostre 2) og ervi Gyll., Hypera 

postica Gyll.; paa Lyngen ben famme Forfatters Ceuto- 

rhynchus ericae, byg noget fparfomt; paa Gífebuffe í nogle 

Individer Chrysomela collaris. 

I Løvffovene i DIS Kirfe3 og Røe Søgne vg i Rahbek 

og Bjerregaardfføvene í Nærheden af Rønne Mycetophila 

lateralis Meig., Notiphila glabricula Fall. 3), Coenosia pe- 

della Meig., Limosina limosa Fall, Agromyza pectinata 

Meig.4), Tetanocera reticulata Fall, Myopa atra Fall, 

Symplecta punctipennis M ei g., Drosophila incana Meig.5); 

— Blennocampa betuleti Klug og Priophorus albipes 

Fall. vare be enefte Bladvesper; Rogas chlorophthalmus, 

R. linearis og R. pallipes N. ab. E. 6); Lissonota lateralis 

Grav. fem.; Pimpla stercorator Grav. mas7); Exochus 

prosopius Grav. mas 8) paa Hasler, og fammefteds en ftor 

ubeffreven Exochus fem., fom muligen torde være ben ny- 

2) Seg har fun eengang truffet ben paa Sjælland ; paa Bornholm 

er ben iffe meget fjelden. 

6) Hannen er ubeffreoen 5 den var mig allerede tidligere befjendt. 

7) Denne Han maa tildeles ct andet Navn, ba den falffeligen er bez 

tragtet fom ubgjerente bet ene Kjøn af den ovenfor nævnte Art. 

Opdagelfen af den virkelige Han, der er Pimpla flavipes Grav., 

ffyldes Hr. Dremfen. Det bagefte Hoftepars Farve varierer fra 

fort til guul og rodguul. 

4, 8-5, 8) Nye for den banffe Fauna. 
t$ Søt 

« 
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ligt nævnte Arts ubetjenbte Hun, fljøndt ben afviger i 

Hofternes vg Anfigtet8 Tegning; — Tryphon opticus 

Grav. og elongator Fbr., begge almindelige; T. praero- 

gator (Lin) Grav. fem. 1), T. armillatorius Grav.; 

Exenterus cephalotes Grav.; Campoplex vernalis Grav.; 

en ubeffreven Hemiteles mas, affin H. tristator, og lige- 

fom denne fandfynligvits Hannen til en effer anden Pezo- 

machus; Hem. bicolorinus Grav.; Ischnus porrectorius 

Fabr. fom paa Sjælland er bhøjft fjelden, almindelig paa 

Hasler og Elfe; Ichneumon semivulpinus Grav. fem., I. 

candidatus 2), albicinctus pg brunnicornis Grav. mares, I. 

stimulator Grav. fem. Var. 1 3), I. rubellus Gmel, mas 

(paa Sjælland var hidtil fun Hannen truffen, fom iffe er 

fjelden), I. octoguttatus Grav. med dens ubeffrevne Hun, 

pg en ligeledes ubeffreven Ichneumon mas, den jeg uagtet 

Tegningens adffillige Afvigelfer betragter fom Hannen til 

til den nedenfor benævnte I. albicollis n. — Paa blom- 

firende GSynanthereer Nomada solidaginis yg Robertjeoana 

Panz: fem. 4); N. qvadrinotata Kirb.; Halictus rubicun- 

dus Chrst., leucozonius Schrk., lugubris Kirb. og 

endnu en lille fortbygget Art af famme Genus, med hvide 

Fødder og Læbe, fom jeg for Djebliffet iffe er iftand til at 
beftemme, — 3 Græsfet iffe ganffe fjelbent Proteinus bra- 

chypterus F br.; i 3Bfgfobberaaen ved Elleby et Par Erem- 

plarer af den fjeldbne Agabus chalconotus Panz. % Grød- 

byaaen i Skoven ved Egeby en enkelt A. guttatus Pay k5); 

ved Ners Cryptus armatorius Fbr. fem. 

6) Forhen meddelt mig fra Roeskildes Omegn af it Steferbelage 

Domundfen paa Bidftrupgaard, 

2-5) Nye for ben banffe Fauna. 
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Sfjøndt + Betragtning af den filbige Aarstid ingen 

Grund til Misfornsjelfe med de nævnte Fund var for- 

haanden, faae jeg dog fnart, at Skovene iffe vare bet, til 

hvis Underføgelfe jeg burde anvende min Tid; tfær ba Foz 

dermangelen paa Den havde bevirket en næften total Bort- 

fjernelfe af al Plantevegation i Skovene, hvor enhver Plet 

var afmejet, naar dens Udftrækning fun tillod at fore en Lee. 

Nogle Erkurfioner langs med Stranden ved Nonne, fom 

bragte de interesfantefte Forhold for Dagen, bevægede mig 

til at opfætte Skovenes Underføgelfe til et førhanbentligt 

andet Beføg, vg fra nu af at anvende min hele Opmærk- 

fombhed paa den fanbebe Deel af Sufformationené og Over: 

gangsbjergets Kyfter; idet jeg nu vender mig til be Arter, 

fornemmeligt Eleutherata, fom fandtes paa Sandet ved 

Havet, ifer under opfaftet Fucus vesiculosus, der paa 

Bornholm fynes et Yndlingsopholdfted for Nordens field- 

nefte Carabidae, vil jeg paa famme Tid nævne dem, fom 

bleve trufne paa Bakferne ved often vg i dennes [par 

fomme Vegetation. Jeg begynder med Egnen mellem M- 

finge og Sandvig, der, fljøndt Urbjerg, bog í fauniftiff 

Henfeende font ben enefte fanbebe Deel af dette futter fig 

til Beftfyften, og gjennemgaaer dernæft denne og hele Syd- 

veftfyften til Dueodden, Øens fydligfte Punkt. 

Paa Klipperne mellem Sandvig og Allinge Cymindis 

angularis Gyll. 1),"Masoreus Wetterhallii G y11. 2), Olis- 

thopus rotundatus Payk., den fibfte almindelig; enfelt 

Lathrobium minutum Dej.3), multipunctum Grav.4) 

og Myrmedonia funesta Grav.5); paa Hammeren paa 

2) Eengang før funden paa Amager af Hr. G. Benzon, 

1, 8-5) Nye for den banffe Fauna. 
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fanbebe Fodftier mellem Eneberbuffene Chrysomela analis 

Lin. Paa denne Buff og under Stene paa Klipperne ikke 

fjeldent Hemiteles spilopterus n. fem. 1). J nogle Band- 

fteder mellem Klippebloffene ved Stranden var Hydroporus 

planus Mrsh. den enefte forefommenbe Art. — Paa San- 

det temmelig hyppigt Harpalus anxius Duft. 2) og Byr- 

rhus dorsalis Fbr. Men foruden bíéfe, fom desuden med 

ftor Mojfommelighed famledes i fang Afftand D hverandre, 

var Faunaen meget fattig. 

Fra Hammeren til Hasle frembyder T Kyft 

fun ftejfe Klipper og enten ingen elfer en med Granitftytfer 

bebeffet Strandbred ; af Infelter forefomme her næften in- 

gen. Paa Gandflitterne norden for Hasle leve Amalus 

scortilum Hbst., Sibinia primita Hbst. 3), Parnus prole- 

fericornis Fbr., Pachymerus bimaculatus Zett., Ulopa 

scanica Fall., Scelio rugosulus Latr., Myrmosa melano- 

cephala F br. og Cryptus obscurus Grav, — Den meeft 

pverraffende Opdagelfe gjordes paa disfe Klipper i Philan- 

thus triangulum F br. 4), fom i flørt Antal bygger Rede i 

, Yobrette Sandvægge. 

1) Xf famme Gruppe fom be i denne Beretning tidligere nævnte H. 

umbraculator 08 umbrosus; Vingerne ere mørke med hvid Zeg: 

ning, BagÉroppen og Benene røde. 

2) Denne paa Sjælland meget fjeldne Art forefommer i alle Born- 

holms Gandegne, men fun ved Sandvig i florre Antal, 

3) Et Par Gange før funden af Hr. Dremfen ved Skovsborg. 

4) Man har nægtet Muligheden af, at denne Art Funde forefomme 

i det nordlige Europa; naar imidlertid Fabricius angiver ben 

fom funden ved Kjøbenhavn, beroer dette naturligoiió paa en 

Fejltagelſe. 
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Sydligt for Hasle er Gtrandbreden atter flenet, og 

fom en Følge deraf blottet for Inſekter; imellem Blyfobber- 

aaen og Rønne er derimod den fandede Kyft af hojeſte Jn- 

teresfe. Mellem den fidfinævnte Aa og Rosmandebæk Steno- 

lophus vaporariorum Fbr.ı), Chlaenius holosericeus og 

nigricornis Fbr., af den fidfte tillige Barieteten med røde 

Been; Pterostichus aterrimus Fabr.2) i et Par Individer 

og enfeft Pt. angustatus Duft.3); Harpalus Froehlichii St.4), 

Blethisa multipunctata Lin., Hydroporus parallelogrammus 

Ahr., Aegialia globosa Panz.5), Otiorhynchus atroa- 

pterus Gy 11.6), Galleruca interrupta Illig.7), affe under Fu- 

cus vesiculosus. 

Imellem Rosmandebæk og Byaa paa Strandbredden Cicin- 

dela hybrida Lin. almindeligt, og hyppigſt i en fmætfert 

bygget og meget mørktfarvet SSartetet (fom befjendt træffes 

denne Art andenfteds fun om Foraaret); Harpalus anxius 

1) De to fundne Gremplarer ere mindre og af en favere Kolorit 

end det ved Herlufsholm opdagede. 

2) Enkelte Gange truffen i det nordlige Sjælland. 

3) Dr. Gridfon angiver ben fom funden ved Neuftadt Eberswalde 

i Preusfen (d. Käf. d. Mark Brandenb. 1, 75), og nordligere 

var den endnu iffe iagttaget, 

4) Ikke forhen funden i Norden. 

5) I Danmark hidtil Fun iagttaget paa Mors af Provſt Schade, 

6) S GSverrig findes den under lignende Forhold. Foruden fo le 

vende Individer, fom bleve trufne nedgravede i Sandet, faae jeg 

endnu Levninger af henved en halv Snees døde: ben er da for: 

modentligt alminbeligere paa dette Sted tidligere paa Aaret, 

7) Eengang før tagen af Hr. Drewſen ved Skovsborg. 
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Duft. pg discoideus Fhr.ı), ben fibfte i førre Antal; 

Amara rufocincta Sahlb.2) ; Chlaenius nigricornis: Fbr.; 

Bembidium assimile G y I ., tenellum E ri eh s, flavipes Lin.; 

B. pallidipenne Illig.3) í et enefte Individ ved Udlobet 

af Byaa; fammefteds mellem Konferverne í Mængde Hy- 

droporus depressus Fbr.4;; Cercyon littorale Gyth Var. 

a, b og c5); ved Kadavere ben fjeldue Hister metallicus 

Fbr, H. qvadristriatus Ent. Hft. 6), Aphodius subterra- 

neus pg erraticus Lin, i Mængde, enfelt A. scybalarius 

F br.; Dermestes vulpinus Fbr.7) i flere Sremplarer; i 

Mængde Aleochara fuscipes F br. pg nitida Grav., fjeld- 

nere Å. brevipennis Grav.; — Stenus tarsalis Liungh, 

argus Grav. 8), proboscideus Oliv. og oculatus Grav. ; 

Phalacrus affinis St.(?) 9); nedgravne i Sandet Bledius 

pallipes Grav. Var. a og b, øg Anthicus rufipes Payk. 10) 

i begge Schonherr’s Varieteter, 

Paa Ganbbafferne omkring Byaa af Eleutherata Am- 

blychus peltatus Panz., Taphria vivalis Illig., Harpalus 

1) Et Par Gange tagen paa Umager og i det nordlige Sjælland 

paa øde OCanbmarter. 

2, 6, 8-10) Nye for den banffe Fauna. 

3) I Danmark hidtil fun funden paa Mors af Provft Schade, 

4) Saavidt vides, er den i Danmark bidtil fun feet i Fuur-Sø, 

hvor ben lever enkelt under Stenene ved Søbredden KNE 

med Orectochilus villosus Müll, 

5) Seg havde forhen nogle Gange truffet denne vor fjeldnefte Cercy- 

on i Zangen ved Amagers nordlige Kyft, 

7) Det er maaffee førfte Gang, at denne Dermestes hos 08 er fun 

den under Forhold, fom utvivlfomt Funde tilegne den vor Fauna, 

9) Ufvigende fra Sturm” Art ved meget betydeligere Storrelſe og 
Infere Kolorit. 
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calceatus Duft.1), H. Froehlichii Sturm, H. ferrugineus 

Fbr. 2), H. neglectus Dej. 3) H. picipennis Duft.4), H.5) 

(melancholici Dej. Var.? antennis pedibusque nigris, illa- 

rum scapo horumqve tarsis fuscoferrugineis, palpis nigris), 

Staphylinus punctus Grav.6) og en anden Art7) af 

famme Slægt med røde Bingedæffer, maaffee nærmeft fom- 

mende til discoideus, men fom jeg ingenfteds har fundet 

beffreven ; S. aterrimus G rav. ; Paederus littoralis Grav. 8); 

Xantholinus batychrus Kn och; nebgravne i Sandet under 

Stene flere Psammodius sulcicollis Illig.9); paa Gteengjer- 

der i Mængde Galleruca tanaceti L i n., ifær Barieteten med 

ophojede Linier paa VBingedækferne, enfelt G. interrupta 

Hilig., floffeviis Aphodius inqvinatus Fbr., Haltica denti- 

pes, nemorum, flexuosa, anehusae yg euphorbiae, fjefonere 

brassicae Fbr., chrysocephala Lin. og lepidii E n t. H ft.; 

desuden en ubeftemt lille guul Teinodactyla 10), pg en lige 

ledes ubeftemt Aphthona 1 1), fom meeft ligner euphorbiae, 

men er Dybt metalblaa med de fire forrefte Skinnebeen og 

Antennernes Grundled fmudfigt gule; — af Rhyngota Pa- 

chymerus nubilus Fall i Mængde, i nogle Individer 

Geocoris atra Fbr.12) øg Dictyonota foliacea Fall; — af 

1) 'Gengang før tagen af Hr. Drewfen ved Strandmøllen, 

2) Saa fitfer har man været paa, at denne Art ikke fandtes i Nor- 

den, at man endog paa bette Antagende har bygget den Paaftand, 

at Linnés Carabus af famme Navn var at henføre til De Geer's 

Carabus fulvus. J GSverrig er den imidlertid endnu iffe funden, 

3) Gengang for tagen i bet nordlige Sjælland af Hr. Drewſen. 

6) Efter mundtlig Meddelelfe af Hr. Jacobfen ffal denne udmerfede 

Art engang være funden paa Sjælland. 

2, 4, 5, 7-12) Nye for den banffe Sauna. ' 
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gravende Piezata byggede Å Gandyæggene Philanthus trian- 

gulum Fbr., Ammophila hirsuta Kirb., Pompilus plum- 

beus Fbr.1) (pulcher Dahlb.), chalybeatus yg spissus 

Scht., gibbus Pnz., crassicornis Scht., Priocnemis pu- 

sillus Sch t., Episyron rufipes Lin., Crossocerus varus øg 

striatulus St. Farg., Cr. leucostoma Lin. 2), Arpactus 

tumidus Panz. og A. lunatus Dahlb. 3) (Larra), Col- 

letes succincta Lin., Halictus nitidiusculus Kirb.4), An- 

drena chrysosceles, haemorrhoidalis ?, affinis 5) og fuscipes 

Kirb. 6), vg endelig gjordes her en hojſt fjærfommen Dp- 

bagelfe i Bembex rostrata Lin.7); — paa Achillea mille- 

folium Sphecodes gibbus Lin. og af Hannen en næften 

ført Barietet; S. geofrellus Kirb., Tiphia femorata Lin. 

fem., Glypta fulvipes n. 8); — imellem Lyngen løb floffe- 

viis Cryptus viduatorius F br. fem.; paa Sandet endnu i 
Mængde Mutilla sellata Lin. fem. vg en enfeft Cleptes 

nitidula F br. 9); — af YAntliater to ved Gtørrelfe ubnterz 

febe Medeterus-Arter paa bet vaade Sand ved Bredden af 

Byaa, M. crassicornis 1 0) yg fraternus Stgr. n. 1 1); í bet 

tørre Græs vrimlede Mycetophila signata, ornaticollis pg 

lateralis Meig., Bolitophila fusca M eig., Ceratopogon bi- 

punctatus Meig. 12), Limnobia modesta pg-Tipula marmo- 

1, 3, 5-7, 9-11) Nye for den danſke Fauna. 

2) Tilligemed dens ubeffrevne Han, den jeg allerede forhen har truf- 

fet paa Sjælland, og fom paa en for Slægten anomal Maade 

udmærker fig ved to Tænder paa clypeus. 

4) Hunnen er ubeffreven 5 jeg havde allerede i Kjøbenhavns Omegn | 

taget den i Parring med den af Kirby beffreone Han. 

8) Den ftorfte befjendte Art, adffillende fig fra Gl. incisa ved ganffe 

rødgule Been uden mørk Zegning. Forhen tagen paa Sjælland. 

12) See Pag. 313. : 
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rata Meig.; paa tørre Sandmarfer Asilus albiceps (2) 

Meig.!) »g Miltogramma oestracea (?) Fall.2). — 

Øens veftlige Strandbred er næften blottet for pha- 

nerogam Begetation; fun bet imellem Rønne og Rosmande- 

beef liggende Styffe er fom vfteft bedætfet med Elymus 

arenarius, Hvidodde tillige med Artemisia campestris, ma- 

ritima og lidt Lyng; Hift og her ftaae enkelte Buffe af Eryn- 

gium maritimum pg Datura stramonium, ved Føden af 

Batferne Tussilago farfara, vg paa deres Toppe Ulex eu- 

ropaeus. Under ben fidftes Grene ffjufe fig endeel af be 

pyenfor nævnte Eleutherata og Rhyngota, Tigefom Eryn- 

giernes og Pigæblets brede Blade i entomologiff Henfeende 

paa Sandet dele Stoffe med Blæretangen; mellem Rgd- 

derne af Tussilago farfara, hvor denne Plante flaaer i be 

fmaa VBandfald, fom løbe ned ad Bakferne, graver Dyschi- 

rius thoracicus Fabr. 3); at Artemifierne og Marehalmen 

gave et faa vaffert Udbytte, vil jeg hellere tilffrive Mangel 

paa anden Vegetation end nogen færdeleg Tilbøjelighed fra 

Snfefterne8 Side for disfe Planter. Jeg famlede der Bry- 

axis sangvinea Fbr., Latridius constrictus G y 11., Phala- 

crus millefolii Pan z., Apion confluens Germ., Å. minimum 

Hbst.4), A. foveolatum Kirb., A. angustatum Gyll., 

A. Gyllenhalii Kirb., + Mængde A. marchicum pg aethiops 

Hbst., enfelt A. frumentarium Lin. Gyll.; desuden en 

1, 2, 4) Nye for den banffe Sauna. 

3) Under be famme Omgivelfer lever ben ved SDrefundets Bredder. 

De forte Individer, fom af nogle Forfattere ere betragtede fom 

Barietet, af andre fom ferfkilt Species (Ahrens’s Clivina nigra), 

have vi i Danmark allerede længe erkjendt for Hunner, fom 

Eonftant abffille fig ved den mørke Farve fra de metalglindfende 

Hanner. 
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ubeftemt Art 1) af famme Genus, fom meget nærmer fig 
radiolus; Chrysomela marginata Lin.; paa Artemifterne 

Proteinus brachypterus Fbr. og en endnu ubeftemt Ceu- 

torhynchus 2), ber iffe er beffreven af Gyllenhal, og fom 

fynesTat nærme fig den mig ubefjenbte pumilio; enbdeel 

af De paa lignende Steder i Sjælland almindelige Kocei— 

neler, atribier og Kryptophager; floffeviis fandtes Aphro- 

phora lineata Lin., Acocephalus striatus Fbr. pg albifrons 

Lin. Euacanthus interruptus og Tettigonia viridis Lin.; 

i færre $ndivider Aphrophora exclamationis Thb., Ulopa 

scanica Fall., Cymus caricis Fall. Corizus magnicornis 

Fall, Cydnus biguttatus Lin., Aelia acuminata Lin., 

Acanthosoma agathinum Fbr., Pentatoma ornatum Lin., 

og af ben fidfte tillige en paafaldende Barietet, hos hvilfen 

Hemelytrerne mangle be forte Pletter ved Spidfen og den 

udvendige Rand. — — Af Antliater faaes fun nogle faa 

almindelige Arter, men Ddisfes ringe Antal vypvejedes af 

Sndividernes uendelige Mængde: be vare Sphaerophoria 

taeniata Meig., Meromyza pratorum Meig., Spilogaster 

qvadrum Fbr., Cheligaster putris Fall, og tilveels Gy- 

mnopa nigra Meig., Opomyza combinata Fall. Rhampho- 

myia,culicina Fall. pg Lonchoptera lutea M eig. — Blandt 

Piezaterne maa ferft nævnes Ophion luteus, af hvis talløfe 

Individer Marehalmen var opfyldt; meget almindelige vare 

desuden Coelinius niger N. ab. E. og Pezomachus agilis 

Grav.; í færre effer enfelte Individer tagttoges P. festi- 

nans Grav., Hemiteles vicinus Grav., H. spilopterus n. 

fem. (fee ovenfor), Phytodietus coryphaeus Gra v. fem. i 

en morffarvet SSartetet, Ph. calceolatus Grav, fem. 3), 

1-3) Nye for den banffe Sauna, 
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Hoplismenus perniciosus Grav. fem. 1), Campoplex rufi- 

ventris Grav. mas, Lissonotae lateralis, impressor 94 pa- 

rållela Grav. feminae, L. segmentator Fbr.; Exochus 

frenator Grav.; Bassus contiguus n.2), Rogas bicolor 

Spin. fem.; Torymus coxalis n. fem. 3); Pteromalus fungo- 

sus (? Boyer de Fonsc. fem., Encyrtus clavicornis D al m. 

Var. B. 4), Diapria elegans Jur. mas, Calliceras nana N. 

ab. E. fem. og Call. cornuta n. fem. 5). 

De fanbebe Høfder langs med Havet norden for Rønne 

har man beplantet med Elle, Birfe og Graner, fom alle 

endnu ere unge, og hvem Gvlheden, GSøvinden, Elymus 

arenarius vg en Dverfoommelfe af Galleruca alni forenede 

kappes om at tilintetgjøre; Faunaen er naturligviis her mez 

get fattig. Jeg traf Catops sericeus F br. fem. 6), Orche- 

stes bifasciatus Payk.7), Apion gibbirostre Gyll. og 

virens Hbst., Scymnus, frontalis Fbr., Anthrax hotten- 

totta Lin.; — frodigere ftaae Sandftrefningens Planter 

norden for Hvidodde, hvor den gjennemffæres af tre Bakke; 

1) Gengang før funden i det nordlige Sjælland af Hr. Dremfen. 
/ 

2) Stemmer i be flefte Punkter overens med Bassus fissorius N. 

ab. E., men afviger ved Skutellums Eonftant forte Farve og 

BryftftyEfets mere indſtrenkede Tegning. 

3) Meget lig T. conjunctus N., men grøn, og Hofterne alle rødgule. 

5) Gn af de befynderligfte Pteromaliner: ben har Farve og Form 

tilfælles med C. nana, er fom den uvinget, men dobbelt faa ftor, 

og Antennerne ere infererede paa ben indvendige Side af to tæt - 

ovenfor Munden fremragende Horn. 

6) Engang før tagen i det nordlige Sjælland. 

7) See Pag. 323. 

3-5) Nye for den danføe Fauna. 
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enfelt fandtes her Notaris bimaculatus F br. Hydronomus 

alismatis Mrsh. og Donacia clavipes Payk., i Mængde 

Cryptophagus typhae Fall. — Sorreften byggede ogfaa 

flere af be ovenfor nævnte gravende Piezater paa disfe Baf- 

fer, og enhver [iffe Sorbejning gjennemftreifedes af Har- 

pactor apterus Fbr. 

Det hænder fig undertiden, at man paa flare Efter- 

aarsdage fær í Skovenes Udfanter fan treffe en ifoleret 

ftaaende Plante eller en lille Gruppe af flere, fom, enten 

fordi be ernære en Mængde aphive Rhyngota, eller ogſaa 

maaffee fordi deres Blade affonbre en effer anden fød Fug: 

tighed, maae beftobe noget færdeles Tiltrækfende for Ichneu— 

monernes, S9rafonerneó , Pteromalinernes og Kodrinernes 

artrige Familier; idetmindfte feer man under faadanne Om: 

ftændigheder ofte en utrolig Mængde af disfe Piezater med 

ben bem ejendommelige Snarhed at løbe omkring paa Stæng- 

Verne og Bladene af flige Planter. GSædvanligen er bet 

lave Eger, Hylde- og Ellebuffe, fom iagttages í dette Til 

fælde; og jo tættere Kronen er, jo flørre og friffere Bla- 

dene, befto hellere beføges be af disfe Infefter. Da de 

nævnte Familier neften ubefuffenbe omfatte parafitiffe Pie- 

sata, der paa Grund af denne deres Levemaade vanffeligen 

og fom ofteft fun tilfældigt opdages, naar man iffe er 
iftand til at forfølge deres Dfferes Udvikling, hvortil fun 

ved meget faa tilbyder fig Lejlighed, erholder faaledes bet 

nyligen omtalte Phenomen høj Interesfe, fordi bet tillader 

i et Par Timer paa et lille Rum at famle og iagttage et 

fiort Antal Arter, fom man i lang Tid forgjæves vilde 

foge at fammenbringe, naar de fom fædvanligt ere adfpredte 

i en heel Gan. bo 

Uforflarlig er ben Hurtighed, hvormed disfe Dyr vide 

at ffaffe fig Kundffab om faabanne Planters Vorefted; og 
Lj 
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uagtet man forgjæves flræber at opdage bem omkring i 

Græsfet og paa be í Nærheden flaaende Buffe, vedvarer 

bog ofte denne bére$ Sammenftrømmen til eet Punkt í flere 

Uger, uden at man feer, hvorfra be fomme, vg i hvilket 

Tidsrum man beftandigt træffer nye Arter, fely om Svg- 

ningen gjentages et Par Gange om Dagen. Dpdagelfen 

af dette Phænomen har iffe libet bidraget til at forøge 

bet Omfang, hvortil Hr. Chr. Drewfens, Hr. F. Boie's og 

mine egne Underføgelfer have bragt Kundffaben om Dan: 

marfs parafitiffe Prezater. 

Jeg var heldig nof til at gjenfinde det paa Bornholm 

i den lille Dal, gjennem hvilfen Byaa løber ud i Havet, 

og Hvis fydlige Halvdeel er beooxet med Elle og en ftor 

Mængde Tidsler; denne fidfte Plante var bebeffet af en 

føgrøn Aphis, hvis Han jeg iffe bemærkede. Men iftedet- 

for be fmaa og gracile Former, man paa Sjælland hyp- 

pigft finder paa De af Aphis-Urter angrebne Planter, traf 

jeg her næften Tutter flørre; og Bornholms Kyfter fores faa- 

ledes pgfaa i Dette Tilfælde at ville haandthæve deres Stræ- 

ben efter at vife ae entomologiffe Forhold omvendt. — Seg 

traf Ichneumon divisorius Grav. mas i), culpatorius F br. 

mas Var. 2)? (abdomine segmentis 2 et 3 rufis, illo fas- 

cia nigra), amputatorius Panz., mas (fun een Sun), sa- 

turatorius Lin. fem., luctatorius i flere Barieteter 3), men 

1) Nogle Gange tiliorn tagen i Sjælland paa blomftrende Umbellater, 

2) Da denne Schneumon fonftant afviger ved bet nævnte og endnu 

nogle flere Kjendetegn, udgjør ben Dejft fandfynligt en egen Art, 

3) En Deel af de i lehneumonol. Europ, anførte Varieteter maae 

not betragtes fom egne Arter” ffjenbt deres Diagnoftit hører til 

de vanffeliafte. 
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ingen Var. genuina, illuminatorius Grav. mas 1), occiso- 

rius Fbr. mas i mangfoldige Varteteter 2), lineator Fb r. 

fem. Var. 3 Grav., vaginatorius Lin. mas, hostilis Gra v. 

mas 3), cerussatus n. mas 4), fossorius mas Var. genuin., 

1 et 2 Grav. 5), vacillatorius Grav., ale + Mængde; 

fjelonere I. pumilus Grav. fem., rubellus Gm. fem., moli- 

torius Lin. fem., fabricator Fbr. mas, mutabilis Grav. 

1) Ofte iagttaget i ftort Antal paa Umbellater ; ben træffes fædvan- 

ligen abjfilt fra ben foregaaende, faa at dens rigtignok [oage 

Artsmærker, ba de vife fig Eonftante, rel maae vedblive at be: 

tragtes fom gyldige. 

2) Xf hvilfe fun een er beffreven. Den lange Nafke af forhaanden 

værende Individer Funne ordnes faaledes, at Bagkroppen førft er 

aldeles fort, derpaa antager guul Tegning paa fin yderfte Spidfe, 

indtil denne Farve i Form af fmalle Jverbaand indtager de bagefte 

Rande af Ryggens fire eller fem bagefte Segmenter; den røde 

Farve begynder derpaa at vife fig ved Randene af de forrefte Af: — 

fnit), udvider fig efterhaanden faaledes, at den forte Grundfarve 

indføræntes til Pletter af fædvanligft trefantet Form, og gaaer 

tilfidft, efterat have udtømt fig i mangfoldige Skikkelfer og Sfat- 

teringer, over i den udbredte flare gule Farve, fom betegner Graz 

venhorſt's Varietas genuina. Ikke mindre Foranderlighed er An 

figtets Tegning underkaftet. 

3) $08 den ubeffrevne Han ere de bagefte Laar forte i Cpibfen; 

Bagkroppens fjerde og femte Affnit ere bredt Doibtranbebe, det 

fjette og fyvende aldeles hvide. 

4) Kjendelig fra den foregaaende ved SBagfroppen8 fjerde Afſnits 

gjennem en Rakke af Individer Eonftante forte Farve. Ikke 

fjelden paa Sjælland, 

5) Jeg befidder to Eremplarer, hos hvilke Bryſtſtykket er ganffe 

forts fun. Skutellum vifer paa fin Spidfe utydelige Spor til hvid 

egning. 
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mas; 'seutellator mas Var. 2 Grav., albicollis n; fem.) 

albicinetus Grav. mas; aretiventris Boie n., semivulpinus 

Grav. feni., castigator F br.: mas, pallipes (?) Grav. mas ; 

— Hoplismenus. albifrous Grav. mas 2) vg H. dimidiatus 

Grav. fem.3); Cryptus tarsoleucus Schrk. mas, Cr. azu- 

rescens n. fem. pg mas (?)4); Mesoleptus testaceus vg 

den befjendte Paniscus af famme Navn; Anomalon xantho- 

pus Schrk. mas, Campoplex albidus Gm.; Bassus rufipes, 

pictus, biguttatus pg sulcator Grav., fant den ovenfor 

nævnte B. contiguus n.; Lissonota bellator Grav., Pimpla 

rufata Gm., scanica Vill., oculatoria, instigator, examina- 

tor Fbr., turionellae yg graminellae Lin., brevicornis (?) 

Grav. mas. — 

Kun meget faa Arter leve paa de Steder i Rul- 

formationen, fom iffe ere fandede, og hvor ingen Skov 

porer; jeg faae fun Harpalus ruficornis, Calathus fulvipes, 

Pterostichus niger, cupreus, lepidus og Anchomenus pa- 

rumpuncetatus, fom iffe engang vare meget almindelige, og 

en enfelt Pristonychus subcyaneus. 

1) Xf famme Gruppe fom I. extensorius Lin.3 den afviger fra ben 

Side 376 nævnte Han ved ganffe robe Laar og fort Anfigt, og 

fra de affine Arter ved en hvid Tverftribe paa den øverfte Rand 

af Profternum. 

2) Gengang tilforn tagen paa, Sjælland af Hr. Ghr. Drewien, 

3) S Danmark førft opdaget paa Ellebuffe i Nærheden af Stran: 

den norden for Cfovéborg. 

4) Sfr. Side 359. Den var her almindelig tilligemed en Cryptus 

mas, fom jeg tidligere har antaget for Cr. rufipes Grav., og 

fom muligen: torde være dens udekjendte Han. 
% — 



390 

Omtrent famme Beftaffenhed fom den nyligen omtalte 

Befttyft har Øens fydlige Rand mellem Rønne og Due- 

poden; men fun paa denne fidfte, hvis Underføgelfe Tidens 

Knaphed uheldigviis iffe tillod, og paa bet mellem Orme- 

bæt og Svfa-Odden liggende Styffe er GStrandbredden fanz 

bet og blottet for Stene; hvor disfe findes, leve ingen 

Inſekter. 

Det forekommer mig, at be Bæffe og Maer, font met 

lem Rønne og Arnager have deres Udløb t Havet, fum 

unsjagtigen ere affatte paa be Kaart over Bornholm, jeg 

har funnet fammenligne; hvorfor jeg tillader mig ben Bez 

mærfning, at be alle have deres Leje í dybe Klofter mellem 

Sandbafferne vg ere I Antallet ti, fom fra Beft til PR 

{obe i denne Orden: Drmebæt — vg efter denne fyv min- 

bre Bakke, fom alle have deres Udfpring fra Kilder i ringe 

Afftand fra Havet, ben ftorfte Deel af Maret næften ere 

tørre, og af hvilfe den mellemfte (Danebef ?) fammenfættes 

af to Arme — Dernæft Onsbæt — vg Bellingsaa, ber ftgez 

leves har to Arme, fom løbe i hinanden lidt nedenfor 

Halvdelen af Aaens hele Længde. i | 

Følgende Arter fandt jeg paa Sandet mellem de nævnte 

Smaafloders Mundinger vg paa Soſa-Odden: Harpalus 
calceatus Duft., H. Froehlichii St., Anisodactylus bino- 

tatus Fbr. (fun Barieteten spurcaticornis Dej.), Amara 

consularis Duft., A. rufocincta Sahlb., Oodes helopioides 

Fbr., Chlaenius holosericeus Fbr., Chl. nigricornis Fbr. 

med deng Varietet (melanocornis Dej.), Chl. sulcicollis 

Payk.1), Hydrochus elongatus Fbr., Helophorus nubilus 

1) Et Exemplar, fom befinder fig i den naturbiftoriffe Forenings 

indenlandffe Samling, og fom fal være taget af Dr. Hornbedj i 
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Fbr.; Hydrobius marginellus' Fbr., Cereyon littorale Gyl., 

Cafiüs xantholoma Grav., Gabrius cinerascens Grav., Ste- 

nus juno Fbr., Anthicus rufipes Payk., Sibinia primita 

Hbst., Chrysomela marginata Lin., Chr. analis Lin., ng 

en Art af famme Genus, fom ved dyberet Punktur, mindre 

ſterkt bilateret yderfte Palpeled og Mangel paa rød Teg- 

ning ved Bingedækfernes Bafis filler fig fra Chr. limbata 

— formodentligt Chr. carnifex Fbr.1) — olfe under Fucus 

vesiculosus. Paa Gandbafferne langs med Kyften Cymin- 

dis macularis Dej.2), Harpalus serripes Schönh.3), Ta- 

phria vivalis Panz., Pterostichus punctulatus Fbr.4), Oxy- 

telus caelatus Grav., Aphodius nitidulus Fbr., Pachyme- 

rus bimaculatus Zett., P. pedestris, rusticus og nubilus 

Dyrehaven, er det enefte, der af denne Art vites hidtil at være 

fundet i Danmark, 

1) Ifølge Gyllenhal”8 Note til Chr. limbata (IIT, 462) vilde denne 

Beftemmelfe være utoiolfom 5 men Fabricius har i fin Diagnofe 

Udtrykket elytris laevissimis (Syst. Eleuth. I, 441, 114), og mit 

Gremplat har paa disfe langt dybere Punkter end limbata. 

Maaffee tør man undlade at lægge Vægt paa denne Omftændig= 

hed, da Fabricius, fom befjendt, haandterede Horismologien med 

ftor Unsjagtighed. J ethvert Tilfælde hører den bornholmfée 

Chrysomela fil en Art, fom forhen iffe var funden i Norden. 

(Chr. carnifex er i England opdaget af Curtis ifølge Steph. Cat. 

I., 223, hvor i den førfte Citation for ,Payk.” maa (eje8 „Panz.”, 

hvis Afbitdning jeg har fammenlignet, men fundet for raa til ved 

dens Hjælp at Funne afgjøre Spørgsmaalet.) 

2) I Danmark hidtil alene funden paa Mors af eate. 

3) To til tre Gange tagen paa Sjælland. 

4) Den forefommer undertiden paa Sandmarkerne dae Lundtofte 

i det nordlige pi iiai 

205 
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Fall., Zosmerus capitatus W11f. i Mengde, Hemiteles 
spilopterus n. fem., Pompilus crassicornis. Scht. fem., P. 

plumbeus F br. fem., Arpactu$ lunatus Dahlb. fem., No- 

mada interrupta: Panz. mas 1). — Paa bet tørre Sand 

løb Cicindela hybrida, nogle Steder í Mængde. 

Ogfaa paa den fydlige Strand traf jeg mange Spør 

af Snfefter, fom fandfynligviis ville funne findes levende 

paa en tidligere Aarstid. Saaledes fanes Styffer af Pim- 

pla flavicans Fbr., Philanthus triangulum, vg flere. For— 

modentligt ere de af Binden førte ud t Havet, fom atter 

bar opfaftet bent paa Sandet med Blæretangen. 

For at undgaae unødvendige Gjentagelfer ere Hidtil 

be Arter forbigaaebe med Tavshed, fom fandtes overalt paa 

den fanbebe Deel af Kulformationens Gtrandbred. De 

vare disfe: Dromius foveola Gyll., Stenolophus dorsalis 

Fbr., Acupalpus collaris Payk., Harpalus discoideus 

Fbr.2), Amara ferruginea Lin., A. bifrons Gyll., A. 

familiaris Creutz., A. plebeja, trivialis og similata G yll., 

A. tibialis Payk., vg fremfor alle Arter af denne Slægt 

A. apricaria Fbr., fom overalt paa Sandet fandtes i tu- 
findviis, Pterostichus minor Gyll., Anchomenus sexpuncta- 

tus Lin., An. picipes Fbr., An. gracilis St., An. pelid- 

nus Payk., An. moestus Duft., An. viduus Panz., Ca- 

lathus melanocephalus aldrig af normal Tegning, ftebfe 

ganffe fyfebruun eller ganffe mørfebruun, Trechus minutus 

Ebr. ftebfe Iyferød med (ort Hoved, Bembidium Doris 

Panz., B. pusillum Gyll., B. celere Fbr., B. qvadrima- 

culatum Lin. Haliplus ruficollis De G., Agabus bipustu- 

1) S begge Kjøn opdåget af Hr. Drewfen paa Sjælland. 

(2) Gjeldeu i de øvrige hidtil underføgte banffe Gane. 
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. latus Lin., Ilybius ater De G., 4-guttatus Boisd., fene. 

stratus Fbr. og subaeneus Erichs., Sphaeridium margi- 

natum Fbr., Staphylinus opacus Grav. med Var. c. Gyll., 

varians, micans, sangvinolentus og ochropus Grav., St. 

politus Lin., St. varius Gyll., Paederus riparius Lin., 

Lathrobium terminatum Grav.1), L. qvadratum Payk., 

Cryptobium fracticorne Payk. 2), Byrrhus semistriatus 

Fbr., Opatrum tibiale F br., Cassida nebulosa Lin., Cocci- 

nella 7-maculata Ill. pg Pentatoma agathinum F br. — 

uæften affe i ftor Mængde. 

Jeg troer det unødvendigt, nærmere at belyfe ben 

giennemgribende Forffjellighed, fom finder Sted mellem de 

flefte nævnte Arters fædvanlige Opholdſted, vg bet, be paa 

Bornholm indtage. Af faabanne, [om andenfteds hyppigt 

leve ved Havet, bemærfede jeg fun Nebria livida, fom fand- 

teg enfelt oppe paa en høj og af Solen gjennemhedet Sand: 

baffe; N. brevicollis í et enefte Individ paa Soſa-Odden 

pg Leirus convexiusculus Mrsh. enfelt í Fangen ved 

Hammerens Fod. 

— For efter Gone og í Forhold til det førhaanden vær 

rende Materiale at fuldflændiggjøre nærværende Dverfigt 

poer Bornholms entomologiffe Fauna, har jeg fun endnu 

at tilføje, at to for Nordens Fauna nye Elatere, en Ludius 

pg en Prosternon Latr, Cistela sulphurea Lin. og Ta- 

nymecus palliatus F br. ere mig mebbeelte af Hr. Henrik 

Krøyer, fom fandt bentunber et fort Ophold paa Øen for 

nogle Mar fiven; at Carabus intricatus Lin. efter mundt- 

fig Meddelelfe af Hr. Dr. H. Bed er funden ved Ruinerne 

1) Kun eengang før funden paa Sjælland. 

2) Ny for ben banffe Fauna. 
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af Hammershuus Slot, hvor jeg forgjæves har fogt den, 

Zen har fun faa ftore Carabidae; og enbdeligen, ot. Herr 

Prokurator Fog 1 Rønne har forfiffret mig om, oftere t denne 

Byes Omegn at have bemserfet Geotrupes Typhoeus Lin. 

(i Danmark forhen fun iagttaget paa Mors af Provft Schade). 

Derfom denne fidfte Omftændighed yderligere ſtulde ſtad— 

fæfte fig, og jeg har ingen Grund til at betvivle det, faa 

vilde den tilvejebringe eet Punkt mere til den Sammenlig- 

ning mellem begge Ders Fauna, fom jeg ovenfor et Par 

Gange har antydet. 

998050 0— 

tillæg 

til Anmerkningen Wide 329. 

(Perineura rubi og Synairema delicatula.) 

sms. sa 

Bed en i disfe Dage foretagen Underføgelfe af Selandria (Mono- 

phadnus) melanocephala Fabr. (fom Hr, Drewfen har opfødt i begge 

Kjon af en paa Egen levende grøn fortpigget Larve, der har ben 

ftørfte Lighed med Reaumur’s fausse chenille épineuse du chêne, 

om bhvilfen fee Side 372), opdagedes i Hannens Undervinger en als 

deleg analog Xareforgrening : Gellerne, fom dannes af de radierende 

Aarer , tilfluttes af en tydelig Tveraare, fom løber langs med Vin— 

gens bagefte Rand, — 

Det fynes faaledes Elart, at de paa — Forſtjellighe⸗ 

der grundede Inddelinger iffe tør gjennemføres i en faa detailleret 

udftrækning fom det ev fleet i Hr. Profesſor artine forreften faa 

fortrinlige Arbejde over Tydſtlands phyllophage *piegata 5 thi ved en 
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konſekvent Anvendelfe af disfe Karakterer, fom, uaffeet deres Mangel 

paa dybere phyfiologiff Betydning, iffe engang altid ere Fonftante — 

for at anføre eet Erempel af mangfoldige, fattes „die Mittelzelle im 

Unterfliigel” færbeles ofte hos ben ovenfor omtalte Art — rives nære 

grændfende Former unaturligt bort fra hverandre, ja ftaaer man endog 

undertiden Fare for at anvife Kjønnene af een og famme Art Plads i forfkjels 

lige Slægter, Kan man imidlertid end iffe indrømme de flefte af dem nogen 

Rang blandt faadanne, fom udfordres til Opftilling af hvilkenfom- 

helft med en generiff Benævnelfe forfynet Afdeling — den føre nu for: 

reften Ravn af Genus, Subgenus, Sectio eller Tribus — faa tilfommer 

dog i ethvert Tilfælde Hr. Hartig’s Verk ved Siden af faa mange 

andre Fortjenefter ogfaa den, førft at have henledet Naturforfkernes 

Opmarkſomhed paa disfe af Alle hidtil overfeete Karakterer, fom ftebfe 

ville Hhaandthæve en høj Grad af Brugbarhed ved Arternes WAdffillelfe, 

ber navnligen ved Selandrierne falder vanffelig nok. 

N. B. Gndeel af de i denne Beretning nævnte Urter ere henførte under 
fnævrere Genusbeftemmelfer, end man maaffee i Overeensftemmelfe 

med en naturlig Syſtematiks Fordringer fan antage, Det er fum 
fleet faaleded for ftevre Tydelighedd Skyld. 
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Bidrag til Girripebernes SSiftorie 
i fortid og, Untid. | 

uf 

Fapetus Steenjtrup. 

Forfte Bidrag. 
Anaåtiferidæ og Pollicipedidæ fra Kridtperivden. 

„melius .distingvere. quam . confundere." 

S en tidligere Tille Afhandling om fosfile Arter af Ana- 

tiferidernes og Pollicipedivernes Familie í dette Tidsffrifts 

138. 4 H, P. 358, fremfatte jeg den Formodning at de 

4 Arter, fom efter vore daværende Rundffaber vare Fjendte 

fra Kridtformationen, fnart vilde faae en betydelig Tilvært, 

hvis Formationens forffjellige Led bleve nøtere underføgte. 

Hvad jeg dengang formobebe er allerede blevet til Vished, 

vg langt fnarere end jeg havde ventet det, feer jeg mig 

iftand fil at meddele iffe faa og, fom jeg haaber, heller 

iffe uvigtige Oplysninger om disſe tvende Dyrfamiliers 

Forefomft í en Sorbperiobe, ber ligger faa fjern fra ben 

nærværende. 

Siden min forfte Afhandling blev ffrevet er jeg blevet 

befjendt med 3 nye, fra Kridtførmationen beffreone, Poli- 

eipeder i Dr. Fittons Berk: On the strata below the 

Chalk, London 1836; dette Bærf er vel ældre end min 

Afhandling, men fom forft nogen Tid efter Dennes Publi- 

cation hertil Byen, hvorfor jeg dengang ligefaalidet Funde 

optage be Fittonffe Arter, fom jeg funde fee at een af 

mine Arter rimeligen findes imellem disfe. — Men et endnu 

væfenligere Bidrag fær til Qunbffab om de Urter, fom 
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hidtil ere fundne i Danmark, erholdt jeg ved Tilfadelfen 

til at turde underſoge og beffrive be herhidhorende Levninger, 

fom findes opbevarede i H. Kgl, H. Prinds Chriftian 

Frederifs paa Forfteninger fra Kridttiden overordenlig rige 

Samling; vg til Kundffab om den Rolle, disfe interesfante 

Bæfener fpillede under Grønfandets Dannelfe, altfaa i Kridt 

periodens førfte Tid, har jeg erholdt et rigt Materiale fra 

Hr. Angelin, fom med Jver underføger de [venffe forftening- 

førende Lag, og har fendt mig en betydelig Mængde af 

Gfaller, ber iffe alene gobtgjore, hvad jeg altid havde for- 

modet, at de hos Nilsfon + Petref. suecana Tab. II fom 

Belemnitneb angivne Figurer foreftillede be fymmetriffe 

Cfalfer til nogle ftore Pollicipes-Arter, men ogſaa gjøre 

og befjendt med flere nye og merfelige Former. 

Med DOpftillingen af uddøde Urter har det ofte ftore 

Banffeligheder; og naar felo efter be noiagtigſte Under- 

føgelfer af endnu- levende Dyrformer flore Tvivl indtræde 

om det Led I Skabningernes allevegne fig fammenfnyttende 

Kjæde, fom ben underføgte Form ifølge ydre og indre Sor 

Hold indtager, ba maa en faadan Uvished vel endnu i ftorre 

Grad finde Sted, naar Talen er om at (tilfe paa den rette 

Plads faabanue Drganismer, fom forlængft ere uddøde, og 

fom fun i de opbevarede Levninger af enfefte, undertiden 

mindre væfenlige, Dele eller Organer have efterladt Minz 

det om deres tidligere Tilværelfe. — Nu er vel Forholdet 

faa gunftigt í de tvende Familier, hvormed vi for Diebliffet 

beffjæftige 08, at uagtet de Dele af dem, fom í Kridt og 

| Kalflag funne opbevares, fun ere be mere eller mindre fafte 

falfffaffer, ber bedekke disfe Dyrs faafaldte Rygfappe 

eler. fibbe indfluttede í den, pg uagtet de t en vis Henz 

feende funde Faldes mindre væfenlige, ba be hos flere 

- Unbderflægter aldeles mangle eller forefomme meget rudimen- 
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tære, faa har man bog i disſe Deles eiendommelige Udvik 

ling i be alferffefte Tilfælde en temmelig fiffer Ledeftjerne, 

ber altid vil angive o8 indenfor hoiffen fnevrere Gruppe 

af Dyr vi bør indlemme de engang levende Driginaler til 

disfe fosfile Styffer effer 9[ftrpf. — Kom man faaledes 

temmelig fet og fiffer til Familien, hvori biéfe Dyr havde 

deres rette Hjem, faa falder bet o8 iffe fet med Erfjenvel- 

fen vg Beftemmelfen af Arterne indenfor Familien, bvilfet 

naturligen meget maa vanffeliggjøres ved bet flore, men 

ubeftemte, Antal af Skaller, fom de flefte Arter have, vg 

endnu mere ved den Forffjel í Form, fom be forffjeffige til 

een Art eller eet Individ hørende Staller frembyde. For- 

medelft denne Mangfoldighed bliver det ofte neppe muligt 

at afgjøre om en fosfil Skal hører til en ubeffreven, vg 

altfaa ny, Art, effer hører til en nærftaaende allerede beffreven 

Art, hvoraf man fun fjender 1 effer 2 Skaller. For faa: 

vidt muligt iffe at adffille for meget, eller, hvad jeg 

endnu anfeer for værre, iffe at flaae for meget fan 

men, har jeg fun adffilt eler forenet Arterne ved be bet eg» 

nende Gfaffer, faadanne fom betinge nærmere hinandens 

Form, og til hvilke jeg regner Rygffallen og everfte og nederfte 

Sideffal, hvilken fidfte Cfal endog maa anfees for at være 

den conftantefte, ba bet er den fibfte, font forfoinder og i 

be Tilfælde, hvor Nygffallen aldeles mangler, ofte ved en 

færegen Udvikling giver o8 vigtige Bint om Dyrets fpe- 

cielfere Dannelfe (Otion), 

Uagtet ber forefomme Here udmerfede Former blandt 

de fosfile, der fiffert i Tiden ville famle flere Arter omkring 

fig og danne naturlige Slægter, har jeg bog iffe i nære 

værende Sammenftilling villet anføre dem fom faadanne, 

fordi jeg troede baade at man fjenbte for faa Former til 

at finde be naturlige Centra, faa man ved nye Slægters 
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Dannelfe formodentlig vilde fammenftille Arterne Tigefaa 

unaturligen font forhen i de ældre, og at man iffe havde 

rigtigen opfattet Analogierne i disfe Dyrs ydre Form og be 

lavere Krebsdyrs. Ligefom i ben foregaaente Afhandling vil 

man derfor finde Arterne henførte under be 2 ftore Hoved: 

fægter Anatifera og Pollicipes, veprefenterende de tvende 

pvenneonte Familier. 

Det er mærfeligt nof at af den førfte Afdeling høre 

alle be med Sikkerhed erfjendte Levninger til de Arter, hvis 

Gfaller fun have indtaget en ringere Deel af Rygfappen, 

hoilfet jeg flutter mig til deraf at be iffe flærke, bugede Staller 

have deres Begyndelfespunft (umbo), effer det Punkt hvorom 

de efterhaanden have tiltaget i GStørrelfe, og fom altfaa er 

VBærtftribernes Centrum, liggende i en fortere effer længere 

lige Rand, nemlig den forrefte Rand effer Bugranden, imez 

deng de andre aldeles Dieffede Arter (Anatifera Gray) have 

dette Punkt í den neberfte Vinkel. — 

1. Anatifera cretæ. Str. 
Valvis glaberrimis , tenerrimis , membranaceis, fragilibus. 

Tab. IV, fig. 1, 2, 3. 

= An cretæ. "Krøyers Tidsfør. 1 B. 19, 95. 359. 
Valva dorsalis recta, lanceolata, subcarinata, fere triplo 

longior quam latior. long.—11^^, lat. 17; fig. 1. 

Valva lateralis superior subrhomboidea, convexius- 

cula, antice subemarginata; angulus“ posterior obtu- 

sissimus, rotundatus. l 23, lat 14; fig. 2. 

Valva lateralis inferior trapezoidea; partibus tribus 

elevatiusculis e medio margine anteriori exeuntibus ; 

anguli subrotundati, excepto superiore acuto. long. 

91^, lat 11"; fig. 3. 
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De oberorbenlig tynde, Tetbroelfelige, faa at ſige membra⸗ 

nofe Gtalfer farafterifere. noffom denne Art; fom nøtere er 
beffreven i B4 H., P. 360—61 og her er afbildet i be 

3 førfte Figurer; Nygffallens rette Form, vg den nederfte 

Sideffals trapezoidale, bølgende Figur med umbo næften 

lige midt i ben rette Bugrand, frille tydeligen denne 
Art ind under bet Grayffe Subgenus Cineras (Senoclita 

Schum) font en Overgang til Anatifera Gray. 

Her vil jeg endnu Fun tilføie at ben vifer fig „ver: 

ordenlig udbredt i bet rene Skrivefridt og forefommer me- 

get talrigen, foruden paa be forhen angivne Punkter i Dm- 

egnen af Aalborg og t Thy, ogſaa paa Moen, hvorfra 

Univerfitetsmufeet har ben, og paa Stevns, hvor Herr Dr. 

Bed har fundet den. — Derimod har jeg iffe fundet Spor 

af den í De Kridtftyfter, fom Untverfitetsmufeet opbevarer 

fra England og Frankrig. 

2. Anatifera turgida. Sre. 

Valvis magnis, ventricosis, extus punctato striatis, intus 

striato sulcatis, dorso fere medio instructis. 

Fig. 4 og 5. 

Valva dorsalis? 

Valva lat. superior oblonga; extremitas altera truncata, 

altera rotundata. 1.=6‘, lat=3""; fig. 4. 

Valva lat. inferior. aviculæformis, seu oblique cordiformis, 

subtriangularis ; margines in figuram S. formati, excepto 

anteriori recto aut subangulato. 1—7'/^, lat 6"; fig. 5. 

Til denne ftore og mærfværdige Form har Herr Anger 

Yin fendt mig 7 Staller, hvoraf ifær tvende, en øverfte og 

en neberfle Sideffal, ere meget godt bevarede; be ere alle 

fra Carlshamn i Skaane, vg jeg har iffe feet andet- 

ftedsfra noget, fom lignede bem, heller iffe i Forftenings- 
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værfer Figurer, fom funne foreftille dem. At bé flaae 

meget nær Cineras, antager jeg af famme Grunde fom ved 

foregaaenbe Art; den aflange, bugede overſte Sideffal 

har nemlig den førrefte Rand omtrent lige, og i den ligger 

det Punkt , hvorfra den hvælvede Ryg tager fit Udfpring; 

Ryggen afrunder fig efterhaanden idet Den gaaer mob den 

modfatte Ende af Stallen, og deler Skallen i 2 ulige Dele, 
hvoraf den ftsrfte har en ganffe fvag Tværfold effer bliver lige— 

fom lappet; den nederfte Gibeffal er ffjentshjertedannet, 

idet be 2 Nande, fom fløde fammen under en fpids Vinkel, 

ere S-bøtede og forenede ved en tredie omtrent ret Rand, 

fra Hvis midterfte Deel ubgaaer en temmelig hævet Nyg 

imod den fpidfe Binfel. — Begge Staller ere indvendigen 

dybt firibebe, men vife paa deres 9Joreffabe fnart Punkter, 

fnart Punftftriber, fnart fammenhængende Striber, efterfom 

Gtalferne, hvis temmelig ftore Geffer ere ordnede efter bez 

flemte Linier, ere blevne mere eller mindre Flidte. 

Rygffallen fjender man iffe endnu, men det fulde 

være interesfant at vide om Den ligeſom bog Cineras var 

boiet. 

Anm, I Schloth. Petrefaktenkunde Pag. 169 maa det feilagtige Gi: 

tat om en fosſil Anatif. af Blumenbach Abbild. naturhiſt. 

Gegenſt. Tab. 1 fig. 2 a og b, overføres til Blumenbach 

Spec. Archæol. telluris Tab. 1, fig. 2 a og b. Blumenb. 

figer vel at de flemme med ben nulevende Lepas anatifer, men 

det er imidlertid en Pollicipes, Doilfet længere nede ffal fees, 

$9. Pollicipes Nilssonii. Srr. 

Valvis lineis rugosis longitudinalibus, sulcis transversalibus. g g » 

Fig. 20, 21, 22, 23. 
>maxilla superior rostri Belemnitæ mamillati / Nilss. Petref. 

A . ; . . exu] Tr kb fip. 2 C. 
>maxilla inferior rostri Belemnite mamillati og 2 
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Valvä dorsalis profunde excavata, areuata, rostrnm 

aqvilæ referens. 1=17", lat 5 Fig. 20 et 20*. 

Valvæ laterales? 

Valvula dorsalis triangularis; margines ömnes convexi. 

Fig. 21. 

Valvula ventralis figurà coni dimidiati. Fig. 22, 23. 

Valvulz laterales? ventrali persimiles, asymmetric. 

I Spidfen for den anden Familie fætter jeg en ub: 

moærfet Art, fom Herr Angelin har famfet paa mange Ste: 

ber í Gverrig, men hvortil han desuagtet endnu iffe har fun- 

bet de væfenlige Sideffaller; af den Mængde enkelte Staller, 

fom han bar havt ben Godhed at fende mig, fan man med 

megen Gitferhed antage, at Arten iffe fan være fjelden i 

Sperrig, og at man ret fnart maa funne lære ben at fjende 

i deng Heelhed. 

Kun 3 Former af Staller fører jeg hen under denne 

Art, og felv om disfe 3 Høre fammen funde der maaffee 

være megen Tvivl, ba deres Form er jaa afvigende fra be 

kjendte Pollicipeders, hvis iffe be vare fundne faa hyppigen 

fammen, at endog Prof. Nilsfon anfaae den ene af dem 

for at være Dverfjæben til Bel. mamillatus vg den anden 

for at ubgjere Underkjæben, og hvis iffe deres Dyer- 

flade var faa eensdannet forfynet med rynfede Længde- 

fordybninger. | | 

Rygffallen ligner Dvernæbbet af en Ørn; dens con- 

vere Gibeffaber danne en temmelig fremtrædende Ryg; Spids 

fen af Stallen er ftærf bøiet og paa den indvendige Side fun 

fvagt udhulet, hvorimod ben vorige Dels indvendige Flade 

danner en flor Huulhed. Fra Spidfen til de nederfte Rande 

gaaer ber en Deel temmelig brede Længdeftriber, fom over: 

ffjæres af Værtftriberne. og derved giver Skallen et vattret 

Udfeende. Det enefte Styffe, jeg har af denne Skal, har 
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Hr. Angelin fundet ved Ignaberga; ben er nedentil (fjoebt afffaaz 

ret, men Nilsſons Fig. fremftiller ben anderledes. (F. 2009 20*). 

Rygbiffallen er triangulær, med 3 convere Sider; 

Ryggen er mindre hvælvet end ved den foregaaende; deraf 

har jeg heller iffe uden een Sfal for mig, font er fra 

Kjuge, vg fom er afgnedet. (Fig. 21.) 

Bugbiffallen, elfer ben Gfal jeg anfeer for en faa= 

dan, ftaae derimod for mig I 6 Eremplarer fra Carlshamn, 

Kjuge, Balsberg og Morby; den er faa fterkt ombotet til 

begge Sider at den aldeles faaer Udfeende af at være en 

halv, efter Længden poerffaaret, huul Kegle; den nederfte 

Rand af den er tfær bølget. Af de Eremplarer, jeg har 

havt til Underſogelſe, ere be ftorfte 7 bete, og 6” i Gjennem- 

fnit, be mindfte ere 34% t begge Retninger. (Fig. 22, 23.) 

Fra be famme 2oealiteter har jeg 7 andre Gfalfer 

fom tffe ere fymmetriffe, men forreften ligne i Storrelfe og 

Udfeende be vovenanførte Bugbiffaller; ba be ere meget 

ffjæve, funne be neppe have fibbet i Middellinien, men paa 

Siderne, hvorfor jeg antager dem for Sidebiffaller, der 

med Bug- pg Rygbiffallen funne have dannet en Krands 

ont den pverfte Rand af den faafaldte Stilf, faaledes fom 

Hos den levende Underflegt Smilium.  Maaffee have be 

indtaget en Plads paa felve Stilfen. 

4. Pollicipes undulatus. Sir. _ 

Valvis radiatis, radiis undulatis. 

Fig. 6.; 

Valva lat. superior, subtriangularis. 1. 13; lat. 51%. 

Under dette Navn betegner jeg tvende GStyffer af en 

øverfte GSideffal fom Herr Angelin har fundet ved 

3559s. Naar denne Art fettes her ved Siden af P. Nilssonii, 

hvofra man iffe Fjender nogen af Gíbeffallerne, fommer det 
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fornemmeligen deraf, at dens Dverflade, ligeſom dennes, - 
er fængdeftribet, idet ber, fom Fig. 6 vifer; hæve: fig om 

trent 15 ftørre bølgende Længderibber, hvilte indeflutte 

en Deel mindre mellem fig. Formen er triangulær; den 

fængfte og den nederfte Rand ere fvagt buede; GSypidfen 

er desværre afbreeffet; Værtflriberne ere mindre tydelige 

=13"", B=5l, 5 

Af Hidtil beffreone Former, fom have Dverfladens 

Ujevnheder gaaende efter Længden, fjender jeg fun Pollicipes 

sulcatus So w. Mineral Concholog. Tab. 106 fig. 2 og 3, vg 

Pollieipes radiatus Charl. Sow. Fitton, The strata below 

the Chalk Tab. XI. Fig. 6. Begge Figurerne til den fibfte 
Art fynes iffe at fremftiffe nogen af de 3 Hovedffaller, men 

fun Biffaller, og Arten er faaledes flet begrundet; ba jeg 

iffe har havt Leilighed til at fee Sfaller, fom funne anz 

tages at tilhøre nogen af disfe 2 Arter, fan jeg iffe af- 

gjøre Hvorvidt be muligen ubgjore fun een. — 

. 5. Pollicipes rigidus. Sow. 

Valvis lineis transversis elevatis, crispis. 

Fig. 24, 25, 26. 

= Pollicipes rigidus Charl. Sow. Fitton, the strata 

below the Chalk pag. 335, Tab. XI. Fig. 6". 

= Pollicipes elegans Beck. Mus. Princ. 

Valva dorsalis valde convexa, apice arcuata; basi trun- 

cata; fig. 24. | 

Valva lat. superior rhomboidea, subplana, carinata; 

carina dentato-serrata; fig. 25. å 

Valva lat. inferior subtrapezoidea, semitorta, carinata; 

margines superiores curvi, alter convexus, alter conca- 

vus; margines inferiores rectilinei; carina dentato- 

serrata ; fig. 26. | 
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(0 S bet anførte Værk af Fitton har den Yngre Sowerby 
givet forte Beftrivelfer af en Deel nye Forfteninger, hvor 
iblandt han anfører 4 Polliciyesarter, I ben ene af disfe 

finder jeg, efter Omridfet at dømme, faamegen Lighed med 

nogle Staller, fom opbevares i Hans Kongl. Hoiheds 

Samling, at jeg maa anfee disfe for at høre til denne 

Art. De ere fundne af Hr. Dr. Bed i Kalfbaffen ved 

Farø og godhedsfuldt overladte mig til Beſtrivelſe. 

Nygffallen Fig. 24, feet fra Ryggen, er triangulær 

med lige Grundlinte; feet fra Siden er den temmelig ret 

og fun lidt frumbøtet í ben øverfte Spids; be hvælvede 

Sideflader gaae under en jevn Krumning over I hinanden 

uden at Danne nogen egenlig Ryg. Vaxtſtriberne ere meget 

ftærft fremftaaende og horizontale; be faae et fiint- frufet 

Udfeende derved at Stallen er regelmæsfigen ftribet efter 

Længden. 2=5: B=2"", 

S2verfte Sideffal er aftegnet Fig. 255 den er fang: 

ftraft rhomboidalff, ba ben er 7“ lang og fun 3 bred; 

dens hævede VBærtftriber forene fig fra begge Sider i en 

ſterk, tandet Kjøl, fom deler ben næften flade Sfal i 2 

omtrent ligeſtore Sidedele. 

Nederſte Sideſkal (Fig. 26) er trapezoidalff og paa 

en befynderlig Maade frumbøiet, idet dens Spids gjør fige, 

fom en halv GSnoning. Skallens tvende øverfte Nande ere 

frumme, ben ene conver, den anden concav; ben taffede 

Kjøl, font ligeledes maa have et frumt Løb, bliver nedad 

bredere, og ender i bet meberfte Hjørne af Skallen, fom 

bliver dannet af 2 rette Rande, parallel med hvilfe be ſtarkt 

opfetebe Værtftriber gaar. Der fan vel være nogen Tvivy 

om hvorvidt denne Sfal indtager paa Dyret den her angivne 

Pads, da den med fin indre Flade fidder heftet til Kalt 

flenen, men jeg beftyrfes i min Mening ved den Stilling, 
7 
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hvori et andet Styffe af Kalkſtenen fremvifer tyende Erem- 

plarer af denne fmuffe Sfal liggende fammen med den 

overſte Siveflal. 24,  $—21. 
Arten er ber í Landet funden i flere Individer i Farg- 

baffen; et lille Eremplar af ben nederfte Giveffal har jeg 

fra Galtholmsfalfen; de Fittonffe Eremplarer ere fra Kent 

fra det Lag, fom Englænderne falde Gault. 

6. Policipes maximus, Sow. 

Valvis?? 
Fig, 12, 12%, 15, 16, 17, 18, 19. 

Pollicipes maximus Sow. Min. Conch. Tab. 606. Fig. 

3, 4, 5. 

Valva dorsalis elongato-lanceolata, arcuata, convexissima; 

fig. 12 12". 

? Valva lat. sup. plana, rhomboidea; striis densissimis; 

fig. 15, 16. 
Valva lat. inferior? 

2 Valvulæ forme variæ. Fig. 17, 18, 19. 

En Sfal fra Cypli, fom Herr Dr. Bed har fundet og 

bragt med fig derfra, og fom findes opbevaret i Hans 

Kongelige Hoiheds Prinds Chriftian Fredrifs Samling, 

ligner altfor meget den fomerbyffe Afbildning til at man iffe 

ffulde henføre ben under hans Art; ben er her aftegnet 

Fig. 12; Det er en vvermaade vel bevaret Rygſkal, 151 

fang med en Bredde af iffe flet 3; feet fra Ryggen er 

ben flerf og regelmæsfigen conver, uden at Danne nogen 

fremftaaende Kjøl, men paa hver Side af Middellinien 

gaae tvende ophøjede linier. Den er temmelig ſterkt fammen- 

trykt, ifær imod poen, hvilket har en ftor Jndflydelfe paa 

den indre Huulhed, ber derved Ligefom hos P. Nilssonii 

bliver meget dyb og med flade, under en Binkel fammen- 

figdende, Sider, (Fig. 12). 
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Fra Grønfandet i Gfaane, men uden nærmere An- 

givelfe af Findeftedet, ligger i Univerfitetsmufeet et andet 

Styffe af en 9iggffat, fom »gfaa hører herhen, og fom af 

Herr Profesfor Forchhammer er godhedsfuldt overladt 

mig til Afbenyttelfe. Den adffiller fig fra den cypliffe 

ved at være lidt mindre fammenfnebet i dens overfte Spids, 

og indvendigen paa famme Sted at være udfyldt med mere 

Kalkmasſe, faa Huulheden bliver + Forhold mindre b9b. 

Gremplaret, ffjont fuldftændigt, er ogfaa langt fortere. Q—8/7, 

Hvorvel den Nilsfonffe Figur t Petrefacta Suecana 

Tab. H fig. 1 C. bar nogen Lighed med nærværende Ryg— 

ffal, afviger ben dog alt for meget til at man turde fette 

ben fom Synonym til denne Art; rimeligere forefommer bet 

mig at være, at Forfatteren, Da han gav denne Figur, 

har havt Rygffallen til en endnu ubeffreven Art for fig. 

Gfulde bet være denne Art, ba var Det ret mærkeligt at i 

famme Brudftyffe af Grønfand ved Siden af den ovenfor 

anførte NRygffal, der altfaa er blevet anfeet for Over- 

næbbet af Belemnites mucronatus, faae bet virfelige Sverz 

næb (fee Fig. 34) til en Cephalopod, og formodenlig til 

den nævnte Belemnit, af hvilfen ber fandtes flere ſmaae 

Levninger. . 

Til Sammenligning med Rygffallen bør efterfees 

Fig. 2 Tab. 1 t Blumenbachs Specim. archæol. telluris 

(Göttingen 1803), hvor ber afbildes en Rygffal, fom har 

nogen Lighed med denne Arts, men er meget frummcere. 

Som sverfte Sideffal til fin Poll. maximus be: 

ffriver og aftegner Sowerby i Min. Conch. Tab. 606 fig. 4 

en Stal, fon er fundet enfelt og paa et ganffe andet Sted, 

end Nygffallen. Skjondt ber faaledes ingen ftor Gifferhed 

er for at disfe to Sfaller hidrøre fra famme Art, fynes 

dog Formen og Eensartetheven af de tætte og flarpe Vært- 

277 
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firiber at tale derfor, og jeg fætter derfor her en ftor og 

fmuf Gibeffal (Fig. 15), fom jeg ved Herr Angelins God- 

feb har fra Køpinge, og fom ftemmer ret godt med den 

Sowerbyffe Afbiloning. Den er rhomboidalſt, 14 fang, 

og ved en Længdelinte deelt 1 2 ulige Halvdele, hvoraf 

ben ftsrre er dobbelt faa bred (57) fom ben mindre (249. 

Tvende mindre Gibeffalfer, fom Hr. Angelin ligeledes 

har fundet ved Kopinge, og hvoraf ben ene er aftegnet 

Sigur 16, høre enten til denne Art effer til den næfte; be 

have megen Lighed med Figur 2 b. Tab. I. i Blumenbachs 

Spec. Arch. tellur., ber tilligemed ben poenciterebe Rygffal 

er fundet í Kridtet ved Gehrden nær Hannover, og tillige - 

med denne beffrevet under Navnet Lepadites anatifer. BIL. 

troer den omtalt í Forbigaaende hos De Luc (Lettres phy- 

siques et morales Tome II p. 260). — 

Som problematiffe Gfaffer, der efter. Det Lidet, vi 

endnu fjende til Arterne, iffe bedre funne henregnes tif 

den ene end til den anden af de nærmere flanende Arter, 

anfører. jeg en Deel Biffaller, fom ere fra Køpinge, 

pg hvoraf be 3 bebft conferberebe ere fremftilfebe + Figu- 

verne 17, 18, 19, 

Hørte be her opregnebe Levninger med Vished fammen, 

forefom Arten í Grønfandet i Sverrig, í Kridtet ved Gehr- 

den i Hannover og i England, og i den vverfte foralrige 
Kalk ved Eypli t Belgien. 

7. Pollicipes medius. Srr. 
Fig. 13, 13*, 33. 

Valvis? 

= Lepadites anatifer Blum.? Spec. Arch. tellur. 

fig. 2a. Tab. 1. 

Valva dorsalis lanceolata, subarcuata, convexa. fig. 13. 

Valve ceteræ et valvulæ?? 
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Ser Stykker Nygffaller, fundne i Kopinge af Herr 

Angelin, ligge til Grund før denne Art; ben meeft fuld- 

flenbíge af bem er aftegnet Figur 135 alfe Eremplarerue 

flaae i Hovedformen meget nær ved foregaaenbe Art; be 

ere alle langt fladere, hvorved ben indre Huulhed bliver 

mindre dyb, vg dens Vægge mere jevnt udhulede; paa hver 

Gite af Middellinien løbe ligeſom Hos denne 2 ophøiede 

enter. (Fig. 13*, 33.) £=91"1; BI, 

S. Pollicipes lævis. Sow. 

Valvis lævibus dorso prominulo instructis. 

= Pollicipes lævis Sow. Fitton. The strata below 

the Chalk. Tab. XI.; fig. 5. 

> Pollicipes ungvis Sow. ibid. Tab. XL; fig. 5". 

= (valvulæ.) 

= Pollicipes elongatus Stp. Krøyers Tidsfr. 1 B. 

P. 361. 

> Pollicipes spathulatus Beck Mus. Princ. 
Eis p.85 930 T. 

Valva dorsalis lanceolata (?, subrecta, convexiuscula; 

margines inflexi. fig. 7, 7", 8. 

Valva lat. superior rhomboideo-lanceolata, fastigiata. 

fig. 9. | 

Valva lat. inferior trapezoidea. fig. 10. 

Valvula dorsalis triangularis; margo basalis convexus, 

laterales concavi. fig. 11. | 

Under Navn af Pollicipes elongatus havde jeg alle: 

rede for nogen Tid fiden beffrevet tvende i Univerfitets- 

mufeet opbevarede Staller, fom jeg 1834 havde medbragt 

fra Legind i det fydlige Thy. Da jeg forrige Sommer 

paa en Reife i denne Can fif Leilighed til at tilbringe 

. nogle Timer i det Kalkbrud, hvori disfe vare tagne, fandt 
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jeg endog be famme (tore Bleger, hvoraf jeg havde ud- 

hugget &fafferne, liggende urørte paa bet famme Sted, ba 

fiven Hiin Tid Kalfbrudbet havde været ubenyttet. Bed at 

fate Blegerne ituflaae, fandt jeg endnu et Par Staller, 

fom iffe alene høre til famme Art, men vgfaa efter al 

NRimelighed til Individer, ber have levet í Gruppe fammen 

med bem, hvorfra be to Sfaller hidrørte, fom jeg tidligere 

og neiere har beffrevet i Krøyers Gibeffrift 1 B. P. 362, 

og fom ber ere afbildede Figur 9 og 11. Jeg behøver 

derfor iffe at opholde mig længere ved dem her; jeg vil 

fun tilføie, at Fig. 9 fremftiffer ben overfte Sideffal, 

og at det mindre Exemplar, jeg har erholdt af denne, ligger 

med ben udvendige Flade imod ben hærdede Kridtmasfe og 

derved paa Den indre Flade vifer mig Nigtigheden af at 

bet førre Gtyffe, dets Tykkelſe og hvælvede Overflade 

uagtet, blev beffrevet fom den sverfte Sideffal (Fig. 9). 

Toende Aftryf af den nederfte Sideffal, bet ene af den 

indre, bet andet af den ydre Side, fandt jeg ogſaa, faa 

jeg derefter er iftanb. til at angive Dmridfet af denne Skal 

(Fig. 10) temmelig noie; Sfallen har været trapegotbatff 

med tvende næften parallele Sider, har Iigefom Den øverfte 

været hvælvet, og over Ryggen har gaaet fra deu øverfte 

Spids til bet neberfte og indvendige Hjørne en t Midten for- 

dybet Diagonallinie. Af Rygbiffallens flade Form (Fig. 11) 

i Forbindelfe med Sideffallernes mere hvælvede Form havde 

jeg t min forrige Afhandling gjort den GSlutning at Ryg— 

ffalfen, naar ben engang fandtes, rimeligen vilde fees at 

være fvagthvælvet og udhulet; — bet Samme antager jeg 

endnu, og henfører derfor fom Nygffal af famme Art et 
meget farafteriftiff 3Brubftgffe af en Nygffal, fom Dr. Bed 

har fundet 1 Galtholmsfalfen, og fom ligger vpbevaret å 

Hans Kongelige Høiheds Cabinet under Navnet: 
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Pollicipes spathulatus. Beck. 
Fig. 7, 8. 

Den ligner meget den neberfte Deel af Rygffallen til P. 

medius, men dens Sider ere paa en etendommelig Maade 

inbabbetebe (Fig. 7%); den er meget tykkere og flærkere, og 

har vift ogſaa været rettere; paa Dens NRygflade bemærfer 

man fvage Spor af be ophoiede Længdelinier, fom P. maxi- 

mus pg P. medius ere prydede med. 

Sammenlignes nu affe disfe Staller med be Figurer, 

fom i Fittons nævnte Værk gives ober hans Art P. lævis, 

Tab. XL, fig. 5 »g Tab. XVI., fig. 1, fan ber neppe ope 

ftaae nogen Tvivl om at jo alle be banffe Ctoffer høre til 

denne í England førft opftifíebe Art, ber er fundet i den 

faafaldte Gault i Kent og i Gronſandet nær Blackdown. 
Bel figer Sowerby i den beffrivende Note at Cibeffallerne 

ere næften flade, men han bemærker tillige at be vare til: 

deels forvittrede, og hans Figurer vife netop at be maae, 

ligefom vore, Danne en temmelig ffarp Ryg. — Pollicipes 

unguis, fom er fundet í Kent fammen med P. levis, pg 

fom er afbildet paa famme Tavle Fig. 5%, er opftilfet paa 

3 Biffaller, og Figurerne fremftille en Ryg, en Bug- og 

en Cibebi(fal; de tvende førfte i det minb(te ere ganffe vift 

Biffallerne til P. levis, faaledes fom mit Exemplar fra Le- 

gind tydeligen vifer. 

9. Pollicipes dorsatus. Beck. Mus. Princ. 
Fig. 27. 

Valvis? 

Valva lat. superior rhomboidea, valde dorsata. 

En meget ftor Siveffal, fom med Gifferbeb fan an- 

gives for at være den øverfte, er af Herr Dr. Bed fun- 

bet ved Farø og opbevaret under vyenftaaende Navn i Hs. 
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Kongelige Hoiheds Cabinet. Jeg fjenber fun dette ene 

Stykke fom fan komme herhid; bet er rhomboidalft, 101 

Yangt og 34 bredt, og, fom Tegningen vifer, forfynet 

med en mærfysrdig Nyg, der tiltager ftevft i Bredde nedad. 

BPærtftriberne ere tydelige, fljøndt afgnebne, og Fladerne 

paa begge Sider af Ryggen ligge under en temmelig ftor 

Vinkel imod hinanden. 

10. Pollicipes solidulus. Srr. 
Fig. 14. 

Valvis? | 

Fra Kjuge har Herr Angelin fendt mig tre 9togffalfer, 

der tilhøre een og famme Art, og udmærfe fig ved at være 

iffum foagt udhulede i deres neberfte Halvdeel. Den øvere 

fte Halodeel er iffe alene iffe udhulet, men enbogfaa conver 

faa Gjennemfnittet heraf bliver næften ellipſoidiſk (Fig. 149. 

Det bedft vedligeholdte (o: bet mindft gnebne) Styffe, har 

jeg ladet aftegne Fig. 14. Om Bærtftriber eller andre 

Dverflabeforhold fan iffe angives noget. 

11. Pollicipes validus. Srr. 

Fig. 28, 29, 30, 31, 32. 

> Poll. crassus. Beck Mus. Princ. 

Valvis crassis, basi truncatis. 

Valva dorsalis adunca, solida, ungvem aqvile similans. 

fig. 28, 29. 

? Valva lat. superior triangularis, triquetra apice, lineis 

quatuor radiantibus. fig. 30. 

Valva lat. inferior triangularis, apice triquetra; alter 

margo convexus, alter concavus, fig. 81, 32. 
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Rygſkallen er flærtt krummet, meget lig en Ornekloe; 

den er overordenlig flært og tyf, og Udhulningen paa ben 

indvendige Side er fun lidt høtere end den er bred, vg 
begrændfes opad af tvende udhulede Flader (Fig. 29, 29%), imod 

hvilke de vverfte Siveffaller have ligget. Den udvendige 

Overflade er temmelig eensformigt hvælvet uden Spor af 

Længdeftriber, men VBærtftriberne eve meget flærtt betegnede, 

hvilket vel ogfaa for en Deel fan hidrøre fra em partiel 

Forvittring. — €. 12; B, 6, — De tre Cremplarer 

ffylder jeg Herr Ungelins Godhed; be ere fra Bälsberg, 

Kiuge og Mørby i Gfaane. — Af den nederfte Side: 

(fal har Herr Angelin ligeledes fendt mig fire Styffer, 

der ere fundne ved Jgnaberga; be ere temmelig vel vedlige- 

holdte vg mærfværdige førmedelfi deres Tyffelfe og Form, 

ber ved et flygttgere Blik funde forfebe til at antage Dem 

før de faafaldte Laag til Balaner. De ere trefidede, med 

en lige Grundlinie, en conver og en concav Side; langs med den 

eonvere meget flade Side, (ont fynes at have vendt indad, 

gaaer en tyf ophoiet Rand (Callvfitet) og desuden findes 

paa ben lidt hvælvede ydre SOberffabe tre andre fra Spidſen 

ubgaaenbe Længdelinter. Spidſen er trefladet og overmaade 

tyf, og neden for den findes paa Jndrefladen det dybe og 

ſtore Muffelindtryk, hvorved man fiffert fan anvife Denne 

Gfal dens Plads. Figur 31 vifer denne Sfal fra den 

indvendige Overflade, og Fig. 32 fra ben udvendige. L, 

9 — 1145 B, 5/^—96'^, 

Hilfen Form den sverfte Sideffal maa have havt, 

fan ved Hjælp af disfe tvende fet beftemmes; ben har fif- 

fert været trianguler omtrent fom den fidft beffrevne. Det 

er derfor jeg henregner fom faadan hertil 
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Pollicipes crassus, Beck. Mus. Princ. 

Med dette Navn findes betegnet i Hans Kongelige 

Hoihed Prinds Chriftian Frederiks Samling en tyf trefivet 

Gtveffal, fom med deng indvendige Flade ligger imod den fafte 

Kalfmasfe, faa jeg iffe med Beftemthed tor angive ben fom 

ben poerfte GSideffal; Herr Dr. Bed har taget den i Farø, 

vg Den er ber aftegnet Fig. 30. — SOmribfet af ben frem- 

filler omtrent en ligebenet Triangel, hvis Grundlinie er 

ubetydeligt bøtet; fra Gpidfen ubgaae (fom hos den neder- 

fie) paa den hvælvede Overflade fire ophoiede Linier, hvilke 

iffe fees med den Tydelighed Hog ben foreganende Sfal, 

fordi den var temmelig afgnedet. Spidſen er ligeledes trez 

fladet og dreiet lidt til ben ene Side, 8.85 3.51", 

Denne masfive og mærktværdige Art, hvis Staller ere 

ved Grunden næften lige afffaarne, og fom med deres tykke 

Siderande have flødt imod hinanden, har rimeligen ingen 

Biftalfer havt, men ligefom Slægten Ibla har ben fiffert 
fiddet hæftet til be fafte Havlegemer ved Hjælp af en ty? 

baaret Stiff, 

S ovenftaaende Linier har jeg føgt at henføre det iffe 

ringe Antal af Gfaller, jeg fra flere rige Kilder er bleven 

forfynet med, til 11 forffjellige Arter; af tvende andre 

forud beffrevne Arter har jeg iffe havt Gxemplarer. Kridt- 

formationen ffulde ba efter vore nuværende Kundffaber træde 

op med 13 Arter af disfe tvende Familier, et Antal fom 

vel iffe er ubetydeligt, naar man fammenligner det med bet 

ringe Antal, man for nogle Mar fiven fjenbte derfra, men 
fom dog fun lover 0$ en endnu ferre Mængde ved en 
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nøfere Uuberføgelfe af be forfljellige Led af Formationen 

paa be forffjellige Punkter af dens Udbredning. Ogſaa 

har jeg allerede et Par Levninger, fom rimeligen bore til 

disfe Familier, men af hvilte jeg endnu har for faa Styf- 

fer, for med Vished at turde afgjøre bet; bdisfe vil jeg 

derfor gjemme til em bedre Leilighed giver mig be fornødne 

Oplysninger, og den vil fiffert tffe være langt borte. 

De hidtil befjenbte Arter ere for bet mefte fun 

fundne paa enfelte Soraliteter og desuden ofte vpftillede 

efter Gfalfer, tagne paa forffjellige Punfter, faa ber iffe 

er beftemt Vished for at faabanne Skaller høre til famme 

Art; bet vil derfor endnu iffe være bet rette Sted eller 

den rette Tid at anftille Sammenligninger mellem Arternes 

Forefomft i be forffjellige Led af Krivtdannelfen; fun bet 

feer man, at de forefomme i dem alle og bet I deres for- 

ffjellige Former, af hvilke A. cretæ og A. turgida gruppere 
fig om den levende Cineras; P. maximus, P. medius, P. 

levis og P. dorsatus pm be mere almindelige Former af 

Pollicipes, medens P. Nilssonii pg P. rigidus paa den ene 

Side og P. solidulus vg P. validus paa den anden Side 

af bem danne eiendommelige Grupper. 
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Floriftiff Udbytte fra Naret 1838. 

Bekjendtgjørt af I. Drejer. 

Der er i denne Sommer iffe gjort ftore botaniffe Neifer 

udenfor Fædrelandets Grændfer, imidlertid ere de nye Voxe⸗ 

fieder for fjelonere Planter, fom Exkurſionerne have bragt 

for 99fet, iffe uden Betydning, og ba jeg erfarer, at bet 

Bidrag til en Samling af Materialter for ben danffe Flora 

og til Kundffaben om Planternes Fordeling + Danmark, 

fom jeg 6 et tidligere Hefte af dette Tidsffrift har leveret, 

iffe har mishaget Botaniferne, fígefom jeg »gfaa fely er 

overbevitft om flige Fortegnelfers botanift-ftatiftiffe Nytte, 

faa tager jeg iffe i Betænkning at fortfætte dem. De Hjælpe- 

filber, jeg har været t Befiddelfe af til Forfærdigelfen af 

denne Lifte, ere følgende. 

Hr. Lange har paa en Reife til det fyooftlige Jylland 

famfet en Mængde Planter, over hvilke han har meddeelt 

mig en Fortegnelfe, ber har leveret bet ftørfte Bidrag til 

denne Lifte. Ligeledes har jeg deraf vytaget endeel Planter, 

han tidligere har fundet i Fyen, forfaaoibt be iffe allerede 

vare befjendtgjørte. Ogſaa t Sjælland har Hr. Lange i 

dette Aar fundet adffillige fjeldne Planter. 

Fra Hr. Stud. pharm. ©. Jenfen í Randers har 

jeg modtaget en temmelig rig Fortegnelfe paa Planter, han 

bar fundet paa Grfurfioner om denne By. Dette Bidrag 

fra en planterig Egn, der langt fra endnu er tilftreeffeligt 

unberfegt, giver Haab om at Herr Jenfens Jver pgfaa for 

Fremtiden vil berige ben danffe Flora med velfomne Bidrag. 

De Herrer Liebman, Gteenfirup vg Steenberg have 

meddeelt mig nogle Bidrag fra Sjælland; mine egne Erfur- 

fioner have heller iffe udftrakt fig længere, med Undtagelfe 
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af en fort Neife til det nordlige Jylland, paa bvilfen jeg 

imidlertid erholdt beftemtere Kundffab om et Par mærfelige 

Arter, hvoraf den ene hidtil iffe har ftaaet i Fortegnelfen 

Doer danffe Planter. 

Lemna gibba L. er funden blomſtrende i Grofter ved 

Borupfjær ved Randers af Hr. Jenſen. — 

Utricularia neglecta Lehm. Denne Plante vorer í alle 

Eng: og Mofegrofter omfring Eveldrup Præftegaard i 

Jylland; ben er en af be forfte Planter, Der frem- 

fommer i den nye Groft, hvis Band ben fiden fmykfer 

med fine fore rene Blomfter. Den har været mig ber 

fjendt fra min Barndom, og blev i Forfiningen anfeet 

for U. minor; efter min Angivelfe blev derfor U. minor 

af Etatsraad Hornemann indført i Tillæggene í anden 

Deel af hans Plantelære Side 110, fom vorende ved 

Eveldrup i Nibe (lies Viborg) Stift. Da jeg lærte 

denne Art at fjende bortfaldt denne Mening, vg ba der 

i flere Aar manglede mig Leilighed til umiddelbar 

Sammenligning med U. vulgaris, henregnede jeg min 

Plante indtil videre dertil, og lagde iffe videre Mærke 

til den. Jeg havde iaar taget adffillige Gxempfarer 

ind i et Rar, for at tagttage deres Udfpringning, da 

jeg pludfelig maatte gjøre en Neife til Vendſysſel; her 

fandt jeg U. vulgaris t en Mofe mellem GSulfted og 

Brønderslev ved Siden af Landeveien, og tog en Mængde 

levende Eremplarer med mig, fom jeg ved min Hjem- 

fomft fanunenfignebe med ben eveldrupffe, Der endnu 

flod i den fljønnefte Flor; den betydelige Forffjel var 

firar isiefaldende, og jeg vverbevifte mig fnart om, 

at jeg her havde et nyt Borefted for U. neglecta, hvis 

Udbredning faaledes er betydeligere end bet hidtil har 

været bekjendt. Den fandtes førft i Eppendorfer Mofen 
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ved Hamburg, hvor den imidlertid nu, efter Prof. 

Lehmanns Beretning, er for[ounbet; fenere i Meflen: 

burg. Pr. Nolte fandt ben ved Arensburg og Apen- 

rade (Hornem, l. c), Meyer flere Steder í det Hanno— 

verffe (chloris hannov. p. 388). — Det er rimeligt 

at den findes paa flereSteder, hvorfra man hidtil har 

angivet en og anden af de ældre Arter”). 

*) Figuren i Flora Danica Tab. 1981 giver et meget godt Filled af 

denne Plante, der ifær er udmærket ved de ftore Kroner og den 

fine Vært. af Blade og Stengel, For bem, der maatte betragte 

den fom en Baftard af U. vulgaris og U. intermedia, fan jeg til: 

foie, at ingen anden Utricularia findes i den Egan, 

hvor denne Art er meget udbredt. Den har ikke heller 
meget tilfælles med nogen af be nysrævnte Arter, og Ligheden 

med dem begge er fun tilfyneladende. Hvad Ligheden med U. 

intermedia angaaer, ba er iffe alene Omridfet af dennes Blade 

et andet, men, hvad der er væfenligere, Delingen er ganffe for: 

ffjellig5 508 intermedia herffer en Tvedeling, Hos Neglecta en 

Fierdeling 5 Blomfterftilfen (scapus) hos Intermedia udfpringer 

fra Siden af Stængelen (hydrocormus), Hog Neglecta fra Ryggen 5 

hos Intermedia er blot Roden, hos Neglecta blot Bladene befatte 

med Blærer. Fra Vulgaris afviger ben, foruden ved ben egen= 

lige Karakter, i foi Grad ved ben hele Habitus, ber iffe har det 
mindfte, fom hentyder paa en Baftarddannelfe. — I Befkrivelferne 

over Neglecta udhæves ben Omftendighed, at iffe alene Bladene 

men ogfaa Stængelen er befat med Blærer; jeg har underføgt 

en Mængde Eremplarer, men aldrig feet en Blære paa Stængelen, 

hvilket heller iffe er Tilfældet med Figuren i Fl. Dan. — Føl: 

gende Uovereensftemmelfer med VBeffrivelferne har jeg forreften 

fundet: Overlæben er fun dobbelt (iffe tredobbelt) faa (ang fom 

Ganen; Underlæben er udbredt, fun ganffe lidt nedbøiet, og 

iffe indbøiet med Siderne, 

Sammenligningen af be levende Eremplarer har viift følgende 

Hovedffjalnemærfer imellem Neglecta og Vulgaris. 
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Veronica montana L. J Hornemanns Plantelære (I. S.22) 

angives fun et jobff Vorefted, nemlig Øftedgaard í bet 

fydlige Jylland; — Paftor Gösfhe har for flere Aar 

fiven fundet ben i Sfovene ved Ulftrup; Hr. Steen- 

firup ved Neftrup; Hr. Lange har fundet den i høje 

Stove ved Beile og Greis Mole. 

Heleocharis Bæothryon N. ab E., ber er faa overordenlig 

hyppig i bet nordlige Jylland, vorer efter Hr. Lange 

Hift og her i. bet foblíge Jyllands Tørvemofer i Selffab 

med Limnochloa cæspitosa Rchb. % 1821 var ben 

faa lidet fjendt, at Hr. Etatsr. Hornemann kun kunde 

anføre to danſte Voxeſteder, et i Fyen og et í Jylland. 

— 3 Sjælland fynes den at være noget fjeldnere. 

| Scirpus glaucus Sm. er rimeligsiis Tigefaa udbredt font 

S. lacustris, med hvilfen ben jævnlig fammenblandes. 

(Små. dette Tidsffrift Il. ©. 178 og min flora excur- 

U. vulgaris. Overlæben vet, lidt længere end Ganen, Under: 

læben temmelig Fort med nedbøiede Sider (hvorved Kronen 

faaer et noget Fantet Udfeende), Sporen af Underlæbens Længde, 

men bivergerende med Spidfen (ə: mere nedadbøiet); Kronen 

i det He'e mere langftraft og fammentrykt fra Siderne, Smaaz 

ftitfene (4-8-10) efter Blomftringen næften vandret fraftaaende, 

Bladene meget tæt fammen. 

U, neglecta. Qverlæben lidt indbøiet med Spidfen, dobbelt 

faa lang fom Ganen, med Siderne lidt tilbagebøiet, faaledes 
at den i Midten danner en Fold eller budt Rende paa den 

bagtilvendte Flade (hvilket er godt udtrykt paa Fig. i Fl. D.) 3 

Underlaben udbredt, næften parallel med den dobbelt faa Forte 

Spore; begge Læber fint bølgede i Randen; Kronen mere ub: 

ſtrakt i Breden, de afblomftrede Smaaftilfe opabrettebe (adrecti), 

Bladene fine, temmelig fjerne. -— Støvinappene hos dem begge 

frie, fammenftodende, — 
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soria p. 20.) Hr. Lange har bemærfet bem ved UD- 

løbet af en Aa i fille Strand, en Bugt af Beile Ford. 

Calamagrostis stricta Hartm. Ogſaa denne for iffe mange 

Mar fiden fun fom nordiſt befjendte Græsart bemærfer 

man efterhaanden at være mere udbredt!; til de forhen 

(IL. p. 178) befjendtgjorte jobffe Voreftever maa endnu 

foies VBefterengene ved Randers, hvor Hr. Jenfen har 

famfet den i Mængde. 

Avena flavescens L. vorer i Toihunshaven ved Randers. 

Senfen. | 

Festuca aspera M. K. har Hr. Paftor Gökfdje funden i Dfter- 

velling Cfos ved Nanvderé, Hr. Lange i Skoven ved 
Veile. 

F; erecta Wallr., for hvilfen jeg i min flora excursoria 

iffe funde angive noget fiffert ſjellandſt Vorefted, har 

jeg iaar funden paa en Eng imellem Charlottenlund og 

Stranden, hvor ben vorer i meget frodige Eremplarer. 

Brachypodium gracile P. B. 3 Haslund Krat.  Jenfen. 

Agropyrum -eaninum R. Sch. # Dronningborg Stove. 

Jenfen. - 

Ruppia rostellata Koch banner, tilligemed R. maritima og 

Potamogeton pectinatus L., en tæt og Geifabfen Hin- 

drende Masfe i Lille Strand. Lange. 

Potamogeton zosteræfolius Schum. I Haftrupgaards Sø 

i Jylland. Lange. 

P. oblongus Viv. Til denne Art fynes nogle Eremplarer 

at høre, fom Hr. Lange har famlet i en Mofe ved 
Brondſted i Jylland; da Eremplarerne vare fterile, Funde 

det imidlertid iffe afgjøres med Vished. 

P. filiformis Pers. J Randers Fjord efter Jenfen. 

Lithospermum officinale L. % en Dal ved Gjørslov Bøge- 

ffov + Sjælland. Lange. | 
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Lysimachia nemorum L, % Haslund Krat ved Randers, 

Jenfen. Bed Beile, Greis Molle, Frederits i Jylland. 

GSandholdt i Fyen. Lange. (Sm. II. ©. 181.) 

Samolus Valerandi L. Paa Strandenge ved Øvftebgaard. 

Lange. (I. 181.) 
Campanula glomerata L. Imellem Befter-Hæfinge og Sand- 

holdt i Fyen. Lange. I Frederiksberg Have paa 3Saffen 

lige over for Judgangen paa ben modfatte Give af 

Haven. 

Verbascum collinum Schr. efter Lange paa Ruinerne af 

Koldinghuus Slot: 

V. phlomoides L. er meget almindelig i hele bet veftlige 

Sjælland paa fandige Marker, Imellem Holbek og 

Kalundborg følger den langs Veien. 

V. Schraderi Mey.*) (thapsiforme Schr. i min fl. exc. p. 86.) 

har jeg faar igjen fundet flere Steder, fær en Form 

med hvidagtige Blomfter, f. Er. ved Svanemøllen, 

Skovsborg o. f. 9. — Hr. Jenfen har ben fra Ran: 

ders. | 
Myrrhis odorata Scop. vorer fom vild ved Befter Skjer⸗ 

ninge, Kjøng o. fl. St. i Fyen. Lange. 

*) Denne Forandring af Nomenklaturen hidrører derfra at jeg 

havde beftemt Planten fom Thapsiforme efter de foenffe Floraer ; 

efter de tvbffe (f. Gr. Sod) er denne imidlertid en anden 

Plante, og mere ibentiff med V. Schraderi. Forreften har jeg 

ved nærmere Betragtning overbeviift mig om at Fl. D. 361 

henhører til Schraderi; Kronens Flige ere iffe mere „Ligeftore 

end hos ben her vorende Plante, og rimeligviis erifterer der 

ingen Art med corolla æqvalis. — V. Thapsus (fl. exc. hafn, 

p. 87) maa faaledes vel ubgaae af Fortegnelfen over be banffe 
Planter, 

28 
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Angelica littoralis Fr. Øften før Randers paa Eugene ved 

ben venftre Fjordbred.  Jenfen. Bed Hobro Fjord. 

Jacobfen. Bed Maen tæt hbiinfides Flaffefrøen. 

Selinum Carvifolia L. 3 Haslund Krat. Senfen. 

Drosera intermedia Hayne i Paderup Mofe ved Randers, 

Senfen. 

Luzula maxima DC. Paa Gtovbrinken ved Greis Mølle 

Lange. 

Juncus glaucus Sm. ved Befter Skjerninge og Hvidkide i 

Fyen. Lange. (Sm. I. 181.) 

J. obtusiflorus Ehrh. 3 Borupkjær og ved Mofen under 

Tebbeftrup Bakker. Jenſen. (S. 182.) 
Gagea spathacea Schultes. J Haslund Krat. Senfen. 

Rumex conglomeratus Schreb. Ved Øvftedgaard i Jylland 

har Hr. Lange fundet nogle faa Eremplarer. 

R. maximus Schr. Bed Gimmefted Aa i Jylland har jeg 

fundet en Mengde Kæmpe-Eremplarer. (Sml. S. 183). 
R. pratensis M. K. fandt jeg i ringe Mængde paa grufede 

Steder ved Helfingør. Hr. GSteenftrup ved Donze. 

Hr. Jenfen udenfor Hvidemølleport ved Randers. 

R. domesticus Hartm. Bed Helfingør, heller iffe almindelig. 

Hr. Steenftrup fandt den ved Donze. 

Allium scorodoprasum L. 3 Krat ved Labegaardé-Bæl 

ved Randers. — Senfem. 

Epilobium roseum Schrb. Bed Randers. Jenſen. 

E. virgatum Fr. Ved Brøndfted og Øfter-Nykirte í Jylland. 

Range. (Sm. 183.) 
Monotropa hirsuta Hornem. % en Bøgeftov ved Odſted— 

gaard. Lange. I rattet ved Haslund paa Rødderne 

af unge Bøge. Jenfen. Ved Helfingør. Kamphøvener. 

Pyrola rotundifolia L, Paa Enge ved Hjesbæt Mole i 

Jylland, 
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Chrysosplenium oppositifolium L. 3 Kohaven, em Stoy 

ved Dlferup i Fyen. Lange. 

Dianthus superbus L. į Mængde paa Banter imellem Niis- 

molle og Dronningborg. Jenſen. 

Rosa pomifera Herm. 3 Egnen af Kolding. Lange. 

R. inodora Fr. Bed Beile. L. 

Rubus suberectus Sm. Bed Gjærder i Nærheden af Hel- 

finger, imellem R. fruticosus (plicatus Wh.) og R. 

idæus. Den bærer tydeligt Udfeendet af begge visfe 

Planter hos fig; de unge Skud ere vprette og have 

Lighed med idæus, be ældre blømflrende Grene have de 

falfede Blade og den buefrummede Retning. tilfælles 

med fruticosus. Det er meget fandfynligt at ben virfe- 

lig er en Baftard af disfe Arter. 

R. hirtus W. K. 3 bøte Gfove ved Beile, i Gelffab med 

andre Arter. Lange. — At den i min flora excursoria 

p. 182 under dette Navn anførte Plante iffe hører þer- 

til, boiffet jeg alerede da formotebe, er jeg, efter at 

have feet Hr. Langes Eremplarer, nu vverbeviift om, 

omenbffjøndt det iffe er mig Fart, Hvorhen ben hører; 

vi have faalevdes Beile fom det enefte filtre Vorefted 

før Rubus hirtus. 

Helianthemum vulgare DC. har jeg iaar fundet t Char- 

fottenfunb ved bet veftlige Gjærde. 

Ranunculus aqvatilis L. Af denne har jeg i flere Aar bez 

mærtket en Form i nogle Bandpytter paa venftre Haand 

af Beien til Ordrup, Den ubmerfer fig ved be ober: 

ordenlig fmaae Kronblade og be faa Støvdragere, ber 

fivde i eem Neffe. Den fynes at være Schumachers 

R. a. phellandrifolius og er maaffee fdentiff med R. 

28* 
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paueistamineus Tausch. Gotaniſche Zeitung 1834 L 

206; II. 525%). 
R. polyanthemos L. bar jeg iaar famlet paa en hør Eng 

bag Flaffefroen, hvor den iffe er fjelden. Hr. Lange 

har fundet ben ved Donneruplund i Jylland i en Krat- 

ffov, fom ftoder op til Lyngheden**). 

Stachys arvensis L. ører i Mængde paa Marferne ved 

Baldby. Hr. Steenftrup har fundet den paa Marterne 

nær Kirfeffoven ved Søllerød. | 

Melampyrum arvense L. Bed Frederits. Lange. 

M. cristatum L. far jeg fely funden i et lille Krat lleriis 

Krat) ved Hvalpfund ved Limfjorden (1835); Hr. Jen: 
fen i Haslund Krat, Hr. Lange paa flere Steder i Fyen 

f. Er. Vefter Hæfinge, V. Stjerninge; Hr. Steenbud 
i Kirfefføven ved Holfteinborg. 

*) „Ranunculus paucistamineus Tausch. (Batrachium) caule abbre- 

viato natante, foliis omnibus immersis petiolatis capillaceo-mul- 

tifidis, floribus minimis snb-12-andris oligocarpis , carpellis his- 

pidulis obtusis." Tausch; 1. €, — En fun lidet biagnoftiff 

Diagnofe. 

*) R. reptans L. anfees i Almindelighed for en Afart af R. flam- 

mula L.; efter Hr. Adjunkt Lindbloms Underføgelfer ev der 

imidlertid en egen Art, hvis vigtigfte Forffjæl ligger i Frugten. 

„R.Flammula far carpella in unoqvoqve capitulo numerosa 

apiculo brevissimo vix manifesto obtuso termi- 

nata; R. reptans berimob carpella in unoqvoqve capitulo 

pauca rostro recto apice adunco terminata. Frugten 

af ben førfte ligner meeft den hos R. hyperboreus; hos R. 

reptans næften fuldkommen ben hos R. pygmæus Wahlenb. fl. 

lapp. T. 8. f. 1., hvorvel be ogfaa paa ben inderfte Kant ere 

tilvundede og ei fom bog R. pygmæus naften rette.” Lindblom 

botaniska Uppsatser. Lund, 1838. S. 1. Garſtilt Aftryk 

af Physiographiska Sållskapets Tidsskrift.) 
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M. sylvaticum L., fom Hr. Paftor Gógfde ferft har fun- 

bet i Jylland (f. Hornem. I. S. 670 vg tette Tidoſtr. 

IL. S. 188), har Hr. Jenfen fundet flere Steder í famme 

Can, f. Er. í Haslund Krat. 

Linaria Elatine Mill. Imellem Korn ved Odſtedgaard, 

Lange, — En Peloria af L. vulgaris Mill. har Hr. 

Lange fundet i Fyen ved Gfjolbemofe. 

Lunaria rediviva L. paa et fugtigt Sted imellem Ellebuffe 

ved Greig Mølle, Lange. 

Malva alcea L. imellem Chriftrup og Randers, - Jenfen. 

Camelina vulgaris Crtz. En mærfelig Form af denne Art 

har jeg famlet i Hør ved Hverreftrup, en By i Rinds 

Herred i Jylland. Den ubmerfer fig ved Skulpernes 

Form.  GSmaaffulpen er næften fiirfantet, idet dens 

Sider (Klapperne parallele med Sfillevæggen) ere noget 

ſammentrykte, iffe fonvere eller udbugede, Kanterne 

(mod Sfillevæggen) have et temmelig fterft Indtryk; 

ligeledes er ben fra Spidfen meget nedtrykt, vg ved 

Baſis meget mindre tilfpidfet eller affmalnet end hos den 

almindelige Form. Griffen er ret, middellang; Blom- 

fterne bleggule. — Seg erindrer at have feet ben famme 

Form imellem Hør ved Hoierup í Hjørring Amt i Nær- 

heden af Vefterhavet. — Da jeg iffe har Funnet erholde 

modent Frø af denne Plante, har jeggiffe funnet anz 

fille Udfæds -Forføg med den. 

Erysimum cheiranthoides L. udbreder fig mere og mere imel- 

lem Kornet ved Ødftedgaard. Lange. 

Geranium pyrenaicum L, ved Helfinger. Steenberg. Ved 

Foden af en Stovbrink i Nærheden af Beile. Lange. 

Corydalis fabacea W. Bed Randers. Jenſen. 

C. elavieulata W.. Denne fmuffe Plante er en af de mange 

Berigelfer for den fiellandfle Flora, vi ffofoe Hr. Apo- 
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thefer Steenbergs Jnteresfe for Plantelæren og ffarpe 

BUE. Den vorer paa en Groft, fom er opfaftet igjen- 

nem en Mofe iffe langt VBeften for Helfingør, imellem 

fmaat Krat af Rubus og andre Planter, i betydelig 
Mængde. Hr. Lange har fundet den paa Mofegrund 

imellem Buffe Norden for Ollerup i Fyen; den har for: 

ben været funden i en Kratffov ved Vefter Hæfinge, men 

er nu forfounbet ved Rrattets Omhugning. 

Genista germanica L. Mellem Lyng ved Tinnet vg Bange 

i Øfter Nykirke Cogn i bet fydlige Jylland, men — 
font, Lange. 

Ulex europæa L. vører efter Hr. Langes Angivelfe ved * 

ver, en Miil fra Veile. 

Vieia sylvatica L. J Haslund Krat. Jenſen. 

V. dumetorum L. I Næsbyhoved Skov ved Odenſe 1 Sel- 

ffab med Dipsacus pilosus. Lange, 

Orobus niger L. Bed Svendborg og Befter - Skjerninge, 

L. I Kirkeſtoven ved Holfteinborg. Steenbuch. 

Lathyrus aphaca L. J en lille Gtøy 1 Mil fra Ddenfe, 

Lange. (Sml. I. 461.) 
Trifolium montanum L. vorer í Mængde paa Engen bag 

Flaffetroen i Selffab med Ranunculas polyanthemos, 

Gymnadenia eonopsea, Plathanthera solstitialis o. f. 9. ; 

den er ogfaa faar famlet paa Brede Bakker. 
Medicago falcata L. For denne Plante fjenbte man for et 

halvt Aar fiben intet nærmere Borefted ved Helfingør; 

ben vorer imidlertid i ftor Mængde paa Amager mellem 

Batterierne og Kaftrup, hvor Hr. Liebman førft blev op: 

mærffom paa den, 

Hypericum hirsutum L. Bed Ødftedgaard. Lange. 

Crepis virens Vill. Bed Ødftedgaard og flere Gteder i 

Fyen og Jylland. Lange. 
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C. biennis L. følger Lanbeveien imellem Faurbo Kro og 

Kalundborg, og er fandfynligviis udbredt i bet veftlige 

Sjælland. 

Sonchus palustris l. Bed Dvftedgaard. Lange. 

Picris hieracioides L, Sammeftevs. Lange, 

Hieracium boreale Fr. er iffe fjelden i Omegnen af Nan- 

ders. Hr. Paftor Götzſche har fundet ben ved Øfter 

Belling, hvor jeg felv har famlet den efter hans An- 

viisning. Hr. Jenfen angiver den fra Haslund frat. 

Cirsium heterophyllum Scop. 3 Jylland ved Alfted (Lange). 

Haslund (Jenfen). Dfter Belling (Götzſche). 

Lappa. - Arterne af denne Slægt have en meget forfkjellig 

AMbbrebelfe i Danmark, J Iyllands nordligere Deel 

fynes L. minor Gürtn. at være ben meeft udbredte. 

Den er den enefte i hele Hedeegnenes Flora, ligeledes 

fynes ben at være fremberffenbe i Kridtegnene f. Er. 

ved Aalborg. L. tomentosa Lam. har jeg fun feet eet 

Sted i Jylland, nemlig omtrent 3 Miil Syd for Mal- 

borg ved Landeveienes Grøfter, í Mængde, men blan- 

det med L. minor. L. major Gårtn. hører mere til ben 

fybligere og oſtligere Deel, altfaa til be frugtbarere 

Egue. 3 den midterfte Deel af Landet har jeg fun 

feet den meget fparfom ved Viborg for flere Mar til- 

bage; i Aar har jeg fundet den flere Steder i Egnen 

af Aarhuus. J Sjælland ere L. tomentosa og L. mi- 

nor be fremberffende, ved Helfinger faae jeg ingen anz 

ben og ben førfte endda noget fparfommere; omfríng 

Kjøbenhavn er L. major, men ligeledes mindre udbredt, 

bog ingenlunde fjelben. Men ba alle tre Arter her, 

i Særdeleshed ved Siden af Beien, f. Er. Strandveien, 

vore blandede imellem hinanden, er ber i denne Egn 

fremfommen en ftor Mængde af Mellemformer, ber 
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ofte gjøre Beftemmelfen, meget vanffeltg. ^ Saaledes 

forefommer L. tomentosa ofte med næften glatte Blom- 

fterfurve, og Juflorescentfen varierer noget. Jeg er 

imidlertid overbeviift om, at om man endog fan frem- 

eife Jndividuer, ber have alle tre Arters Karafterer, 

aldeles urebuceerbare Former, faa vil man bog være 

nødt til at lade Arterne urørte, thi hver af dem har fin 

beftemte umisfjendelige Typus. Der er næften iffe 

et Organ paa Planten, hvor denne Typus iffe paa bet 

Harefte er udtalt. — Omendffjøndt L. minor undertiden 

opnaaer en næften Fempemmwsfig Gtorrelfe, faa er Nay- 

net bog iffe faa upasfende fom bet ffulde fynes; Bloms 

fterfurvene ere mindre, Kronerne fpinflere, Bladene, 

om end længere tog finere, Stengel vg Grene mindre 

robufte end hos be øvrige. 

Centaurea phrygia L. Bed Ødftedgaard. Lange. 

Tragopogon porrifolius L. (fmf. Flora excurs. hafn. p. 258) 

findes i Mængde i Egnen af Holfteinborg. Hr. Steen- 

bud har fendt mig Eremplarer og modent Froe deraf, 

og efter hans Angivelfe vorer den virkelig vildt ber. 

Platanthera. Det Naturlige i en Adſtillelſe af Pl. solstitia- 

lis Boenn. vg P. chlorantha Custor begynder at blive 

mere og mere indlyfende for Botanifere der have Lyft 

til at betragte Naturen fom den er med fordomsfrit BLÅ. 

Hr. Lange har adffilt begge Arter i Skovene ved Odſted— 

gaard og Brøndfted. —SOmenb(fjonbt bet vel vil være 

unødvendigt herefter at anføre hvert enfeft nyt Finde- 

fed for bíéfe to fandfynligviis lige udbredte Arter, vil 

jeg dog endnu bemærte, at jeg (aar har fundet P. chlo- 

rantha i Charlottenlund paa et flyggefuldt, græsrigt 

Sted; ved den nordlige Side af Lyngby Mofe henimod 
Skoven, og ved Helfinger paa Bakterne Henimod Odins 

EI 
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Hoi; P. solstitialis paa Engen bag Hlaftefroen, í Frede- 

rifsbals Skov, og ved Helfinger paa nogle høie Bakker, 

i eu faa talog Mængde, at ben farvede hele Marken 
med fine hvide Ar. Ved em nøiagtig Sammenligning 

af en Mængde Eremplarer har jeg vverbeviift mig om, 

at P. brachyglossa Wallr. fom førreften er den almin: 

belígfte Form, iffe er væfenlig forffjellig fra P. sol- 

stitialis. De abffiffenbe Mærfer ere í fig fely (ffe mez 

get udmærkede og tabe fig umærfeligen i Mellemfor- 

merne, 

Gymnadenia conopsea Rich. Paa Engen bag Flaſtetroen. 

(Små. Trifoliam montanum). 

Corallorhiza sp. Dirr. Lange og Strøm fandt venne Art 

paa en Lynghede imellem Kjøbenhavn og Kjøge, om- 

trent 4 Miil fra Stillingsfroen, iblandt Calluna og Sa- 

lix repens, og medbragte levende Eremplarer, hvoraf 

nogle bleve plantede Å bem botaniffe Have, andre anz 

vendte til en Tegning for Flora danica. Den afviger 

betydeligt fra alle de mig bekjendte Tegninger og Be- 

ftrivelfer af €. innata R. Br., hvis Borefted desuden er 

meget forffjelligt; ba ber imidlertid iffe have været Ie: 

vende Eremplarer af denne Plante til Sammenligning, 

og de for Haanden værende litterære Hjælpemidler tffe 

have givet tilftreffelig Oplysning om be erotiffe, fær 

norbamerifanffe Arter af Slægten, maa dens nærmere 

Beftemmelfe for Dieblikket Tades uafgjort. 

Neottia nidus avis R. Br. i Haslund Krat ved Randers. 

Senfen. 

Listera ovata R. Br. Flere Steder ved Randers.  Jenfen. 

Epipactis latifolia Sw. Haslund Krat. Jenfen. 

Malaxis paludosa Sw. 3 en $ebemofe ved Øfter-Nytirke. 

Lange. 
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Carex pauciflora Lightf, -Gammefteds. Lange. 

Carex binervis Sm. Paa Gyltenge ved Brondfted, Lange. 

€. Hornschuchiana Hoppe. Bed Befter Skjerninge, L, 

C. riparia Good. Almindelig í Maer og Grøfter ved Ødfted- 

gaard, Samme. 

C. muricata L. Denne Art deles af Hoppe i to Arter: C 

contigua 99 C. muricata, fom begge ere afbildede. i i 

Sturms Deutfchlands Flora. Jeg har i Sommer fun- 

det begge Former meget vel fvarende til Sturms Figu- 

rer, C. contigua ved Charlottenlund v. f. v.; C. muri- 

cata i Grofterne lidt paa ben anden Side af Flaffefroen. 

Der fynes ingen væfenlig Forfljel at være imellem 

bem; Den førfte er fortere, Smaaarene tættere fammen 

Stielfene (bracteolæ) brune, den fidfte i det Hele mere 
fangftraft , Smanarene fjærnere, vg Skjællene blegere, 

mere grønlige. 

C. pacifica Drej. har jeg atter underføgt og fundet min 

Mening om dens Artsret mere bekræftet. Den frem- 

træder under to Hovedformer. a. nigricans, elongata. 

f. viridis, turgida. Det Nærmere ved en anden Leis 

lighed. 

Callitriche autumnalis L, J Kanalen i Tøihuushaven ved 

Randers. — Senfen. 

Typha angustifolia L. paa Holmene i Randers Fjord, hvor 

ben næften har fortrængt T. latifolia. Jenſen. 

Salix hastata L. 3 Øftrup Krat efter Jenfen. 

Bryonia alba L. Bed Ødftedgaard. Lange. 

Asplenium Trichomanes L. Paa et Steengjærde ved Hund- 

firup i Fyen. Lange. 

Botrychiam Lunaria Sw. Paa en Bakke ved Brøndfted. 

Lange. Paa den famme Lynghede hvor Hr. Lange fandt 
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den nysomtalte Corallorhiza har han fundet en ret mær- 

felig Form med fterft finnede Blade. 

Lycopodium complanatum. Paa Stanghede. Yenfen. 

L. Selago L. J Hedemofer ved Brondfted. Lange. 

Eqvisetum Telmateja Ehrh. og E. hyemalis L. ved Greig 

Mølle, ben førfte ogfaa ved Beile. Lange. 

Riccia fluitans L. er funden af Hr. Steenftrup i Damme 

og Tørvegrøfter ved Donze og imellem Tryggerød og 

Holte. 

Om Bnglepladfen for Tringa platyrhyncha. 

Af Prof. Meinhardt. 

Tringa platyrhyncha, fom endnu anfees for at være en 

af be fielonefte europeiffe Fugle, blev førft indlemmet i 

den banffe Fauna, efterat Hr. Emil Hage havde truffet 

enfelte Individuer af denne Art paa Moen i Marene 1825 

og 26%). Dens forte Ophold ber fynes at finde Sted paa 

Cfteraarétreffet í Slutningen af Auguft og i Begyndelfen 

af September Maaned. Derefter blev den iagttaget af 

Hr. Major v. Woldike ben 7be Juli 1827 paa nogle Sand- 

banfer ved Udløbet af Elben. Forgieves føgte han, fliont 

Aarstiven var pasfende, efter deng Rede og Wg.  Jblandt 

be af ham den Gang fludte otte Stykfer vare faavel ud= 

vorne Hanner fom Hunner, og, efter be til bet kongelige 

Mufeum indfendte Eremplarer at dømme, befandt be fig È 

fuldfommen Sommerdragt. Ynglepladfene for denne Fugle- 

*) See Vidsfrift for Naturvidenfl., Ste Bind Pag. 86. 



432 

art forbleve indtil be nyefte Tider ubekjendte; man formodede 

at den udflæffede fine Unger heit imod Norden Tigefom 

faa mange andre Tringa-UArter. Denne Formodning har 

Hr. Lagefen fra Itzehoe givet factiff Bished. Denne øvede 

Kiender af be nordiffe Fugle har Sommeren 1838 i Sel- 

ffab med engelffe zoologiffe Samlere anden Gang bereift 

Norge. Under fit Ophold her + Byen efter Tilbagefom- 

ften fra Norge í afvigte Efteraar har han iblandt andet 

mebbeelt vs følgende Jagttageffe. Bed Stationen Fog— 

ftuen, næften to Mile [oben for Jerfin paa Dovrefield, 

udbreder fig mod Øften en meget ftor og af rige VBanddrag 

byppigt gfennemffaaret Mofe, fom Hr. Lagefen allerede paa 

fin førfte Reife i Sommereu 1835 onffede at underføge med 

Henfyn paa de der ynglende Fuglearter; fra hvilket Forfæt 

han afftod fordi Stedets Beboere fraraadede ham tenne 

befveerlige og farlige Vandring. Men i Sommeren 1838, 

da han i Juni Maaned igjen befandt fig i famme Egn, 

vovede han ganffe allene at giennemvandre Mofen, og blev 

rigeligt lønnet for denne Moie ved den Dverraffelfe at 

treffe Tringa platyrhyncha i Mængde adſpredt overalt 

paa Mofen. Han ffjob 26 Stykker, hvoraf fun 5 bleve 

brugelige til Udftopning. Denne Tringa-Art har i fit Løb 

imellem Græsfet, og felo i Flugten nogen Lighed med Sco- 

lopax gallinula. Hr. Lagefeu fandt flere Reder af den, og 

iblandt andet et, hvis Hun blev ffubt juft fom ben ffoi op 

fra Redet. I ethvert af ham underføgt Nede fandt han to 

til tre Æg. Disfe ere ftore i Forhold til Fuglenes Stør- 

reffe og ligner i Form og Farve Wggene af Tringa alpina. 

Hr. Lagefen bemærfer endvidere at hans tidligere Neife- 

fælle Hr. Rid. Dann, fom i afvigte Sommer bereifte det 

nordlige Sverrig , ligeledes havde der truffet Tring. platyrh. 

men iffe dens Rebe. 
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Optegnelfer om danffe Dyrs 
Førekomft og fevemaabe. 

Af 
Japetus Steenftrup. 

1. Ancylus fiuviatilis. Mitt. 

$D joteéftebet for denne, tidligere for ikke-danſt eller 

meget fjelden anferte, Gnegleart er ben ftenebe Bund i 

ftrerftlobende Bæffe og Maer. Da bet forefommer mig 

at ben iffe blot i Farve og i Størrelfe, men ogfaa í Form, 

varierer lidt efter Aabundens Natur og bem fterfere eller 

fvagere Strøm, for hvilfen ben er ubfat, troer jeg at bet 

iffe vil være uden Juteresfe for bem, ber beftjæftige fig 

med de banffe Bløddyr, at jeg anfører her be banffe Locali- 

teter, hvor jeg veed at denne hos os libet fjenbte Art er 

funden, faameget mere fom maaffee En eller Anden funde 
faae Lyft og Leilighed til at gjøre os bekjendt med deng 

endnu morfe Naturhiftorie. Allerede meget længe har ben 

været befjendt fra Bornholm, Hvor den ifer fynes at føres 

fomme i Skiferlagenes Aaleier. I Sjælland har man førft 

i de fenere Aar fundet ben; i Sommeren 1836 fandt Hr. 

Dr. Bed vg jeg ben i en næften udtørret Bæek ved Farø 

(cfr. Ifte Bind Pag. 411) ; fenere har Hr. Dr. Bed meddeelt mig 

at have taget ben ved Nivaa í bet nordlige Sæland, hvor- 

fra ogfaa Hr. Cand. theol. Møller har medbragt Eremplarer. 

S det nordlige Jylland fandt jeg ben, Sommeren 1837, í Aaen 

ved Ellingfro og ved Mosberg í Bendfysfel, og i Himmel 

land i mange fleenbundede Smaabæffe mellem Rold og 

Nørlund, ( Omegnen af Nibe (f. Er. ved Skjorbæek) og under 

Broen over Maen ved Skalborg, 1 Miil omtr.: fra Aalborg. 

Jo dybere og mindre rivende Bælkten var, befto ber 

tydeligere fandt jeg Jndividernes GStørrelfe. 
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2, Geotrupes typhoeus. Lis, 

Dette Infekt anfees vel for temmelig fjeldent, men 
har bog en langt førre Udbredning her i Landet end fæv- 

vanligen troes. Hr. Paftor Garftenfen har i emfang 9tetfe af 

Aar taget ben i Thy og har derfra fendt mange Eremplarer 

herover. Han vifte mig den oftere í bet veftlige Thy paa 

be fmaa Gandbanfer, fom ligge i Udfanten af Klitten, 

pg fagde mig at den ifær holdt fig til be Punkter deraf, 

hvor Faarene græsfede. Dette Forhold ved Forekomſten 

pasfer ogfaa med bet, fom Andre have iagttaget, Hr. Cand. 

theol. Sacobfen har oftere taget den paa be fandede Høre, 

fom ligge paa den bøte Kalkbanke ved Sohngaardsholm 

udenfor Aalborg, og desuden har han fundet den paa Mors, 

hvorfra den forſt blev befjenbt for os (fee S. 394), og i 

Forening med Hr. Caud. Lasſen ved Ruderkonge i Nerheden 

af Lundbykrat. 

3. Helix conspurcata. DRP. 

Om denne Ville Snegleart, fom jeg iffe har hørt for- 

hen at være funden i bet egenlige Danmark, har Hr. Cand. 

Lasfen ffriftligen meddeelt mig at han har taget den paa 

et Gjerde ved Dyrehavefføv mellem Nyborg og Holfenhavn 

i Fyen. (Fortſattes.) 

Univerſitetets Priisopgave, 
udſat den 28de Januar 1839. 

D esideratur descriptio specierum ordinis Annelidum er- 

rantium Audouini, que circa litora danica reperiuntur, 

disquisitionibus anatomicis illustrata. Comitari eam de- 

bent imagines delineate maxime necessariæ. 

———— 
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Explicatio Tabularum. 

Tab. EViae.*) 

GCopisura rim ator femina magnitudine aucta. 

Abdomen feminae a latere, insecti longitudinis scala adjecta, 

antennis computatis (linea transversali discretis). 

Maris abdomen a tergo, longitudinis scala similiter ac femi- 

nae adscripta. 

Instrumenta cibaria Copisurae inferiora, 

Mandibula infra. 

Eadem oris pars a tergo. 

Maxilla Spathii clavati Panzeri cum palpo sexarti- 

eulato. 

Palpus ejusdem Spathii labialis qvadriarticulatus. 

Dexterior Periliti novi maxilla (consimili Neesii affi- 

nis) eum palpo sexarticulato. 

Palpus ejusdem Periliti labialis, quatuor compositus articulis, 

Tab. Vizx.**). 

Fig. 1—3. Analifera eretæ Stp. 1. valva dorsalis; 2. valva lat, 

superior; 3. valva lat. inferior. 

Fig. 4, 5. — Anatifera turgida Sip. 4. valva lat. sup.3 5. valva lat. 

Fig. 6. 

inferior. 

.  Pollicipes undulatus Stp.; valva lat. superior. 

Fig. 7—11. Pollicipes levis Sow. 7. valva dors. a ventre; 8. eadem 

Fig. 12. 

Fig. 13. 

a tergo delineata; 9. v. lat. superior; 10. v. lat, inferior ; 

11, valvula dorsalis. 

. Pollicipes maximus Sow.; valva dorsalis. 

(et 33). Pollicipes medius Sip.; valva dors. a ventre 

(et 33 a tergo) visa. 

*) Ved en Beiltagelfe er Tavlen betegnet IV. 

**) Sormedelft indtrufne Omftændigheder meddeles ført nu denne Plade, 
fom fulde have lebfaget fidfte Hefte af forte Bind. 
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Pollicipes solidulus Stp.; valv. dors. a latere, 

Pollicipes maximus, 15, 16. valv. lat. superior; 17, 

18, 19, valvulz laterales. 

Pollicipes Nilssonii Stp. 20. v. dorsalis; 21. valvula 

dors. ; 22, 23. valvula ventralis. 

Pollicipes rigidus Sow. 24. v. dorsalis; 25. v. lat. 

superior; 26. v. lat. inferior. 

Pollicipes dorsatus Beck; valv. lat. sup. 

Pollicipes validus Stp. 28. valv. dors. a latere; 

29. eadem a ventre delineata; 30. valv. lat. sup. (— P. 

crassus Beck); 31. valv. lat. inferior (superficies in- 

terna); 32. eadem (superficies externa). 

Rostrum Belemnitæ mucronali? 
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Dr. Springs 

Wdvifling af be foftematiffe Fenheders 
Begreb og Deres Anvendelfe, 

fort fremftillet af S. Drejer. 

F orſtjellige Botanikere have ſogt at beſtemme Begreberne 

af Art og Afart, ad meget forſtjellige Veie. Medens nogle 

have troet at loſe Sporgsmaalet ved at give reen praftiffe 

Regler for SOpfattelfen af Arterne, have Andre afſtaaret 

Weien for videre Diskuſion ved at opſtille Lærefætninger, 

der mangle al praktiſt Anvendelighed. Det er derfor ikke 

at undres over, at dette, et af de vigtigſte Sporgsmaal f 

den philofophiffe faavel fom ( den empiri(fe 9otanif, hidtil 

er forbleven utilftræffelig befoaret. Den Enefte, ber har 

udtalt- det Ord, der alene fan føre 06. paa bem rette Vej 

til Sandheds Erkjendelfe, er Qteidjenbad) ; enhver Art, 

figer han, bar fin Typus*. Men Neidenbak bar 

ladet bet blive ved ben blotte Fremfættelfe og praktiſte 

Gjennemførelfe af denne Sætning uden at indlade fig paa 

at ubvifle bem af fine nødvendige Betingelfer; den er faar 

ledes iffe vet gaaet op i Botanifernes Bevidfthed og har 

tabt meget af fin Jndflybelfe. En faadan Udvikling flylde 

vi derimod Dr. A. S. Spring. Hans Skrift, belønnet af 

bet philofophiffe Fakultet i Münden, er ubfommet under 

Titel: über die naturbiftorifhen Begriffe von Gat- 

tung, Art und Abart. Leipzig 1838. 8vo. Da vette 

Skrift behandler Begreberne i deres Almindelighed, har jeg 

troet at et Udtog deraf vibe have Interesſe for de banffe 

Naturforffere , hvorfor jeg har forføgt faa tro fom muligt 

at gjengive bet Bæfenligfte af Indholdet, faavidt et Udtog, 

ved Forfatterens foncife og fjernefulbe Sprog, er muligt. 

*) Reichenbadh, Handbuch des natürlichen Pflanzenfoflems. S. 39. 

29 
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Indledning. 

3gjennem. hele, Naturen gaaer en Trang til Løsriven, 

Deling, Mangfoldiggjørelfe. For faa vitt denne Trang 
berører organiff uddannede fonbrebe Naturfegemer, eller 

for faa vidt den efter deres Tal fortfetter og forfoldiger 

de Levende Natnrlegemer ( den kommende Tid og efter deres 

Form differentferer og mangfoldiggjør den, faldes den 

Trangen til Judividnaltfering; thi dens Følge og 

Henfigt er 1) nye Jndividuer og 2) fammes individuelle 

Dannelfe. Begge disfe Momenter ere faa dybt begrun- 

bebe i Drganifationens VBæfen overhovedet, at vi umiddel 

bart derpaa Funne opftille de erafte Erfaringsfætninger : 

1) Intet af alt Levende i Naturen gaaer forbi; uden 

at førtfætte fig i et Nyt, i hvilket det vedvarende gjen- 
tager fig. 

2) Jntet af Alt det ny Tilfommende ligner fuldfom- 

men det Forbigangne. | 
Dette er Bevægelfens Princip. 

Modfat dette Princip er det andet, Holdningens 
Princip, ber fører det Mangfoldige tilbage til Eenheden, 

og holder ethvert enkelt (fondret) Naturvæfen i Forbiudelfe 

med Naturen fom faaban vg umiddelbart med ethvert andet 

Naturvæfen. 

Lige over for Jndividuakiferingens Lov vifer dette 

Princip fig fom Generificerings-Loven, ber er fígefaa 

almindelig fom den førfte, og faber fig faaledes udtrykfe: 

Enhver ny Dannelfe maa realifere et fra Begyndelfen 

af og med Naturen felo nøte afgrenbfet Begreb, og ved 

dette ere be Love foreffreone, efter hvilke be maae banne fig 

for at blive indenfor Naturen og i Forhold til andre Natur- 

produkter. 
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Mangfoldigbeden i Naturen bliver faaledest visfe 

Maader igjen vpveiet ved den Eenhed, fom er en Birk 

ning af denne anden Lov, faaledes at ethvert Naturlegeme, 

pmenb(fjonbt iffe ganffe eeng med noget andet, dog lige 

ner alle andre meer eller mindre, 

Da begge disfe Love, Eenhedens og Mangfoldighedens, 

ere almindelige og lige gjældende, faa maae Naturformernes 

Urbegreber igjen flaae i nærmere eller fjernere Slægt- 

[fab til hinanden: Der gives derfor høiere og Lavere 

Eenheder, ligefon der gives fnævrere og videre Grænd- 

fer for Mangfoldigheden. 

Begrebet Natur er den hoiefte Eenhed, og be øvrige 

Eenheder ere Tigefom Trin, ber umiddelbart føre til bet 

høiefte Ene fely. — Til VBidenffabens Brug har man af 

bíéfe udhævet et beftemt Antal af be vigtigfte: Klasfe, 

Orden, Tribus, Slægt, Art. Disfe faldes de fyftema- 

tiffe Eenheder, og de førfte de høiere, Slægt og Art 

be Lavere. Disfe foftematiffe. Cenfeberé Subfumtion under 

hinanden. indbyrdes og under Begrebet Natur, vg Naturaz 

liernes regelrette Suborbning under den labefte Eenheds 

Begreb, giver et Naturfyftem Det funftige Syftem 

ffal tjene o8 fom et Negifter; bet naturlige flal give o8 

et Billede af Naturlegemernes Totalformation, 

Den væfenligfte Forſkjel imellem bet funftige og nar 

turlige Syftem fynes at ligge i Methoden af deres Kon- 

firuftion. Det funftige Syftem dannes ved Inddeling 

(Analysis), det naturlige ved Sammenfætning (synthesis, 

combinatio). Hint gaaer ub fra be hoieſte foftematiffe Een- 

beber, fra oven nedad; fra bet Abftrakte til det Konkrete; 

dette fra be lavefte, nedenfra opad, fra bet Konkrete til 

det UAbftrakte. 

29" 
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Bed bet fanftige Syftem er det Førfte og Bæfentigfte 
Snbbelingenó Princip; bette tages ved ben beftrivende 

Naturlære fra eem. Kvalitet, fom er fælles for alle Natur: 

Tegemer af et beftemt Rige, vg efter denne blive nu affe | 

fyftematiffe Eenheder dannede, og affe Jndividner indordnede 

under bisfe. Der gjælder derfor fun eet om end vefen- 

ligt Forhold. . 

I bet naturlige Syftem blive alle indre Forhold, 

effe væfenlige Egenffaber, og ifer disfes Gamftemmen 

(Xotalinbtrpffet) opfattet. Man abftraherer alt dette fra 

de fonfrete Naturvæfener, Jndividuerne, og gjør det til arat: 

teer for den favefte fyftematiffe Eenhed. Af flere faabanne 

beflægtede Eenheder abftraherer man igjen de fælles indre 

Kjendetegt vg banner faaledes be Hoiere Eenheder, til man 

er fommen til een (afferocfenfigft) Egenflab, ber er fælles 

for effe Naturalier af et beftemt Naturrige, og endelig for 

alle Naturprodukter. 

Jor det Funftige Syftem er fanledes de Hoiere, før bet 

naturlige be lavere foftematiffe Genfeber, Slægt og Art, 

Grund og Bund. Men er bet faa, ba er bet og af fetefte 

Bigtighed at have denne Grundvold fiffret og Have rigtige 

Soreftilfinger om bisfe Genfeberó Berfen. 

De Begreber af Art, fom i ben poftlinneiffe Tid ere 

blevne praktiſt gjældende for Gyftemet, labe fig henføre 

under følgende 3: 

-1. Det tournefortffe, efter hvilket den abfolute 

Lighed i Form beftemmer Arten. Nefultat: mange Arter. 

„Arter ere de Planter, fom ved et færeget Kjendetegn 

adffiffe fig fra alle Arter af famme Slægt,” 
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2. Det Linnei(fe, efter hvilket man fra Overeens⸗ 

ftemmelfe i de uforanderlige Kjendetegn Mutter til et fælles 

Udfpring : | 
„Species tot numeramus, qvot diverse forme in prin- 

cipio sunt create.” L. 

„Under Navn af Art (species) forene vi alle Jndiviz 

buer, der indbyrdes ligne hinanden nof for at berettige 

08 til at antage, at be oprindelig have funnet nedz 

flamme fra et enefte Bæfen eller et enefte Par.“ DC. 

3;. Det buffonffe, efter hviltet Alt, hvad ber 

uden Tvang. parrer fig med hinanden, og forplanter fig, 

bliver anfeet for at høre til een Art. Nefultat for faa 

Arter: 
„L’espece n'est donc. autre chose, qu'une succession 

constante d'individus semblables et qui se reprodui- 

sent." 

[Buffon er ben Førfte, ber ved at erklære Arten for en 

Efterhinandenfolgen, en Sum af Jndividuer, har 

gjort Forffjel melem Judivid og Art. Hos Linnee er 

egenlig Art og Individ eensbetydende. — Den linneiſte 

Definition af Art er vel ben enefte rigtige, bog iffe 

uben Tilfeetning og Forklaring; men. den er praftijf 

ubrugbar faalænge til vi ab overordenlig Bei faae: 

fat paa en Katalog over de oprindelig flabte Dyr og 

Planter.] | | 

Det er unægteligt, at Kundffaben om be enfelte Former. 

betydeligt er bleven befordret ved Dyftillingen af mange 

Arter, og at et for ftort Antal af Arter overhovedet. er 

onffeligere for Bidenflaben end et for lidet, men vi have 

bog i Naturvidenffaben fun dette Ene at firwbe efter: at 

fomme Naturen faa nær fom muligt,- Dette Fan 

fun (fce ved vedholdende Jagttagelfe, ved Studium. af Ling: 
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phænsntenerne, med Udforfining af affe Kiendetegn og Egen⸗ 

ffaber, og deres Samftemmen og gjenfidige Værd i ethvert 

fonfret Tilfælde. Og fun herved, iffe ved Antagelfen af 

Drganernes Præftabilitet til SOpftiffing af Karakterer, fan 

Slægt og Art fiffert faftfættes; thi be ere noget Objektivt, 

Givet, og ftebfe at behandle fom Saadant. 

Jndividunin. 
Emypirien er flebfe gaaet forud for Philofophien. Det 

Empiriffe i Naturen er Summen af Enkeltvæfener (Jndiviz 

buer). Kun bisfe eriftere realiter. Ligefom man fun ved 

Sndividuerne fan fomme HI untffab om Arterne in con- 

creto, faafebe8 fan ogfaa Arten i Ideen fun fattes, naar 

forft Judividnet er fremftillet efter fit Begreb og Omfang 

og er fulbfømment og note afgrændfet udad. Derfor bes 

gynder Forfatteren med Fremftillingen af Begrebet Fun- 

dividuum. 

Individuum er Alt ſom ikke er deelt og ikke kan deles 

uden efter fit Begreb at vopløfes. — Da nu efter Logikens 

Lærefætninger enhver Deling er begrundet i en Mopfigelfe 

af det Delendes Kjendetegn, faa er ethvert Naturprodukt et 

Individ, for faa vidt bet er frit for affe Modfigelfer í fine 

Kjendetegn. Da fremdeles enhver Sondring aturhiftorift 
Deling) er en Frabinandengaaen i forffjellige Netninger, 

og da Naturen forfølger enhver Deling til be fidfte og 

mindfte Forffjelligheder, faa fam man beftemme vvengivne 

Forklaring endnu noiere, naar man figer: Jndivid er ethvert 

Naturproduft, faa fnart det ved et eller andet mnm 

fan avffilles fra ethvert andet Naturprobuft. 

AL Judividualiferings Bæfen beftaner I Sondringen, 

i den alle 9taturfegemer fælles Streben at løsrive fig fra 

bet Almindelige, og at være Noget for fig fom Særegent. 
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Men ethvert Staturprobnft er fra to Sider bunden til bet 

Almindelige: 1) ved bet Begreb, efter hvillet det ev avlet 

0g bannet, ved Artshbegrebet, og 2) ved VBerelforhøld til 

andre, famtidig med bet erifterende Naturprodukter; be faar 

faldtenegativetivsbetingelfer, f. Er. atmofphærift Luft og 

Næringsftoffer. Derfor er ogfaa Naturproduftets Sondring 

en dobbelt: 1) en Sondring i og. fra Begrebet af Art, 

en (oftematiff; og 2) en Sondring fra den ydre Na: 

tur og deng Jndflydelfers en phyſiologiſt Gonbring. 

For derfor at vinde et fuldfiændigt Billed af et Natur: 

produkt font naturhiftorift Individuum, have vi at betragte 

det fra begge Sider; 1) fom fyftematift, 2) fom phyfiologiff 

Individ. — For Syftemet i og for fig bliver nærmeft fun 

det foftemati(fe, for Phyfiologien det phyfiologiffe Judivid 

lagt til Grund; mem det fuldfomne naturlige Syftem maa 

bet naturhiftoriffe Individ, et Daunelfeéprobuft, be- 

tragtet iffe blot efter Nummet (Formen) men og efter Tiden 

(Periodiciteten), tjene til Baſis. 

Den påyfiologifte Sondring fliger og falder med 

DOrganifationens Stigen og Falden, og forfvinder tilfidft i 

Mineralriget$ og Elementernes amorphe Dannelfer, ber 

overhovedet fun have et Liv i Alheden, (ffe i Særegenheden; 

— den fyftematifte er ( enhver Klasfe af Naturalierne 

ben famme. — Den Maade, hvorledes ben phyfiologiffe 

Sondring fliger og falder, fau nærmere beftemmes ved 

folgende Holdepunkter. 

1. So mere der dannes egne Organer imod be for: 

fljellige Arter af ydre Indflydelſer, defto uafhængigere af 

famme er den phyfiologiffe Sondring. 

+27 Se mindre Formen forandrer fig efter Alders: 

revolutionerne, beftv mere Gabe ballon) altfaa fuld⸗ 

fomnere, er Organifationen. | 
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(De Dyr [Batrakier, Sufeftev] og Planter [Svampe], 

ber unbergaae en Forvandling, udgjøre hver for fig í deres 

hele Liv fum. get maturfift. Individ, omenbffjonbt be ere 

deelte + flere metaphyfiffe Individer.) 

9. Jo mere bet til Livsfunkttionen hørende er 

fammenfattet i det egne Legeme, befto mere phyfislogift 

individnaliferet ev det organiffe Væfen. 

(Planterne ere mindre individualiferede end Dyrene, ba 

be have deres Organer udenfor Legemet; be dikline 

Planter ere ufuldftændigere end be hermaphrodite. Bier- 

nes Celler, Fuglenes Reder ere Organer udenfor Lege: 

met: Jnfefterne ere mindre fuldfomne end Sp pa 

Fuglene end Pattedyrene.) | 

4. Endelig hører det endnu til fuldkommen Indivi⸗ 

dualifering, at affe Organer og Qunftioner famftemme til 

fuldfommen og reen Genfeb i det organiffe Legene: 

Heraf er det indlyfende, at til bet naturhiftorifte 

Individs Omfang Alt hører, der flader ( Forbindelfe med 

dets Livslob og Livsforretninger: dets Huus, Nede, 

Cfríg, Stilling imod ydre Judflydelfe (Planternes Børez 

fleber, Dyrenes Opholdsfted o. f. 9.) v: f. 9., — vg at 

man, naar Jndividuerne flulle forenes under eet Artsbegreb, 

foruden deres Form ogſaa maa tage Henfyn til alt bet 

Nysnævnte. Dog er dette hos be lavefte Drganismer, 

hvor ben phyfiologiffe Sondring desuden "neppe er å fin 

Begyndelfe, iffe fjelden umuligt, da vi fun kjende deres 

Tilfynelaven, iffe dennes Hiftorie, iffe ben Førmførandring, 

fom be lide í Tiden, under deres Livs Løb, (ffe deres Verel- 

forhold til be ydre Indflydelfer og disſes omftemmenbe 

Magt. — Bille vi nu efter denne Udvikling give be oven— 

fremftillede Begreber af Individuum den nødvendige Beftemt: 

hed og Almindelighed, faa maa vi fom Exhibens for dem 
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fupponere det Princip, ber ligger til Grund for ethvert 

Livsphænonen hos Yndividuet, og aftfaa omfatter Alt Hvad 

der i det Føregaaende er tildeelt Omfanget af bet phyfiol. 

Individs, og ved dette bet naturhiftorifte Individs Begreb. 

Dette iboende Princip (€310, pus, Puxn) er bet, 

fom gjør Jnvdividet iik et faabant; og maturbiftoriff 

Indibid er ethvert Legeme, faafremt det virkelig exiftever 

i Gæregenheden og er beftemt af eu iboende egen Livsgrund. 

Det naturhiftorifte Jndivid avfiiller fig 1) fra bet 

logiffe. Hint er fom Realt allerede givet udenfor os, 

men dette bliver forft poneret, ja paa ny ffabt af den tene 

fende Aand. (Bladet paa Træet, Bladets Form fat være 

Iogift, iffe naturhiftorift Individ.) 2) fra bet metaphyfifte. 

Hint indbefatter umiddelbart i fig et eonetéfob, en indre 

Suecesfion i Dannelfe og Funktioner; dette er enhver pofi- 

tiv Eenhed; ethvert virkeligt Bæfen, faafremt bet har noget 

for fig færegent og ab(fifenbe, er begrændfet til alle Sider 

(omnimode determinatum), og iffe meer Fan deleg, uden 

at opfefe fig ifølge fit Begreb. (Fuglen, deng Rede og Æg 

ere 3 metapbyfifte, til ect og famme —— Jndivid 

hørende, Judivider.) nd 

Art. Species. 
Hos ethvert Naturvæfen have vi to Ting at betragte: 

1) beté Bandren, Forbigaaen: Legemet, det ydre fandfelige 

Uvtryt; 2) dets Faftftanen, Bliven — Dannelfens Aand, 

bet indre ffabenbe Bæfen, Typen, fom bet fædvanligt hedder. 

Det andet er et Enefte og ftedfe bet famme igjennem 

hele Naturens Varen, lígefom ftebfe Organismens Liv og 

Delenes SOrganifationéfraft er bet famme over bet Kon- 

fummeredes og NReproduceredes Berel. Det Forfte er et 

Meget, Mangfoldigt, intetfteds hvilende og blivende. 
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Den Lov nu, fom i alle Henfeender underkafter bet 

Serfte (Objektive, Subfternerende) bet Andet (Subjektive, 

Typiffe), hænger fammen med Cenfebenó almindelige 

Lov, font overalt holder de mangfoldige Gfiffelfer fammen 

i Begrebet Natur, og hedder her, for faa vidt det umiddel 

bart: berøre Individerne: Artsloven. 

Men Typus, bet Faftftaaende, fom in concreto dad 

til Grund for denne Lov, fom altfaa fammenfatter en 

Gfare af Jndividuer til Eenhed: Artsbegrebet; og 

Foreningen, Gfaren (congeries) af Jndividuer, font eve 

dannede efter et og bet famme Artsbegreb: Art (species). 

Begrebet af Art er altfaa meget udftraft, omenbffjonbt 

bet fædvanligt tages meget fnævert. ffe alene be Judivi- 

ber, ber forefomme i Nutiden, men og be, fom allerede ere 

forbigangne, vg be, fom fort ville fomme, alt bet fom 

er, var og ffal fomme, naar det er, var eller ffar være 

efter famme Typus, hører under Begrebet Art. 

Hende vi mu tilbage til Jndividuernes Forhold til 

Arten, faa bliver Judividuet beftemt ved to Potentfer ved 

Artsbegrebet og ved det egne individuelle Begreb, ved bet 

fom bet har af GSæregent. Der ere altfaa to Momenter 

udtalte i bet, 1) Friheden ved fig felo og 2) Bunden- 

heden ved Arten. (Hvor og naar Fuglen fynger, bet 

flaaer den frit fom Individ, men at den fynger og Hvor 

ledes, er den foreffrevet af Arten.) — Kalevi men 
Tings Veſen vverhoved det fom ligger til Grund for dens 

Tilfyneladen, Hvad ber er den nødvendigt og Hos ben nfor- 

anderligt, faa er Jndividuernes Bæfen, deres Subftans: 

Artsbegrebet: Naturhiftoriens Dpgave er bet at vpføge 

ethvert enkelt: Naturfegemes Subftans og bringe bet til 

videnffabelig Erkjendelſe; derfor er kun Arten og Arts- 

begrebet  Gjenftand for Naturhiftorien, aldrig Individet,— 
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omendſtjondt Naturforfferen naturligvis Tun har Judivivuer 
for fig; thi fun disfe have paa vort Trin af Crtjenbelfe 

Realitet. — Ikke Jndividet eller noget enefte Individ er 

Yeent og fuldfomment, o: udfylder alene Artsbegrebet, men 

vet tiltfendegiver det paa en egen Maade; fuldfømmen er 

ålene Arten, Jndbegrebet af affe eensdannede Jndividuer 

fom ere ved Giden af og efter hinanden. Men hvert enz 

felt Jnbivid repræfenterer Arten, og for at faftholde 
denne maae vi ftebfe fonderlemme Hint. Der maa altfaa 

gjøres Forffjel imellem Begrebet og Foreftillingen 

om Arten. Denne fidfte erholde vi ved ethvert enkelt 

Individ, hint fun ved Abftraftion fra alle Jndivivuer af 

famme Art, | | 

Afart. Varietas. å 

J det Foregaaende have vi feet, at ethvert Individuum 

fra to Sider er bundet til det Almindelige, ved Artsbegre- 
bet og be negative Livsbetingelfer. Det førfte Moment, 

Artsbegrebet, Tægger ved Avlingsakten en Sum af Spirer 

øg naturlige Anlæg i ethvert Veſen. Nogle” af visfe An: 

læg er væfenlige (nødvendige) andre uvæfenlige (betingede). 

Hvilte af be fidfte der ffuffe udvikle fig, beftemmer det 
andet Moment, be ydre, negative Livsbetingelfer: ^ 

Al 9(feigeffe af Jndividuerne indbyrdes er derfor en 

af de ydre Subffgbelfer betinget Meer: eller Mindre-Udvik— 

ling til Artsbegrebet; og man feiler meget, Hvis man 

troer at disfe Afvigelfer ere fra sg iffe i Artsbegrebet; 

lígefaa lidt ere de tilfældige, thi hvor Muligheden er given 

ved Artsbegrebet, ber maae visfe yore Jndflydelfor ftedfe 

- frembringe visfe Forandringer effer. Udvikkingsmaader. Que 

bividuet fom faadant er beregnet paa disfe Juvdflydelfer. 
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Aie visfe Afvigelfer ere. altfan begrundede i Livs— 
virffomheden og Livets Udvikling, og høre derfor egenlig til 

Phyfiologien og iffe til den fyftematiffe Naturhiftorie; men 

ba mange ere meget udbmærfede og funde forfebe til Op— 

ftilling af falfe Arter, mange ftebfe fomme igjen under be 

famme Aarfagers Judflydelfe, og under bdisfe Omftændig: 

Heder endog vfte forplante fig, altfaa danne en underordnet 

Genhed under Arten, og da endelig mange ere af Bigtigheb 

for ben anvendte Naturhiftorie (altfaa af praktifte Grunde), 

faa fremhæver man faadanne under Navn af Barieteter 

eller Afarter og værdiger bem en færegen Betragtning. i 

Syftemet. 
Afartning, Afændring (variatio) er derfor en 

ved ydre Omftændigheder bevirfet Udvikling af uvæfenlige 

i Arten forhaandenverende Anlæg hos Jndividuet; 

Afart (varietas) en Forening af faabanne Natur: 

produkter, fom høre til em befjendt Art, men udmærke 

fig indenfor famme i uvæfenlige Kiendetegn, 

Under Barieteter forftaaer man fom fagt fun be mere 

udmærkede og meer effer mindre fonftante Afvigelfer. De 

ubetybeligere og fpredt forefommende Afændringer faldes 

individuelle Forffjelligheder og individuelle Cienz 

dbommeligheder, og beagtes aldeles iffe i den biben: 

fabelige Naturhiftorie. — Men naar en Afvigelfe indenfor 

Artsbegrebet (fal Faldes individue! Dannelfe og naar Baz 

rietet, derfor lade fig ingenlunde beftemte Regler opftilfe. 

Dette afgjer fammes Vigtighed for Gyftematik eller for 

yore Henfyn (efonomi(f og medicinff Benyttelfe) og. frem- 

for Alt Begetationskarakteren i enhver enkelt Familie og 

Slægt. Men begge (individuel Dannelfe og Afart) ere 

efter deres Veſen det Samme, fidfte bet potentferete (ge- 

steigerte) Førfte. Begge ere Udtryk af ben Fried, fom 
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bliver for Individuet ved Siden af Artsløven. Begge ere 

foraarfagede af ydre Narfager, de negative Livsbetingelfer. 

Fra Afartning (variatio) maa vel adſtiles Udartning, 

Banflegtning (degeneratio), fom er en Mfvigelfe fra og 

udenfor Artsbegrebet, og fom opftaaer naar et Naturpso bukt 

bliver ubrevet fra den det ved Artsloven abfølut anvifte 

Sphere af yore Jndflydelfer. En Folge af dette Forhold 

er, at Uvartningerne iffe mere af fig felo (ved Førkfat Av⸗ 

ling) funne vende tilbage i Arten, fom Afarterne; de ere 

udenfor Artsbegrebet og danne en ny Art, ber fan have 

meer eller mindre Lighed (Slægtffab) med den oprínbez 

lige. (De ffefte af vore Huusdyr; af Planter be faafaldte 

Have: eller Rulturfpecies.) 

Forffjellige fra Uvdartningerne ere be reprefente- 

rende Arter i be forffjellige Verdensdele Gilkroko— 

vil og Kaiman, Tiger og Onze, Trollius europæus vg 

asiaticus). Omendſtjondt disfe Afoigelfer ogfaa ere ber 

tingebe fra Uden af ved bet polare Forhold af Dft og Veft, 

Eyd vg Nord, faa berøre be dog Artsbegrebet felv, og 

maa, da be ere Afvigelfer fra Urformen, fpecifift (o: 

qvoad species) adſtilles. 

Afarterne maa endvidere avffifes fra de Hybride 

Former, Baftarderne, hvilke have deres Grund i ben frugt- 

bare Forening af to Kionsmodfetninger af forfljellige Ars 

ter — i Sammentreffen af uligeartede Avlingsfaktorer. 

Der gives Baftarder 1) imellem Afarter, fom ftebfe, 2) imt. 

Arter, fom ofte — vg 3) im. Slægter, fom meget fjelden 

ere frugtbare. 

Endelig ligger Forffjellen fra Misdannelfen, Bane 

ftabningen (monstrositas, deformitas, rep«o) i Følgende: 

1. Ved Afartningen bliver ftebfe bet Hele eensartet 

forandret, om og i et enkelt Organ eller å en enkelt Egen- 
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ffab Afvigelfem (deflexio) fortrinsviis er fjenbelíg. Det 
Heleg Harmoni bliver altfaa ifte forftyrret. Men (fal en 

Afvigelfe faldes en Monftrofitet, er det fum een Dee! ber 

bliver forandret, uden at denne Forandring fommer inden- 

fra og medafficerer bet hele og bringer bet i Harmoni. 

2. Monftrofitet er en Afvigelfe fra den fædvanlige 

Form, naar ben er Folge af eller Symptom paa en Syg- 

dom, naar altfaa ved den Legemet eller en Deel deraf ifte ` 

mere fuldftændigt fan opnaae fit Livs Maal. Men Baria- 

tion beftaaer ved Sundhedens fulde Glands, fordi den er 

noget Naturligt, fordi den endnu er indenfor Artsbegrebet. 

9. Naar ber endelig ved en Afvigelfe iffe fan tæn- 

. tes en nødvendig Sammenhæng med en ydre fremvirfende 

Narfag, faa gjælder bet for en Monftrofitet, fom paa et 

andet Sted og under andre Forhold er 3Bartetet. 

(De firehørnede Faar i Island. og paa Anderne ere 

Barieteter; hos 08 ere de fun at betragte fom Monftrofiteter.) 

Ligefom Udartningen er Monftrofiteten udenfor Ar- 

ten, men adffilfer fig fra hin derved at den aldrig eller 

fun i de fjeldnefte Tilfælde forplanter fig ved Avling, og 

fun berører enfelte Dele, medens hin træffer ben hele Dr- 

ganisme. „Vanſtabninger ere altfaa Udartninger i enfelte 

Dele, fom iffe ere parmanente.” l 

Have vi faaledes adffilt Afarten udad, faa ville vi 

ogfaa fee at Afarterne indbyrdes ere forfljelligartede, 

og ber er altfaa en Nødvendighed for at avffille Arter af 

Varieteter (genera varietatum). Jo fuldfomnere Orga- 

nismerne ere, befto flere Arter fan der opſtilles, faaledes 

har Kant for Menneffet 5 Grader; men det er umuligt at 

opftilfe affe disſe Forffjelligheder for be enkelte Dyr- eller 

Plantefpeeies, og ligger udenfor Naturhiftoriens Diemeed, 

Derfor avflifer Forf: med flere Skribenter de Bari eteter, 
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fon, faalænge de blive under lige Forhold, forplante fig 

fom faadanne (Afarter, arvelige A. varietates heredita- 

rie, Raalvarieteter, Hunderacer) fra bem, fom fun findes 

enfelt og (ffe nedarve deres Eiendommeligheder. (Spil— 

arter, war. solitariæ s. sporadicæ, hvide Svaler 9. f. 9.) 

Men der gives, hvilket allerede ligger ( Begrebet af Afart, 

FTimærmelfer og Overgange af forftjellig Art imellem begge. 

Saaledes gaar navnlig Afarterne over i blotte. Spilarter, 

ifær naar be omføættes i et andet Klima. || (Zea mays al- 

tissima fra Birginien hølder fig hos 08 iffe over 3 Aar v, f.v.) 

Slægt: Genus |. | 
Arterne forholde fig oprindelig fom Afarterne indbyrdes 

og til em Hoiere beftemmende Cenfeb. Stille, vi vs be 

naturlige Slægter for Die, faa paatrænger fig af fig 

fely den Jvee, at de herhenhørende Arter ved et effer andet 

(oprindelig) yore Moment, paa famme Maade fom Afars 

terne ved de negative Livsbetingelfer, have løsrevet fig fra 

en fælles højere Dannelfe fom man nu falder Typus for 

de beftaaende Dannelfer, men fom forhen virkelig erifterede 

9: have individualiferet fig. Kun efterhaanden er ben 

ftorfte Mangfoldighed; kommen i Naturen; VBerdensaldere 

ere fulgte efter hinanden, ber ei alene í Livsformer og Love, 

men ogfaa i Livs-Medier og Betingelfer vare meget for- 

fljellige. Hvad i en tidligere Verdensalder og efter fammes 

Qivémebier var Afart, er i en folgende bleven Art, Hvad 

ber var Art er. ved, Fremtrædelfen af nye VBetingelfer 

for Afændringen i vor Periode bleven Slægt. — Maaffee 

følger efter vor Tid em anden VBerdensalder, i hvilken Alt 

bet, fom nu er frembragt ved Klima, Næring, Levemaade 

9. f. v. bliver til faftftaaende Rarakteer for nye Arter, og 

vore Arter begynde at gjælde for Slægter. 
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Have vi nn eengang opfattet Forholdet af Barieteter 
til Arterne faa er der giver os en Nøgle til alle høiere Een- 

beder, til Slægt, Familie v. f. v. Og i den pbilofopbiffe 

Naturbetragtning gives der intet færeget Synspunkt for 

Slægten. Efter Principierne er Mangfoldigheden paa et- 

hvert Trin af naturlige Dannelfer den famme. En vg 

famme Lov for Judividualiferingen ræffer fra Begyndelfen 

til Enden. 

Ligefom tidligere en Artslov have vi her en Slægt å 

Ios, fom udfordrede visfe Kjendetegns Faftftaaende og 

Bliven ved Arternes Dyftaaen. Ved Siden af Artsloven 

virfer ogfaa denne ved ethvert nyt Bæfens Dannelfe. Lige- 

fom Hiin í mindre Omfang bevirker denne i bet Større 

alle Dannelferé (enbeb med bet ftore Naturhele. Som 

Hiin er denne iffe andet end Eenhedens almindelig Lov felv, 

fun med Movififationerne af et beiere vg almindeligere Trin 

(Slægten). De Kjendetegn og Egenffaber fom ere afhængige 

af Glægtsloven maa naturlig være endnu beftemtere og 

uforanderligere end be af Artsloven frembragte, og Artens 

Kjendetegn maa forholde fig til Slægtens fom be uvæfenlige 

hos Judividuet til be væfenlige. 

Herefter var da Læren om den naturhiftoriffe Slægt 

at reducere til den om Art og Afart, effer meget mere, denne 

var med be nødvendige Mopdififationer at vverføre i bet 

ANMmindelige. De forhen gione Begreber gjælde for Slægten 

naar man iftebetfor Jndividuer fetter Urter, effer naar 

man tenfer fig tilbage i bet Tidsrum af Naturen, hvor 

Arterne endnu vare Individuer. 

Men ba be Sætninger, fra Hvilke vi ere ubgaacbe, for 
mange Læfere maae fynes at være Poftulater, faa vil bet 

være godt ogfaa at optage de hidtil gjældende Unftuelfer. 
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Sadvanlig defineres faaledes: Slægt (genus) er eu 

Sum af Arter, fom ſtemme overeens i Deres vefenligfte 

og Fonftantefte Egenffaber. 

Hvilte Dele der ere de vigtigfte bliver afgjørt ved 

Sammenligning in-conereto. Medifikationer og Afvigelfer 

finde derfor Sted í ftor Mængde. Deraf vpftaaer For: 

ſtjellen imellem kunſtige og naturlige Slægter. 

Slægten, fom vi danne bem, er fjelden den umiddel- 

barefte Eenhed over Arten.  Næften í ethvert genus feed 

ber Erempler nof paa at enfelte species ere indbyrdes nær 

beflægtede og igjen vife paafaldende og tydelig Forffjellig- 

hed fra en Neffe af andre Arter. Dfte lade fig derfor 

opftilfe to og flere Eenhever imellem Slægt og Art; men 

af be mange Eenheder, der findes i Naturen, udhæver Sy- 

ftematiferen overhoved fun de fornemfte og dem, fom letteft 

beftemmes, for i Syftemet at gjøre en Overfigt ober bet 

Hele mulig. Derfor ere be ffefle genera funftige, for 

faa vidt fom de iffe ere den nærmefte Eenhed over Arten, 

og fun til et relativt Diemed ere : frempevene af be næft 

høiere Eenheder. 

Men naturlige ffulfe de være; for faa vidt fom f) 

der Tigger naturlige Eenheder til Grund for bem, da deres 

Dannelfe beroer paa famme Principier fom Arternes, og 

2) da Cenhederne iffe vilfaarlig tør vverfpringes, men et 

genus maa dannes ber, hvor Hiin Lighed og Slægtffab iffe 

mere berører enkelte Dele, men bet Hele, og maar man 
fan ane et Dannelfesaffnit og Verel í Naturen. 

jn 
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Anvendelfe af Begreberne. 
Uaturlegemernes Karakterifering. 

Af bet hidtil Udviklede fremganer, at man iffe vilfaar- 

ligt fan anvende disſe Begreber til at forbinde vg adffilfe 

Naturlegemerne, Naturen felv har forlengft forenet hvad 

Der er eensartet, adffilt hvad ueensartet. Slægt, Art vg 

Afart er noget Pofitivt og Nøvvendigt; be maae derfor op: 

føges hvor be ere fljulte, og funne aldrig bringes ubenfra 

ind-i Naturen, 

Ethvert Naturlegeme bliver faftholdt i SSiben(faben 

ved fine Kjendetegn. Men da ethvert Legeme maa be: 

tragtes efter to Forhold: 1) ethvert for fig, efter fit eget, 

indre Bæfen, og 2) efter dets Forhold til andre Legemer 

af dets Art og til den hele Natur; faa ere ogſaa Sjenbez 

tegnene af dobbelt Art, efterfom de mere hjælpe til det ene 

eller det andet Maal. De førfte hedde væfenlige (notæ 

. essentiales) be fibfte adſkillende Kjendetegn (n. diffe- 

rentiales). Adſtillelſeskjendetegnene ere forſtjellige efterſom 

de adſtille et Naturlegeme fra et ftørre eller ringere Antal 

af andre Naturprodukter, b. e. efterfom be hjælpe til at bez 

finere høiere eller lavere fyftematifte Cenheder ; og vi have 

fanledes note specificæ, genericæ v. f. 9. — Men foruden 

dette har man endnu at tage Henfyn til en anden Forfljel 

af Kjendetegnene, fom hænger fammen med de Forandringer, 

ber ere afhængige af Livs-Forløbet. Ved ethvert enfelt 

Kjendetegn maa man faftfætte, om bet 1) bliver fonftant 

hele Levetiden igjennem effer under alle Ydreverdenens Forz 

Hold til Naturlegemet; effer 2) fun findes í visfe Livs- 

Perioder, fun i visfe Forhold af ydre Jndflydelfer, men 

bog ftedfe í disfe; eller om bet 3) er reent tilfældigt. 

Disfe Forhold alene, ber i hvert Tilfælde maae 

erueres ved færegen Sagttagelfe og Erfaring, 
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beftemme Kjendetegnenes fyftematifte Betydning. — Sye ci: 

fift er bet Rjendetegn, fom ved enhver Berel af Udviklings— 

Phaferne, Adre⸗Forholdene og Jndflydelferne, iffe- alene 

bliver for Naturlegemet , men ogfaa bliver eiendomme: 

ligt: Syſtemer og principielle Anffuelfer over Vegetation, 

Morphofe, Dannelfes-Trin o. f, v. funne vel Tede 08 og 

give os Fingertegn, men tør aldrig blive pofitioe Normer. 

JF Naturvidenffaben er fun eet Pofitivt, men dette er 

ligefaa Tibet Usus og Tradition fom philosophia botanica, 

men Naturen felv. 

Til at definere en fonfret fyftematiff Genfeb er fjel- 

den éef Kjendetegn tilftræffeligt; men Summen af Kjende- 

tegn, fom hertil ere tilftrætfelige, ubgjere dennes Karat: 

teer. Efter be forffjellige Trin have vi em Character 

specificus, genericus o. f. 9. 

Bed Karakteren bliver genus og species iffe bannet, 

men abffilt fra de øvrige Slægter vg Arter in concreto. 

Den yrafti(fe Naturforfters vigtigfte Forretning er derfor 

at arbeide paa Dannelfen af naturfongruente, Fare 

Sarafterer. Dette Arbeide hører til de vanffeligfte, ba vi 

fun Fjende ethvert Legeme efter dets Ydre-Bæfen og Fun til 

enfelte Sider, men Karakteren dog maa treffe det Hele 

VBæfen, dets Qnbre. Der udfordres dertil ligefaa meget 

fyffeligt Talent, Starpfindighed', Bedømmelfes-Gave , fom 
grundige omfattende Kundffaber og en vedvarende anftrængt 
Flid i Jagttagen og Sammenlignen. 

Til en god Karakteer hører 1) at den maa være 

givet umiddelbart af Naturen og iffe paatrængt udvendig 

fra (funftig factitius), 2) at den maa betegne bet VBæfenlige 

ved det definerede Trin í Syftemet og afgrændfe dette fuld- 

fomment, b. e. være beftemt; 3) at den maa være Mar 

og fet at exuere, — Til de mobfatte Feil henfalde de Natur; 

30* 
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forffere, ber beftemme hele Klasfer af Dyr og Planter efter 

cet Organ, b. e. ville banne kunſtige Slægter, 

Bed Beftemmelfen af Naturlegemerne fommer endnu 

et Tredie- til Hjelp: Habitus effer bet Heles Form. |. Men 

Habitus er to Slags : 1) bet Jndtryk, et Naturlegeme, fom 

et Hele, gjør paa Jagttageren for Betragtningen af Delene, 

0g 2) bet Jndtryk, det fom Hele efterlader efter Delenes 

Studium. J dette fidfte forfoinbe de enfelte Kjendetegn 

fom felvftæntige og fun et fælles Billede af dem alle og 

navnligen af alles Harmoni, bliver tilbage. Habitus 1 

denne Mening ftaaer i Betydning langt over Sjenbetegn og 

Karakterer; tbi disfe foge fort ad Omveie at naae og anz 

tyde hint, fom iffe fan fremftilles. — (Denne Lære er af 

Bigtighed, da iffe noget enefte Kjendetegn overalt er lige 

fonftant. Selv Familiefaraftererne ere ofte. ganffe ufjenbez 

lige, faa at vi iffe have noget andet Holdepuntt end Habitus.) 

Dannelfe af Slægter og disfes Adfkillelfe 
fra Arterne. ! 

Slægterne ffuffe være naturlige.” — En naturlig 

Slægt er en Forening af Arter, fom ftemme vvereens i be 

væfenlige Dele — altfaa ogſaa i det Indre, deres Grund- 

fræfter — b. e. fom ere beflægtede i deres hele FTilværelfes 

Maade, faafebeá at det var tænkeligt, at affe vare opſtaaede 

af een Typus, ligefom et enefte Individuum. 

Et funftigt Genus er bet fom tilhører et funftigt 

Syftem vg altfaa er dannet efter beftemte enfefte Dele 

hos Planten eller Dyret (fra Oven: af, efter vilkaarlige 

Principer). 

De naturlige Slægter ere uafhængige af ethvert Sy- 

ftem ; de funftige erholde deres Betydning af Klasfififations- 

Principet, pg verle derfor, i bet minbfte tildeels, efter Sy- 
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ftematifernes forffjellige Unftuelfer Cere relative Slægter); 

dog fjelbnere í Botaniken end i 3oologíen. — Men nature 
lige maae Slægterne være; thi 1) byder Sproget os fun 

at betegne Beflægtede og Lignende med famme Navn. 2 

vilde en bundløs Forvirring opftaae, naar man gav Sieg: 
ten til Priis for Syftematifernes VBilkaarlighed. (I visfe 

Familier, og bet juft be naturligfte, Synanthereæ, Umbelli- 

feræ, Cruciferæ, er dette Tilfælde allerede indtruffet; da ofte 

en og famme Art efter 5 forffjellige Forfattere hører til 5 

forffjellige Slægter.) 3) ffal overhovedet det naturlige Sy- 

ftem være bet fibfte Maal for vor Streben, og Derfor 

ffulle umiddelbare Foreftillinger, iffe Begreber opfattede fra 

eenfidige Standpunfter, føres ind i bet. — Desuagtet ere 

funftige Genera undtagelſesviis og t enfelte Tilfælde nødven 

dige, nemlig 1) fom Repræfentanter for naturlige Slæg- 

ter; faa længe vore Kundffaber endnu iffe ere fomne faa 

vidt at man vil funne ftille enhver Art i et naturligt ge- 

nus, 2) ved funftige Syftemer, for RKonfefventfens og 

ben lettere Opføgnings Skyld. 3) for for Overfigtens Skyld 
at bele for ftore naturlige Slægter. 

Forreften befoarer Spørgsmaalet: om ftore eller fmaae 

Slægter eve bedſt, fig felv. "Slægterne ffulfe være faaledes 

fom Naturen har ffabt dem. — Men undertiden hændes det 

at et næften uoverfeeligt Antal Arter er bragt fammen under 

een Slægt (Aster, Fumaria, Polygonum, Salvia, — Fringilla, 

Loxia v. f. 9.); imidlertid fan man iffe ganfte omgaae 

hint naturlige Slægtffab og opføfe den naturlige Slægt i 

flere kunſtige, faa at iffe alene Navnet, men ogſaa Begrebet 

gif tabt, Kun fom Underflægter (Subgenera) funne 

bigfe behandles og aldrig pon paa lige Trin med de egene 

lige VED, 
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Det $Saffenbe 1 det gjældende Begreb om Slægt har 

fremfaldt flere Forføg paa at fomme bet til Hjælp ved andre 

Beftemnelfer; man har derfor beftemt visfe genertfi- 

cerende Organer, hos Planterne Fruktififationsdelene, 

hos Jufefterne Spiferedffaberne, til Benyttelfe ved Slægt- 

bannelfe. Men hvorvel be i den praftiffe Naturvidenffab 

have ftiftet megen Nytte, faa bør de bog aldrig være enefte 

eller øverfte Norm. Mange Funftige Slægter ere vgfaa 

bannebe netop af dette Princip. Det, fom gjør Slægten, 

er Beftandighed i væfenlige Organer. Den adffiller 

fig fra Arten fun ved et Mindre i be fonftante Organer, 

— Folgende Regel fan vpftilles fom en Ledetraad for at 

finde tilrette i Avftillelfen af Slægt og Art i fonfrete Til- 
fælde, iffe fom en uundgaaelig Lov: De Kjendetegn, fom i 

Omfanget af ben neft høiere fyftematiffe Genfeb vife fig 
fonftante og væfenlige, funne anvendes til Beftemmelfe af 

de næft favefte. 

Derefter lader Begrebet af Slægt og dens Forſtjel 

fra Arten fig faaledes faftfætte. ! 

Slægten er en Forening af Arter, fom flemme ober: 

eeng i væfenlige, indenfor Familien Fonftante Egenſtaber. 

Arten en Forening af Jndividuer, fom ftemme oer: 

eeng i vefenfige, indenfor Slægten konſtante Egenffaber. 

Det behøver iffe nærmere Godtgjørelfe, at Organerne 

verle 1. deres Konftanthed, altfaa i deres fyftematifte Betyd⸗ 

ning. Almindelige (almeengjældende) Klasſifikations— 

Love kunne derfor iffe opſtilles; og iſtedetfor disſe maa 

man lade ſig noie med at opſoge de Antydninger til Ad— 

ſtillelſe og GSlægtffab, fom Naturen fely har givet indenfor 

entelte Formfredfe. Derfor hører et opmartfomt, længe 

fortfat Studium af entelte Plantez eller Dyr-Familieré 

Drganifation, Stiftelfe vg Udvikling efter Drganerneg gjen- 
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fibige Værdi, Beftandighed og Ombannelfe Hos Slægter og 

Arter, til de frugtbarefte og tatværbigfte — í ben fyr 

ftematiffe Naturhiftorie. 

Men i Almindelighed er bet bog visfe Syftemer, 

ber fortrinsviis afgive Slægtsfarakterer; de Syftemer nem- 

lig, fom bhenhøre under Hovedfunftionerne og altfaa ere 

væfenlige og fonftante indenfor Klasfen og Riget. Der: 

for antages Fruttififationsorganerne til at grunte 

Slægts-Karakterer í Planteriget, ba Planten lever mere før 

Arten end for Jndividuet, og Plantens hele Liv fun er 

en Streben efter at vore ind i Arten. | 

Men Hos Dyrene er Judividuet frit, henviift til fig 

felv; Arten har fun en underordnet Fordring paa bet; der: 

for udøve her be Organer Hovedfunktionen, fom tjene til 

at vedligeholde Individuet: Nutritiong-Organerne, og 

derfor afgive her disſe Slægtsfarafterer. 

Dannelfe af Arter og disfes Adfkillelfe 
| fra Afarterne. | 

Ogſaa ved Dannelfen, eller rettere Opfattelfen af 

Arter Har man feet fig om efter et almindeligt ledende 

Princip, og til dette Brug opftillet Jndividuernes naturlige 

Forplantning fom ubetinget criterium paa naturlige 
Arter. I begge de organiffe Niger gjælver dette paa fore 

fljellig Maade: Jøologerne regne Alt, Hvad ber uden Tvang 

parrer fig, til eet species; Botaniferne erklære enhver 

Form, fom ved Kultur holder fig fonftant, for at funne 
fpecififf karakteriſeres. 

Det er fandt: ,O9ab ber efter Udfæden under temme- 

lig lige Omftendigheder forandrer fig, er intet fandt 
species" — men iffe ftebfe fandt: „Hoad ber efter Udfæden 
iffe forandrer fig, ev et fandt species", Hvor mange 
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arvelige Barieteter gives ber iffe? — Hvis man ved hver 

enfelt Form vibfte at den var frembragt ved ydre Omftæn- 
bígbeber b. e. naar man havde Vished om fammes Varietet- 

Natur, faa vilde bet Forføg at dyrke bem i anden Jordz 

bund og bringe bem under andre Forhold »fte 

være af gavnlige Folger; men blive faabanne Forføg an= 

ftillebe paa Lytfe og Fromme, paa ben blotte Sandfynlighed, 

faa maa man bemærke, at ogfaa virfelige Arter ved faadanne 

Omplantninger i fremmede Forhold Funde udarte. Er bet 
desuden iffe afgjort nof, at mange Former blive konftante 

i be førfte Generationer og førft afarte efter 4be og Ste 

Udfæd. — Kulturen vil derfor vel i mange, men langtfra 

iffe i alle Tilfælde afgive et tilftrækteligt Kriterium paa 

Arterne; og man har af denne Grund. ofte hidtil. draget 
for hurtige Stutninger deraf. J Naturhiftørien maa man 

ftedfe fpørge en Kompler af AP AUG et engen før 

fig, til Raads. 

Hvad hin- Grundfætnings Unvendelfe paa Dyreriget 

angaaer, ba er bet en Erfaringsfetning, at ethvert Dyr, 

naar bet Fan, fun parrer fig med Jndivider, fom ligne vet 

meget; ere ingen faabanne tilftede, da med mindre lignende 
(af famme Art); og træffes i Brunfttiden ingen Individer 

af ſamme Art, ſaa forener det ſig ofte ligeſaa let med en 

anden Art af famme Slægt, ja endog af andre Glægter 

(Hund og Abe, Hund vg Kat). — vilde man derfor give 

ovenanforte Regel apodiktiſt Kraft, maatte der enten dannes 

for mange effer for fane Arter. Hiint Grundlag er i An- 

vendelfen hoiſt ufiffer, og bringer nye S33anffefigbeber i 

Mængde iftebetfor at hæve be gamle; ved vilde Dyr bliver 

bem praftift aldeles ubrugbar, ba man næften aldrig fan 

overbeviſe fig om en foreganet Befrugtning. 
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Artens Karakteriftifte er Typen og fammes Bedbliven 

ved yore Subffpbelferó Berel, „Ikke Avlingen, men. bet 

Billede, der bliver efteravlet (efterbannet), beſtemmer Arten.“ 

Den frivillige Forplantning vil tjene os fom et Middel 

til at erfjenbe Typen, pg deng Vedbliven, men ftedfe et 

underordnet. — Bed Artens Dannelfe fommer Alt an paa 

at gjenfinde den fonftante Typus i afvigende Former; den 

enefte Banffelighe cv derfor at abffille Arten fra Baftard 

og Afart. 

Fra Baftarddannelfer adſtilles Arterne 1) ved 

Studium af lignende Former vverhoved, for at beftemme, 

hvilke ber ere Mellemformer, hvilte felvftændige Former. 

2) ved funftig Baftardbefrugtning o: ved forfætlig Forening 

af be formodede Forældre til en Middelførm, for deraf at 

frembringe denne fibfte. Lykkes fjelben. 3) ved Jagttagelfe 

af Formerne under Løbet af fortfatte Avlinger, da Baftar- 

derne ftebfe gaae tilbage i Urformerne. 

Banfkeligere er Aoftiffelfen fra Afarter. | Ligefom 

ved Slægten fommer bet ved Arten alene am paa en Vedz 

varen af vefenlige Kjendetegn. Foruden be vefen- 

lige og blivende gives ogfaa uvæfenlige og foranderlige 

fjenbetegu. - At beftemme, Hvad ber er væfenligt, Hvad 

uvæfenligt, Hvad blivende, hvad: foranderligt, bet ev at faft: 

(ette Arterne, - Men, theoretiffe Regler ere: iffe not hertil. 

Hos Planterne tjener i eet genus Bladet, i et andet Frugten, 

Blomfterftanden 9. f. 9, til Beftentmelfen af Arten, da Hos 

be forffjellige Slægter fnart et, fnart et andet af disfe Drz 

ganer er Hjemfalden til Barieteterne o: bleven foranderligt. 

ffe et enefte Organ fan figes at være Tonftant í alle 

Slægter z: ligefaa lidt fom at bet overalt er foranderligt. 

3 mange -Slægter fee vi at Sterrelfe, Lugt; Farve o. ſ. 9- 

ex beftandigere: end enkelte Deles Form. ı | 
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Til UAvftillelfe af de fande Urter fra Afarterne Hjælpe 

0$ folgende Midler: 1) Jagttagelfe af Udviklingen ifær 

i be forffjeffige Alders-Nevolutioner vg igjennem flere fort- 

fatte Avlinger. 2) Jagttagelfe af Planter paa deres Bore- 

fteder, Dyrene efter deres Sammenhold. 3) Jagttagelfe 

af Dvergangs Former imellem Art og Afart questionis. 

Gre faabanne tilftede, er bet rimeligt, at man har med en 

Afart at gjøre. 4) Studium af be Organer og Qoyali- 

teter, fom overhoved afændre a) i Riget, b) i Klasfen og 

c) i Slægten. Men fornemmelig 5) Studium af Aar: 

fagerne, o: be ydre Jndflydelfer , ved hvilke Afartninger 

frembringes, Maaten af deres Indvirkning vg Afændrins 
geng Sammenhæng med hine Jndvirkningers Natur. — 

3 Gersdorfé Nepertorium der gefammten deutſchen 

Litteratur XVII. 490 Hefte S. 341 findes en Aninældelfe 

af dette Skrift. Anm. mener, at et faa vigtigt Spørgs- 
maal, fom bet om Art og Afart, mere var at befvare af 

Fafultetsmedlemmer og 9(fabemifere end af Studerende, da 

Dommen over Slægt, Art wg Afart fum ved ffeeraaríg 
Jagttagelfe og moden Eftertanfe fan erfolbe nogen Siffer- 

hed. Geer mam, vedbliver Rec., at fortrinlige Jagttagere 

efter et langt og arbeibfomt Liv blot udtale fig med ftor 

FTilbageholdenhed om Planteart, f. Er. Bernhardt (liber ben 
Begriff ber Pflanzenart und feine Anwendung. Erfurt 1834), 

hvad fan man ba herover vente fig af em ung, om end 

nof faa talentfuld, Mand? o. f. o. Forreften finder Nec. 

at Forfatteren har ydet hvad man med Billighed Funde for- 

bre at han er et philoſophiſt Hoved o. a, b. — Jeg fra 
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iffe indlade mig paa ben Paaftand, at Fakultetémedlemmer 

Afademifere og andre gamle Mænd qva faadanne ere be 

enefte fompetente Afgjorere af Dette Spørgsmaal. Dette 

fan alene befvares ab den fpefulative Bei; og en Masſe 

af Erfaringer er viftnof iffe det enefte effer nodvendigfte 

Neqvifit for bem, ber vil vove fig til dets Befvarelfe; han 

han maa tillige befinde „et phifofophift Hoved”, han maa 

vide at benytte fit Materiale, han maa fremfor Alt vide 

hvad han vil, Men dette fan man viftnok iffe fige om 

Bernhardt, Hvis vvenforriterede Skrift: vel indeholder en 

Mængde. af vigtige: Erfaringer og gode praktiffe "Bemærk 

ninger, men hvor Forf. tillige taler med, fom Nec. rettelig 

bemærfer, overmaade ftor Tilbageholdenhed ng megen Ube- 

ftemthed om bet, hans. Skrift er beftemt til at opfofe. Jeg 

tvivler meget paa, at Nogen fra dets Læsning har mete 

bragt Parere Foreftillinger om Artsbegrebet. > Det er for: 

reften iffe fet at indfee, hvorledes den SOmftenbigfeb, at 

en gammel Botanifer imod Enden af. fin Lobebane er fom: 

men til det Nefultat, at han Jutet veed, at han iffe fely 

fan orientere fig í fin Kundffabsmasfe, — hvorledes beu 

ffal bevæge yngre Mænd til at opfætte Sporgsmaalets Af 
gjørelfe, effer til at overlade bet til Afademiferne. 
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Bemærkninger og Tillæg 

til den danſke Algeflora. 
Á Af £. Liebman. 

Forſte Affnit. 

U regleligen høre Algerne, der forekomme ved be banffe 

Kyfter faavel fom i de banffe Serffoante, til be bebft under: 

føgte og endte. Allerede tidligen beffjeftigede vore Natur: 

forffere fig med Jagttagelfer over disſe fave Planter; og 

Danmarfs Configuration, be mange Der med deres talrige 

adffillende Sunde, be mange Fjorde, Maer og Jndføer, og 

Beliggenheden ved to forffjellige Have bøde bem i denne 

Henfeende det rigeligfte Materiale og den vnffeligfte Leilig- 

hed til deres Sorffninger. 

- Det noiere Studium af be cryptogame Planter bez 
gyndte førft omtrent ved Jndtrædelfen I dette Narhundrede; 

men af disfe bleve Algerne førft i dettes andet Decennium 
her i Norden Gjenftand for en fyftematiff Bearbeidelfe, 

idet næften famtidig to nordiffe Lærde, Agardh og Lyng: 

bye, grundede to fra hinanden forffjellige Alge-Spftemer, 

af hvilfe den Førftes var et naturligt, ben Sidſtes ber: 

imod et funftigt. Fornemmelig ved disfe to Mænds fra 

ben Tid uafbrudt fortfatte Beftræbelfer blev Kundffaben til 

Algernes Familie overordentlig udvidet; Algologien vandt 

flere Tilhængere, ifer i de Lande, hvor disfe to Mænd 

virfede; hvorfor ba ogfaa den fflandinaviffe og danffe Mge- 

Flora har naaet en Fuldftændighed, fom man, maaffee ene 

med Undtagelfe af England, forgjeves vil føge andetfteds. 

Denne Fuldftændighed gjelder bog tfærdeleshed Salt: 

vands-Algerne, imedens Ferſtvands-Algerne, felv hos o, 
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mane anfees for hidtil at være blevne temmelig ftebmober: 

‘igen behandlede í Sammenligning med be Førfte: Men 

hertil gaves ber flere famvirfende Aarfager. Den vigtigfte 

maa viftuok føges í de daværende Mieroſtopers Utilftreffelig- 

bed til at erfjende og adffille be mange fine Former, hvor— 

paa tfær de ferffe Bande ere faa rige.  Dernæft frembyde 

be ferffe Bande langtfra iffe den Variation, Sitrlighed og 

Riigdom + Former og Farver, fom i faa hei Grad udmærte 

Saltvands-Algerne, og hvilke Egenffaber nodvendigviis ope 

væffe en langt almindeligere  Jnteresfe for disſe GCibfte; 

meget mere finde vi bet langt overveiende Antal i Ferſt— 

vandet henrørende til et Par Slægter, Conferva, Zygnema, 

Oscillatoria og nogle andre, í hvilfe man endnu langt fra 

iffe er fommen til en fand og faft Grfjenbel(e af, hvad vi 

med. Nette funne anfee for Art. Ja de Banfkeligheder, 

fom ber frembyde fig for Syftematiferen, bragte fely- Nu- 

tidens førfte Algolog til mismodigen at udbryde + Mis- 

tvivl om at funne føre fit begyndte Verf Species Algarum 

paa en fofbeftajorenbe Maade til Ende fgjennem Ferffvands- 

Algernes Gruppe. Værfet, fagde han, laae vel alt længe 

fuldendt for ham, men han følte vel, at det fun var en fold 

pg bod Masfe, ber favnede ben levendegjørende Gnijt. — 

Derfor er ba bet nysnævnte Berk aldrig bleven fuldendt; 

Mefteren forlod 08 paa et Sted, hvor vi allermeeft trængte 

til hans Beiledning. : 

Endelig fan endnu anføres fom Grund for at en heel 

Gruppe af Alger, ber ifær forefommer med ben talrigefte 

Mængde af Former i de ferffe Bande, nemlig Diatomeerne, 

paa en faa ufædvanlig Maade er bleven forladt, ben Tvivl, 

der allerede for længe fiven blev valt om deres. Plante- 

Natur. Det var ifer fra den Tid at Ehrenberg i Ber- 
liner Atademiets Skrifter begyndte at udgive fine Afband- 
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finger om Jufufionsbyrene, under Hvilken Dyre-Gruppe har 

efterhaanden inddrog hele Diatomeernes Familie, at de flefte 

Botanifere, bevægede ved Ehrenbergs Auctoritet, ei længer 

vovede at aufee bem for Planter, meteng paa bem anden 

Side be flefte 3oofoger vedholdende vægrede fig ved at er: 

fjende dem for Dyr: Folgen heraf blev, at denne over 

ordentlig talrige og interesfante Gruppe blev flyet fom et 

Tviftens ble, og Underføgelfen deraf var langtfra ei faa 

almindelig, fom man funde have ønffet det, men blev fun 

dreven paa faae iſolerede Punkter, hvorved da Kundffaben 

om deres gevgraphiffe Udbredelfe aldeles maatte ubeblioe. 

Forfynet med et af be nyere forbedrede Microfføper 

med acrontatiffe Lindfer, i Befiddelfe af en med Henfyn til 

nordiffe Alger temmelig ritg Samling og med Adgang til 

endnu fuldftændigere og paalideligere, blev bet mig muligt 

at iagttage en Deel Alger indenfor vor Flores Grændfer, 

fom et forhen vare indførte iblandt dennes Borgere, oq 

disfe er bet, jeg efterhaanden tænfer at bekjendtgjøre igjennem 

dette Tidsffrift. Det er en Selvfølge, at bet overveiende 

Antal netop maatte henhøre til de Grupper, [om hidtil 

have været mindft underføgte, altfaa til Ferffvands-Algerne 

i Almindelighed, og til Diatomeerne i Særdeleshed. — Seer: 

aarige Underføgelfer have fnarere beftyrfet end foæffet Dyer- 

beviisningen hos mig om disſe Sidftes Plantenatur. Jeg 

forbeholder mig imidlertid til en anden Gang at yttre mig 

udforligere angaaende denne t den fenere Tid faa meget 

omtviftede Gjenftand. Jeg beflager meget, at Prof. Ehren: 

bergs nyligen publicerede Berk: „Die Infuforien als 

solifommene Drganismen“, ei er fommen mig for 

Die, ba fandfynligviis en Deel af be af mig tagttagne 

Diatomeer allerede har været kjendt af ham. Da bet 

imidlertid er uvift om eller naar dette Foftbare Verk vil 
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blive anffaffet til noget af vore Bibliothefer, har jeg iffe 

villet tíibagebolte denne Afhandling længere. Naar bet enz 

gang Iyffes mig at benytte dette vigtige Berk, vil bet være 

fet at berigtige Synonymien, for faa vidt bet flulde gjøres 

behov, og denne vil ba blive indført i et af dette Tids- 

ffrifts efterfølgende Hefter tillige med Fortfættelfen af denne 

Afhandling, og fom Supplement dertil. 

For en Deel Alger, ber allerede vare bekjendte fom 

tilhørende vor Flora, har jeg tilføtet nye Borefteder, til 

Fuldftændiggjørelfe af Kundffaben om disfe Planters. gep- 

graphiffe Fordeling; ved andre har jeg forføgt at beftemme 

Grændferne for deres Udbredning í vor Flora. Iblandt 

de Hoiere Alge- Grupper er en og anden vel allerede pez 

ffreven, men for vor Flora ny Art indført, ligeſom ogfaa 

enfelte abfolut nye Arter, Af disfe Sidfte ville Afbildninger 

blive leverede enten i dette Tidsſtrift, for faa vidt "fom 

Pladfen og Omftændighederne tillade bet, eller ogfaa i de 
følgende Hefter af Flora danica. _ | 

Fucoidexæ. | 
Himanthalia lorea Lgb.t. 8. Fucus loreus L, Hornem. 

Plantl. v. 2. p. 746. Fl. dan. t. 710. 

Hornemann angiver (l. .c.), at denne mærfelige Tang- 

art í den banffe Flora fun forefommer paa Veftfanten af 

Jylland. 
Eremplarer, fom i Efteraaaret 1837 bleve hjembragte 

fra Hirtsholmene af Hr. Drejer, bevife dens Forefomft i 

Kattegattet. | 
Dr. 3. Agardh anfører ben (Novitiæ floræ Sveciæ p. 13) 

ved Kyften af Bohus Lehn. 
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Laminarieæ. 
Laminaria latifolia Ag. Syst. Alg. p. 272. Sp 

Alg. v. I. p. 119. Hornem. l. c. p. 740. Ulva maxima 

Gunner. flora norv. t. 7. f. 5. Lam. sacchar. Fl. dan. t. 

2197. 

Denne Hos og hidtil faa godt fom ukjendte Art er 

meget almindelig ved vore norbdfjelfandffe Kyſter fra Hel- 

finger af og Nord paa; og naaer her en Længde af 4-5 Fod. 

Anm. Den bliver fom ofteft forverfet med Lam. sac- 

charina Lamrx., hvilfen Tangart derfor anfees for alminde- 

-Tigere ved vore Kyfter end ben virkelig er. Lam. latifolia 

abffiffes fet fra L. sacchar. ved fin forte (1 Tomme fange) 

trinde Still og bet ægførmig elliptiffe Løv. Greville an 

fører í Alg. Britt. p. 32 Tvivl om denne ogfaa er fvecififf 

forffjellig fra L. sacchar.; jeg troer bet, og faa meget er 

vift, at ved vore Kyfter aldeles ingen Dvergangs- Former 

forfomme. | 

Laminaria digitata Lamrx. Hornem. I. c. p. 738. 

Lgb. p. 20. Fuc. digitat. Fl. dan. t. 392. 

Bed alle Kattegattets Kyfter er denne Art meget Hyp- 

vig. Bed be nordfjellandffe Kyfter forefommer ben i ftor 

Mængde fige til Indgangen af Sundet, men omgaaer ei 

Kronborg Pynt. T 

Anm. Eremplarer, ber vore paa Steder, hvor Strom: 

men gaaer firid, faaledes fom Tilfældet er í Nærheden af 

Helfingsr, træffes derved betydeligt ub í Længden, medens 

Løvet dertil holder fig forholvåmæsfigt meget fmalt. 

Siporochnoide:e. 
Desmarestia aculeata Lamrx. Sporochnus aculeat. 

Ag. Sp. v. 1. p. 151. 
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Hornem, Ll c. p. 732. Desmia aculeat. Lgb. p. 34. 

Fue, acnl. L. Fl. dan. t. 955. 

Denne Alge, ber iffun findes vorenbe paa fteuet eller 

klippefuld Havbund, har, faavidt mig er befjenbt, ei hidtil 

været iagttaget paa de fjeffanbffe Kyfter. J be fibfte 

Dage af Maret 1838 famlede jeg derimod fraftfulde, mere 

end to Fod fange Eremplarer i rigelig Mængde firar Nord 

for Helfingor, hvorhen de fandfynligviis vare ferte fra 

Kullens Klipper ved be øftlige Storme. ~ 

Dichloria viridis Grev. l.c. t. 6. Sporochnus virid. Ag. 

Sp. v. 1. p- 154. Hornem. I. c. p. 733. Fl. dan t. 886. 

Gigartina viridis Lgb. p: 44. 

Den er yderft almindelig ved be nordfjellandffe Ky- 

fter baade Nord og noget Syd for Helfinger, men forſvinder 

længere op i Sundet. Den opnaaer ofte hos o$ en 

Længde af 11 Fod, og opfaftes i ftore Masfer paa Stranz 

ben om Sommeren. 

Dictyoteæ. 

Asperococcus echinatus Grev. |. c. p. 50. t. 9. En- 

coelium echinatum Ag. Sp. 145. (non Hornem, l. c. 

p. 735.) Scytosiphon fistulosus Egb. l. c. p. 66. Scy- 

tosiph. Filum v. fistulos. Ag. Sp. v. 1. p. 168. Hornem. 

l. c. p. 731. Ulva fistulosa Hüds. 

Den vorer temmelig hyppig ved de fjelfanbffe Kyfter 

paa Stene eller parafitift paa de florre Tange, i Særdeles- 

hed paa layt Bande. I Nærheden af Kjøbenhavn har jeg 

oftere famlet den ved Stranden lige ud for Charlottenlund. 

Anm. — Lyngbyes Gastridium Opuntia p. 71. t 18. 

fom af Hornemann henføres til Encoelium echinatum Ag., 

er aldeles forffjellig derfra; Tigefom ogfaa bet citerede Sy- 

nonym Ulva Turneri Engl. bot. t. 2570, bvilfe begge ben: 

31 
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høre til en ganffe anden Art, nemlig Asperococcus bullo- 
sus Lamrx. 

Punctaria cespitosa Ag. fil. Novit. fl. Svec. p. 14. 

Bed Øftfyfterne af Jylland, vorende paa Smaaftene. 

Gode Eremplarer bleve mig meddeelte uden Navn fra Mal- 

borg Kanten af Hr. Lasfen. 

Anm. Saavivt man fan flutte af den førte Bez 

ffrivelfe i Novit. fl. Svec. er vor Plante identift med den 

foenffe, der ligeledes er tagen I Rattegattet.  Driginal- 

Eremplarer har jeg endnu ei feet. Agardhs Bemærkning, 

at ben i Udfeende nærmer fig noget tif Laminaria debilis, 

pasfer ogfaa paa mine Grempfarer, Hvad Løveté Structur 

angaaer, da har den mere DOvereensftemmelfe med Lamina- 

rierne end med Punktarierne og Zonarierne, og den vil 

maaffee maatte fjernes fra fin nu indehavende Plads. 

Bore Eremplarer ere flørre end be fvenffe beffrives, nemlig 

5-6 Tommer lange, men, ligefom disfe, meget bølgede i 

Randen og tilfpidfede í en næften haarformig forlænget 

Stilt, 

Dictyota dichotoma Lamrx. Grev. l. c. t. 10. Zo- 

naria dichotoma Ag. Sp. p. 266. Hornem. l. c. p. 736. 

Ulva dichot, Lgb. p. 31 t. 6. 

Et godt Eremplar af denne Tangart er mig mebbeeft 

fra Jyllands Øft-Kyfter af Hr. Lasfen. 

Florideæ. 
Rhodomenia palmata Grev. 1. c. p. 93. Halymenia 

palmata Ag. Sp. p. 204.  Hornem. l. c. p. 722. Ulva 

palmata Lgb. p. 24. f 

Rh. palm. var. concatenata Ag. Sp. p. 206. Fuc. 

caprinus Fl. dan. t. 1128. Ulva palm. marginifera Lgb. 

p. 25. 
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Af denne ved be nordiſte Kyfter fan almindelige og 

overordentlig polgmorpbe Art har jeg hyppig, ifer + Binter- 

maanederne, famlet faaye! Hovedarten fom den navngivne 

Form ftrar Nord for Helfingor, hvor ben vorede parafitiff 

paa Fueoideernes Stængler, Kronborg Fæftnings-Pynt dans 

ner ben fyooftligfte Grændfelinie for denne Arts Udbredning. 

Chondrus Brodiei Grev. l|. c. p. 133. Sphæroe. 

Brodiæi Ag. Sp. p. 239. Hornem. I. c. p. 714. Lyngb. 

l.c. t. 8. 

Forefommer med en (tor Mængde Former i rigelig 

Mængde ifer om Efteraaret Nord for Helfingør, blandet 

med Chond. membranifolius Grv., hvorfra den af Mp cot 

vanffelig ab(fiffeé. 

Ptilota plumosa Ag. Sp. p. 385. Lgb. t. 9. Hornem. 

l c.p. 709. Fuc. plumos. Fl dan. t. 350. 

Smukke Grempfarer af denne elegante Aige, vorende 

paa ftorre Fucoideer , har jeg flere Gange famlet ved Hel- 

finger; faa at altfaa Indgangen til Sundet ogfaa for denne 

Art bliver ben ſydoſtlige Grændfe. 

Gastrocarpeze. 
Iridea edulis Bory. St. Vin. Grev. l, c.t. 17. Hal. 

ymenia edulis Ag. Sp. p. 202. Hornem. l. c. p. 722. 

Fuc. bullatus Fl. dan. t. 770. 

Bed be morbfjeffanbffe Kyfter forefommer denne Tang- 

art indtil Pynten ved Kronborg, bhvilfen den ei omgaaer. 

3 Vintermaanederne 1838-39 faftebe$ ftore Masfer af denne 

Art i Land her paa Kyften, 

Anm, Den dybe Purpur-Farve, fom denne Alge eier, 

og fom er faa fterf, at ben torrede Plante næften faacr 

et ført Udfeende, fom en Laminaria, uddrages meget [et 

ved Maceration, og giver med Alfun en meget fljøn Purpur- 

31* 
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farve, hvorfor denne hos 08 aldeles ubenyttede Tangart bor 

anbefales fom Farveplante, Hvor ben forefommer í ftørre 

Mængde, fom Tilfældet er ved flere af Smaaserne i Ratte- 

gattet f. Er. Hesfelø. Det er befjenbt, at den am 

vendes fom Fodemiddel (dulce) paa de engelffe, ffotffe og 

norffe Kyfter, bvilfen Anvendelfe- imidlertid er forbleven 

ufjenbt eller upanagtet her, Tigefaavel fom dens Farve- 

Egenffaber. 

Ulvaceæ. 
Ulva latissima L. fl. Svec. p. 433. Ag. Sp. p. 407. 

Grev. I. c. p. 171. Hornem. I. c. p. 706. Ulva Lactuca 

Engl. bot. t. 1551. 

Denne Alge bliver hos os fædvanlig forverlet med 

Ulva Lactuca L., font fynes at være meget fjeldnere end 

nærværende, der forefommer næften overalt ved vore Kyfter. 

Seg har iagttaget den ved Helfingør, Kjøbenhavn (i ftor 

Mængde), Tisville, Neerss, Møen, Svendborg. 

Anm. Den er meget førre, mere jevn, mørkere grøn, 

af en faftere Subftants end Ulva Lactuca. 

I Hornemanns PI. 2, P. 707 ere Ulva terrestris Roth 

9$ Ulva crispa Lightf. anførte fom to Arter, men med 

Uret, ba be ere Synonymer. Ulva terrestris Roth hør 

altfaa, fom bet filbigere Navn, føles fom Synonym til U. 
erispa, og Voreftederne forenes. 

Tetraspora crassa Lom. 

fronde gelatinosa tubulosa cylindrica vel parum clavæformi 

digitum crassa undulata 2-6 pollices longa pellucida et | 

hynlino-viridi; granulis internis plerumqve qvaternatim, 

spe ternatim, binatim congestis, colore dilutissime viridi 

tinctis, Vitro aretissine adhæret, nec humectata revivescit. 
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Gastridium lubricum. Lgb. (excl syn.) — Tetraspora 

lubrica Hornem. l c. p. 705 (pro parte) non Ag. — 

Tetraspora cylindrica Hornem, l. c. (p. p). Fl. dan, t. 

2073 fig. 1.! 

Den findes tidlig om Foraaret i Gruus-Grøfter med 

fagte rislende Vand, og bedwffer ofte hele Bunden med et 

bølgende, gjennemfigtigt, grønt, fliimagtigt Tæppe. I For: 

aaret 1836 fandt jeg den faaledes i frørfte Mængde i Graf: 

ten ved Veien, der [ober fra Lundehufet til Jægersborg 

Allee, ſtrax ved Jnddreiningen í denne Allee, men har fenere 

forgjeves fogt den ber paa Stedet, ba be fidfte Foraar ef 

have været tilftrækfeligen fugtige. 

Anm, Der fynes at herffe en ftor Forvirring iblandt 

Algologerne med Henfyn til flere Arter af denne Slægt. 

J Gærdeleshed er dette Tilfældet med Tetraspora lubrica 

Ag. og denne her opftiffebe Art, fom jeg ingenlunde troer 

er fjelden hos o8, men blot Hidtil forverlet med hiin. 

Man behøver blot at Fafte et BUE paa den færdeles gode 

Afbilbning af T. lubrica, fom findes i Agardhs Icon. Alg. 

europ. t. 15, for at overbevife fig om den fpecififfe For- 

fljellighed imellem disfe to Arter. Jeg tvivler iffe om at 

Lyngbye's Gastridium lubricum henhører hertil, uagtet jeg 

rigtignof iffe har feet Driginal-Eremplarer, Hvilfe dog maa- 

(fee iffe exiftere, efterfom jeg forgjeves har føgt den faa- 

vel i Lyngbye's eget Herbarium, fom vgfaa í Etatsraad 

Hornemanns Algefamling. — Den citerede Figur af Flora 

danica, faavel fom bet i Hornemanns Plantelære angivne 

danſte Borefted høre beftemt til denne Art, og ei til T. cy- 

lindrica. Thi denne fidfte hører efter min Erfaring til ben 

afpinffe Algeflora, og vorer fun å rivende Elve. 

Tetraspora didyma Lbm. Flor. dan. tab. ined. 

fronde gelatinosa explanata bulloso-sinuosa, semipollicem 
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circiter longa, 3-4 lineas lata pellucida viridis; granulis 

internis sphæricis binis, rarius 8-4 coadunatis, superioris 

speciei duplo minoribus et intensius coloratis, singulis 

zonà hyalinà notatis, 

Denne nye Art famlede jeg í Sommeren 1837 i Maen 

ved Ny-Molle imellem Fontinalis antipyretica og Conferver. 

Den har feemmenbe i Vandet llbfeenbe af en Rivularia 

elegans, men under Microffopet erfjendes flrar dens rette 

Slægt. 

Anm. Til Slægten Tetraspora Link ffufbe egentlig 

fun de ulvackengtige Alger henhøre, fom havde et gelati- 

noft Løv, der indvendigt var opfyldt med grønne Korn, ber 

vare forenede 4 og 4 igjennem hele Løvet.  Jmidlertid er 

denne qvaternære Forbindelfe af Sornene ingenlunde con- 

flant, og man træffer hos alfe Arter uaffadelige Afvigelfer 

derfra, uagtet rigtignok Fiirtals-Forholdet er bet hyppigfte. 

$08 denne her opftilfede Art fandt jeg derimod Forholdet 

anderledes, idet Kornene her fortrinsviig vare forenede to 

og to, og Det maatte betragtes fom Undfagelfe, hvor man 

fandt tre eller fire i Forbindelfe. Desuden bemærkede jeg 

paa alle Kornene i friff Tilftand et gjennemfigtigt farveloſt 

Belte, hvorved ben indre grønne Masfe i Kornene brey 

deelt i to Halvdeke. Selv efter at Algen var tørret paa 
Marienglas, hvortil den, Tigefom de andre Arter af denne 

Slægt, fíeber meget faft, erfjenbte man ved Har Belysning 

denne Fare Stribe. Uagtet disfe Afoigelfer anfeer jeg bet 

bog indtil videre for henfigtsmesfigft at henføre denne 

Art under Slægten Tetraspora. Ved be angivne Artsmerker 

abffilfe8 den let fra alle andre Arter. En Afbildning vil 

blive indført i næfte Hefte af Flora danica. 
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Siiphonezse. 
Bryopsis plumosa Ag. Sp. v. I. p. 448. Grev. I. 

c. t, 19. Hornem. l. e. p. 702. Br. Lyngbyei Fl. dan. t. 

1603. Lgb. l. c. p. 75. t. 19. 

Store fraftfufbe Grempfarer bleve bragte fra Liim— 

fjorden af Herr Drejer. 

Ectocarpeæ. 
Cladostephus verticillatus Lgb. p. 102. t. 30. Fl. 

dan. tab. 1955. fig. 3 & tab. 2204. Cl. spongiosus £. 

laxus Ag. Sp. v. 2. p. 13. Hornem. I. c. p. 697. 

Jeg bar famlet denne 9(fge, fljøndt yderſt fjefbent, 

ved be nordfjellandffe Kyfter, ſtrax Nord for Helfinger. 

Anm? Harvey adffiller i Maday'$ Flora hibernica 
denne fom egen Art fra Cl. spongiosus Ag., og viftnof med 

Rette. Det hele Habitus er forffjelligt; Ramel-Krandfene 

ete temmelig fjerne, hvorved Grenene blive meget mere 

flante end hos C. spong. De enfelte Smaagrene ere fom 
ofteft kloftede i Spidfen, 

Sphacelaria plumosa Lgb. t. 30. Ag. Sp. v. 2. p. 

24. Hornem, l. c, p. 695. Ceram. pennat. Fl. dan. t. 

1481. 

Man træffer den temmelig Hyppig ved be fjellandffe 

Kyfter; dog har jeg ei feet der Syd for Helfingsr. Da 
den imidlertid ogfaa er famfet i Øfterføen, f. Er. ved de 

ſchlesvigſte Kyſter, funde bem vel endnu findes indenfor 
Sundet. 

Sphacelaria cespitula Lgb. p. 105. t 32. Ag. Sp. 
v. 2. p. 32. Hornem. l. c. p. 694. 

Paa be afflidte Stilfe af Delesseria sangvinea Lamrx 

famfede jeg denne Tille Art, opfaftet paa Kronborg Strand 

i December 1838. 
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Ectocarpus tomentosus Ag. Sp. v. 2. p. 44. Lgb. 

t. 44. Hornem: l. c. p. 693. 

Meget almindelig i Rattegattet lige til Indgangen af 

Sundet. 

Ectocarpus brachiatus Ag. Sp. v. 2. p. 42. 

Denne hos 98, fom bet fynes, ukjendte Art er yderft 

almindeltg 1 Sattegattet, men er endnu ei bemærfet inden- 

før Sundet. Kronborg Pynt banner ogſaa for denne, lige 

fom for faa mange andre af RKattegattets Alger, en ffarp 

afffaaren Grændfe. 

Anm. Dens blege, hørgule Farve og filfeagtige llb 

feende ere praftiffe Kjendetegn, hvorved man temmelig fitfert 

vil funne adffille denne Art. | 
Forreften er Slægten Ectocarpus maaffee den meeft 

proteiffe af alle hos 08 forcfommenbe Alge-Slægter. Man 

finder neppe hos nogen anden Slægt Mage til et faadant 

Spil imellem Formerne, en faadan Krydsning af alle Egen- 

ffaber, hvoraf Karakterer funne tages, fom Gtørrelfe, Farve 

Habitus, Led-Længde o. f. v., faa at man neppe finder to 

Subíviber, der nete foare til de udkaſtede Befkrivelfer. 

Det er derfor aldeles umuligt uden Autopfie af Original 

Eremplarer at beftemme nogen enefte Art af denne Slægt, 

fom meer end nogen anden trænger til en heel Somarbeibelfe. 

Lyngbye henfører E. brachiatus Ag. fom Synonym til 
E. littoralis. 

Polysiphonia (Hutchinsia) Brodiei Ag. Sp. v. 2. p. 

63 (non Lgb). Hornem. l. c. p. 685. Conf. Brodiæi 

Dillw. t. 107. 
Af denne Art, fom Hidtil ei blev famfet ved be danffe 

Kyfter, traf jeg í Foraaret 1837 fmutt udviflede og fructi- 
ficerende Exemplarer flrax Nord for Helfinger. 
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Anm, Mine Exemplarer ftemmede fulbfommen over: 

eeng med Dillwyns Afbilbning; fun vare be ei faa buff. 
agtige (cæspitosa) fom denne. Dillwyn bemærker frem- 

deleg i Texten, at Planten under Torringen bliver fort; 

tette var ei Tilældet med mine, fom beholdt deres rødbrune 

Farve. Min Beftemmelfes Nigtighed betvivler jeg imidler- 

tid (ffe, ba vor udmærfede Algolog, Lieutenant v. Suhr, 

fom i fang Tid fortrinsviis har fluberet dette polymorphe 

Genus, har unberfegt og beftemt mine banffe Arter. 

En Afbildning efter mine Eremplarer vil folge í næfte 

Hefte af Flora danica. 

Polysiphonia (Hutchins,) penicillata Ag. Sp. v. 2. 

p. 65. Hornem. l e, p. 685. Hutch. Brodiæi Lgb. t. 33. 

Bed Helfingsrs Strand har jeg eengang famlet denne 

Alge, og det et fraftígt, vel udviklet Exemplar. Sammen- 

lignet med Lyngbye’s Afbildning afviger Den noget, men 

Agardh gjør allerede opmærffom paa, at Lyngbye har tegnet 

Smaagrenene aft for tætte, Af Original: Eremplarerne i 

Lyngbye's Samling lader fig Futet afgjere, ba be baade 

ere alt for fragmentariffe og tillige temmelig flet behandlede. 

Lieutn. 9. Suhr erklærer min Plante for denne Art. Det 
er ba det fyd-oftligfte befjendte 3Boxefteb. 

Polysiphonia (Hutchins.) nigresceus Ag. Sp. v. 2. 

p. 64. Lgb. t. 33. Hornem. l. c. p. 686. 

Hører til be meget almindelige Arter af denne Slægt 

viſtnok ved affe vore fter; og forefommer med en Mængde 

Former. 

Polysiphonia (Hutchins.) roseola ß. elongata Ag. Sp. 

v. 2. p. 92. Hornem. l. c. p. 690. 

Strar Nord for Kronborg famlet om Foraaret. 
> Polysiphonia (Hutchins.) divaricata Ag. Sp. v. 2. 

p. 108, Hornem. I. c, p. 691. 
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Paa flørre Fucoideer vorer denne Alge imellem Sphace- 

laria og er oftere bleven famlet af mig ved be norbfjellandffe 

Kyfter indtil Helfingør. | 
Polysiphoniu (Hutchins.) lepadicola Lgb. p. 118. t. 

89. Ag. Sp. v. 2. p. 107. Hornem. I. c. p. 690. 

Deser. emend. Alga 3-4 lineas longa. Fila decum- 

bentia setam eqvinam crassa pluries vage ramosa, hic illic 

absqve ordine et æqvi modo e filo primario et e ramis radi- 

cantia. Ramelli radiciferi breves articulum longitudine 

æqvantes, strià unà medio notati, Radices scutiformes 

margine parum laciniati. Rami patentes absqve ordine 

exientes, modo approximati modo distantes, subsecundi aut 

sparsi. Articuli diametrum :eqvantes vel dimidio lon- 

giores, apicem versus breviores, striis 2, inferiores striis 

8 notati. Fructus latet. Color obscure ruber, sicci- 

tate nigrescit. Substantia membranacea. Hieme viget. 

Denne Art, fom hidtil fum blev funden af Lyngbye 

paa Balan-Skalfer ved Færøerne, og fom af dette Voxeſted 

har faaet fit Navn, famlede jeg i de fidfte Dage af Maret 

1838 ved Kronborg Strand paa Løvet af Delesseria sinu- 

osa og Furcellaria fastigiata Lamrx. Planten, fom ganffe 

friff blev bragt under Microfføpet, anfaae jeg førft for ny, 

ba VBoreftedet var faa forffjelligt fra bet hidtil befjenbte ; 

fenere, ved Sammenligning med Driginal:Eremplarer, er- 

fjendte jeg dens Jventitet med P. lepadicola Lgb., et Navn, 

fom nu er uhenfigtsmæsfigt, og fom fnarere burde omverles 

med P. reptans. 

Anm. Sammenligning med Lyngbye's vg Agardhs 

Beftrivelfer vil vife Nødvendigheden af den ovenfor frem- 

fatte nye. Denne Mge har en fremferffenbe Tendents til 
Roddannelfe, og man feer paa mange Steder fnaae vorte: 
formige Udverter af Leddene, hvilte netop ere begyndende 
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Nodfpirer. Disfe bryde beftandig frem fra Midten af et 

Led, og denne Dannelfe vifer fig derved væfentlig forſtjellig 

fra Greendannelfer, fom altid hos disfe Planter have deres 

Udſpring fra den eberfte Deel af Leddet. 

Callithamnion roseolum Ag. Sp. v. 2. p. 182. Hornem. 

l. c. p. 680. 

% ben fildigere Tid er man hos os bleven opmærk 

fom paa denne Alge, fom forhen blev foroexfet med C. re- 

peñs, fra hvilfen den ifær adflilfer fig ved fin Gterrelfe, 

faadne Ubfeende og fmudfig røde Farve, fom under Torrin- 

gen næften forfoinber. Den er almindelig í Kattegattet 

paa Fucoideer ved vore Kyfter f. Gr. Gilleleie, Hornbæf, 

Helfingør; bem gaaer fiffert ind i Øfterføen. 

Callithamnion pyramidatum Lm. Tab. VI. 1-3. 

Fila subsolitaria 4-3 pollicem longa capillaria sensim 

attenuata tripliceter ramosa: ramus primarius subu- 

latus strietus, articulis inferioribns pæne obsoletis opa- 

cis, in modum Polysiphoniarum e tubulis tenuissimis den- 

sissimis longitudinalibus formatis; articulis mediis diame- 

tro 2 plo longioribus, massä coloratä tubum singulum for- 

mante, magis apicem versus diametro 4 plo longioribus, 

tune iterum abbreviatis, diametro solummodo 14 plo lon- 

" gioribus, summo apice diametrum æqvantibus; genicula 

basin versus nulla, e medio hyalina. Rami secundarii 

sensim decrescentes alterni erecto-patentes apicibus pa- 

rum incurvatis, ad articulum qvemqve  ramulum emit- 

tentes et flexuosi, articulis 8-4 plo diametrum supe- 

rantibus, apicem versus brevioribus. Ramuli vel rami 

tertiarii alterni ramellis indivisis subulatis alternis 

subæqvalibus inflexis obssessi. Fructus: capsule sphæ- 

rice, ægve ad ramos ac ramulos sessiles laterales singulae 

sparse aut 2 approximate, semper e summa parte articu- 
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lorum egredientes, virescentes, limbo pellucido cinctæ. 

Color obscure roseus, siccitate admodum intensior et prope 

modum nigrescens. Substantia membranacea, —tenerrima. 

Charte bene adhæret. Vere fructificat. 

Differt a Callithamnio corymboso Lyngb, cui proxima: 

magnitudine duplo minori ; ramificatione solummodo triplici, 

paniculata, nec corymbosa; ramulis apice non bifidis; cap- 

sulis non solum ad ramulos sed æqvi modo ad ramos om- 

nes sessilibus, nec pedunculatis, sphæricis, nec ovatis. 

Hidtil er denne nye Art fun iagttaget ved Indgangen 

til Sundet i Nærheden af Helfingør, og den enefte Mge, 

hvorpaa jeg har fundet den oorenbe, er Rhodomela sub- 
fusca Ag. 

Anm. I henved 4 Var har jeg mu aarlig famlet 

^ denne elegante lille Aige, og var beftandig i Uvished, Hoor- 

ben jeg flulde bringe den. Dens hele Habitus har noget 

eiendommeligt, fom firar er paafaldende, vg bet pyramide- 

formige Omrids tyder hen paa Forffjellighed fra den nærmeft 

ftanende Art, C. corymbosum, Imidlertid vovede jeg tog 

længe iffe at opftilfe ben fom en ny Art, ba jeg undrede 

mig over at en faa fmuf og fom bet fynes i Sundet ei 

meget fjelden Mge ffulde være undgaaet faa mange tidligere 

fortræffelige og noiagtige Underfogere af Sundets Alger. 

Førft efter at Have bragt en fuldftændig Samling af Drigi- 

nal-Eremplarer af alle beffreone nordiffe Callithamnier til- 

veie, og efter ngie at have underføgt hvad Hornemann’s, 

Lyngbye's og Schousboe's Samlinger havde at frembyde 

af denne Slægt, blev bet mig Hart, at den ei Iob fig ind» 

toinge under nogen af de hidtil beffreune Arter. 
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Confervee:e. 
Conferva Hutchinsie Dillw. t. 107. Ag. Syst. p. 

120. Fl. dan. tab. ined. 

Denne udmærkede Art har hidtil fun været fanden í 

det atlantiffe Hav og ved de engelffe Kyfter, og fynes ifær 

i de fenere Mar aldeles ei at have været bemærfet. Agardh 

anfører ben I fit Systema Alg. med bet critiffe Kors. 

Y November Maaned forrige Mar fandt jeg ved Stranden 

af det andet Kalfbrændert í Nærheden af Kjøbenhavn efter 

en Storm opfaftet imellem andre Tangarter Exemplarer, 

fom jeg efter deres Dverrensftemmelfe med Diliwyns Mf- 

bildning ei tager i Betænfning at henføre hertil. Bi be— 

fibbe ingen anden Eonferve-Art, hvormed den paa nogen 

Maade fan forverkes. Dens temmelig tffe, næften car: 

tilaginøfe Traade, blaagrønne Farve og fremfor Alt be 

regelmæsfige, eenfidige Smaagrene, der ubgaae fra hvert 

Leds overſte Deel, farafterifere den tilftrieffeligen. 

Conferva crispata B. subsimplex Ag. Syst. p. 109. 

Hornem. I. c. p. 669. 

J Gjelfanb har jeg famlet denne Art ved Steenholts 
Mølle ved Nøddebo, hvor den vvertrat Mollefluferne med 

et tæt, flere Men langt, yderft krufet Dæffe. 

Anm. Agardh citerer Conferva crispa Dillw. t. B. 

hertil viftnof meget med Urette. Thi Leddenes Længde, ber 

er 6—10 Gange førre end Traadens Gjennemfuit er" (fov 

farafteriftiff for denne Art, men den citerede Figur Hos 

Dillwyn er aldeles afvigende i denne Henfeende, idet Leddene 

fer neppe ere mere end dobbelt fængere end Diameteren. 

Den hele Figur bærer Prag af Unstagtighed. Saaledes 

fom Grenene ere afbildede paa den venftre Figur er det en 

Umulighed at de funne fee ud. Conferverne have en gan 

ffe anden Maade at udfende deres Grene paa. 



482 

De yderſt fparfomme, meget vidt fraftaaende vg Forte 

Grene, fom vor danffe Form er forfynet med, ere af famme 

Tyffelfe fom Hovedtraaden, og Leddene deri have famme 

Dimenfion fom í Hiin. | 

Conferva Melagonium Web. et Mohr. Ag. Syst. 

p. 99. Hornem. l. c. p. 665.  Lgb. t. 51. 

Af denne Art, Der hidtil ei er bleven iagttaget ved be 

danffe Kyfter, famíebe jeg t de fidfte Dage af December 

1838 flere Gxemplarer vørende paa Rhodomela subfusca 59 

andre ftorre Alger. 

Conferva inpleca Dillw. t. B. Lgb. t. 49. Hornem., 

I. c. p. 662. 
Enfelte Traade af denne Art bemærfede jeg under 

Microffopet imellem Eremplarer af Sphacelaria cirrhosa, 

fom vare famlede paa Kyften Nord for Helfingør. 

Hormiscia penicilliformis Fr. fl. scan. p. 327. Conf. 

hormoides Lgb. t. 49. Hornem. I. c. p. 666. 

Denne Arts Udbredning Hos os erlangt almindeligere end 

hidtil har været befjenbt. Den hører til den øverfte Band- 

fførpes Vegetation, og er derfor af amphibiff Natur, idet 

ben ved Kavvande fædvanlig efterlades tør paa Stenene, 

fom den obertreffer. Jeg har iagttaget Den paa mange 

forffjellige Punkter ved Ryfterne af Kattegattet og Sundet. 

Anm. Den fterft vorende Masfe af ny vyftillede 

Conferver gjorde bet mere og mere onffeligt, at denne omz 

fattende Slægt maatte underfaftes yderligere, med Naturen 

overeensftemmende Delinger. Prof. Fries har i fit nyefte 

Vært Flora scanica givet en ny Fremftilling af Confer- 

voidernes Gruppe, og beri vpftillet flere nye Slægter, fom 

med Mette ere afffaarne fra Slægten Conferva. Iblandt 

víéfe er Slægten Hormiscia, hvoraf flere Arter findes i 

Norden, faaledes H. Wormskjoldii í Grønland. 
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Af Slægten Zygnema har jeg iagttaget en Mængde 

Former, fom ei funne refereres til be i Hornemanns Plante- 

fære anførte Arter, og fom altfaa funne anfees for nye. 

Men jeg vover endnu ingen nye Arter at opftille af denne 

Slægt; tvertimod troer jeg, at de allerede beffrevne maae 

betydeligen reduceres, thi fleeraarige Underføgelfer have 

fert mig, at be hidtil anvendte Avffillelfes Tegn ei bløt 

imellem Arterne af denne Slægt, men endogfaa imellem 

Seetionerne, hvilte nogle have villet hæve til genera, ere 

aldeleles ufyldeftgjørende, efterfom man ved i længere Tid 

at iagttage en enfeft Art, opbevaret færftilt i et Glas, vil 

fee denne efterhaanden gjennemløbe en vverordentlig viid 

Cyclus af Former, faavel med Henfyn til Længde og Tyffelfe 

af Traadene, fom vgfaa med Henfyn til Leddenes Længde +), 

ja, hvad der er af megen Bigtighed, Stillingen af gonidia, 

hvorefter man ingenInnde fan danne Gectioner. 

Jeg har nemlig ofte hos en og famme Art, ja fefo 

hos famme Traad fundet gonidia fpiralformige, fammen: - 

fobebe i be faafaldte Stjerner og endelig bløt reducerede 

til to Kugler i Midten af Leddene. Denne forffjellige 

Configuration af gonidia afhænger af Traadenes Udviklings- 

grab. J bereó høiefte Fuldfommenheds Tilftand vife be 

*) Leddened Længde afgiver et faa meget mere miéligt Artsmarke i 

denne Slægt, fom Hugo Mohl ved Underføgelfen om Gellerncs 

Formering fandt, at Zygnemernes Lid forøgedes ved Deling af 

be allerede dannede, . 

Man finder altfaa famtidig i be famme Traade Led, der ere 

dobbelt faa lange fom andre tilftødende, ber alt have deelt fig 5 

paa andre Fraade af famme Art have famtlige Led ben dobbelte 

Længde af ben, man træffer hos andre, o. f. v. 

Vide Mohl über Vermehrung der Pflanzencellen, Botanijche 
Jeitung , 1836. 
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be beundringsværdig fljønne Spiraler I deres Indre. Efter- 

faanben, fom de ínbeffuttebe gonidia udlades, forftyrres ben 

regelmæsfige Stilling hos be tilbageblivende; be ffumye 

fig fammen, og disfe Sammenhobninger er tet ba, ber har 

faaet Navn af Stjerner (stelle), en Form, hvormed be fun 

have ringe Lighed. Tilſidſt blive hos nogle Arter fun en 

enfelt eller to gonidia tilbage i Leddet, omhyllet med en 

næften gjennemfigtig Slim. Den enefte Maade, hvorpaa 

vi funne fomme til nogen beftemt Rundffab om denne Slægts 

virkelige Artsantal, er derfor efterhaanden at iagttage I 

længere Tid alle nu opſtillede Arter, idet man har hver enz 

felt; færffilt opbevaret i Glas. 

Chætophoroidex. 

Myæonema lubricum Fr. fl. Scan. p. 829. Confer. 

lubrica Dillw. t. 57. Draparnåldia tenuis Ag. Syst. p. 

57. Hornem. I. c. p. 645. 

Denne elegante lille Alge, der har været faa meget 

omfaftet i forffjeffige Slægter, og endelig fynes at være 

fommen til Hvile i den Fries’iffe Slægt Myxonema, fore- 

fommer i ftor Mængde om Sommeren t den forrefte Part 

f den herværende botaniffe Have, umiddelbart under Kilden, 

vorende fammen med og ofte paa”Conferva glomerata L. 

Anm. Slægten Myxonema blev vyftillet af Fries i 

hans Plantæ homonemeæ p. 343, og fammenfat af Former, 

der hidtil havde henhoørt ttf Slægterne Conferva pg Drapar- 

naldia. 3 hans Flora scanica p. 329 defineres Slægten 

nøjere, og flere Arteräfores ind derunder. à 

Fries ftiller Slægten iblandt Confervoideernes Gruppe; 

Endlicher bringer den ( genera planterum p. 4 til Batra- 

choſpermeerne. JegThenfører den til Ehætophorsideernes 

Gruppe, fanledes fom Harvey har defineret den Å Maday’s 
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Flora hibernica p. 221., og ftiffer den imeffem Bulbochæte 

og Draparnaldia. De herhen Horende Urter adffiller man 

fet fra Conferva ved deres flibrige Traade, í hvilke Leddene 

ere fortere end Diameteren, og hvor Gporemasfen banner 
transverfale Striber i Leddene. 

Myxonema curvatum Lbm. Tab. VI. 2. 

Fila mueosa cæspitosa adnata 8-6 lineas longa, ca- 

pillo humano multo tenuiora curvata implexa ramosa; rami 

distar tissimi subsecundi obtusanguli, seile. ex angulo curvæ 

cujusqve plerumqve exientes; articuli densi interstitia 

inter se pæne- nulla relingventes, diametrum  zqvantes 

eove paululum breviores. Color pulchre viridis. Chartæ 

arcte adhæret. 

Articuli siecitate non collabuntur; nec ullo modo mu- 

tantur fila. 

Denne [iffe fine Art vorer paa Stene, fom meget 

Hyppigen overſtylles af ferff Band. Jeg har iagttaget ben 

i tre Aar i Helfinger, Hvor ben vvertrat Stene under 

Bandpofte. 

Anm. Den her opftilfede Art, der fynes at nærme 

fig meeft til Conferva ornata Ag. og Conferva æruginosa 

Huds., hvilte Endlicher henfører til denne Slægt, befivder i 

fin Structur megen Dvereensftemmelfe med Dfeillatorierne ; 

uagtet nemlig &raabene ere meget flibrige og Elbe faft til 

Papiret, befidber bog ben omgivende Membran en faadan 

Nigiditet, at Leddene ei falde fammen under Torringen, 

faafedes fom Tilfældet er med be fanbe Conferver. 

Myrxonema flaccum Fr. V. c. p. 329. Conf. flacca 
Dillw. t. 49. Ag. Syst. p. 102. Hornem. 1. c. p. — 
" t. 48. 

Gr ingenlunde fjelden i den fjellandfte Afgeflora. ̂  Seg 
har famlet bem ved Hornbæt imellem Hormiscia penicil. 

32 
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liformis, ved Helfingor imellem Synedra cuneata Ehrh. og 

flere Steder. 

Den ynder ifer Stene paa em lav flar GSandbund; 

disfe overtreeffer den med et fiint, grønt, flibrigt Dakke, 

hvilfet tilbageholder noget af bet med hver Flod tilførte 

Sand, faa at Stenene efterhaanden omgives med et temme- 

ligt tyft Sandlag. Den virker altfaa paa famme Maade 

fom Vaginaria chthonoplastes med Henfyn til Strandbundens 

Hævning, fljøndt rigtignok i en langt ringere Grad. 

Myxonema zonatum Fr. fl. scan. p. 829. Conferva 

zonata Web. & Mohr. Ag. Syst. p. 90.  Lgb. t. 45. 

Conf. lucens Dillw. t. 47. 

S rindende Band. Paa Stenene under Kilden i den 

botaniffe Have, men fun om Foraaret! 

Anm. Det er hos denne Alge at man allerede tidlig 

benærfede den mærfværdige Bevægelfe hos be ubfaftebe 

sporæ, hvilfen Jagttagelfe bragte nogle Naturforffere tif at 

anfee bent for Dyr, og paa dette Factum grundede deres 

Theori om Algernes ampbiboliffe Natur. Man iagttager 

Phænomenet yderſt hyppigt hos denne Art, faavelfom hos 

M. lubricum, ber ofte vorer fammen med ben, og bet hører 

til be beundringsværdigfte Skuefpil, fom Microffopet fan 

frembyde. Phænomenet har vel flere Gange været beffrevet, 

men ba jeg oftere har iagttaget det, og fundet det temmelig 

afvigende fra Beffrivelfen, er bet vel et udenfor fit Sted $ 

her. — Naar man i de førfte ret varme Foraarsdage enten 

i Slutningen af April eller i Begyndelfen af Mat tager 

&raabe af denne Art, vg bringer dem under Microffopet, 

bemerfer man, at be enfelte Led i den Grad ere fyldte 

med grøn Sporemasfe, at Traadene vife fig ganffe uigjennem— 

figtige og plettede, Er Veiret og Microffopet ret fart, 

ba fynes man ved flarp og ufravendt Betragtning at fpore 
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en indre Uro i Traadene, Paa eengang feer man nu ben 

grønne Masfe, fom opfyldte et Led, flyrte ub, efterladende 
bet tømme Led aldeles vandflart. Den udfaftede Klump, 

ber, uagtet ben ei fynes at være omgiven af en fiin Sen: 

bran, bog i fort Tid holder fammen til een Masfe, vifer 

firar ved fin Udtræden Bevægelfe; den vælter fig omkring 

paa en rullende Maade, idet de enkelte spore ftræbe at 

blive frie. Det lyffes efter en fort Tids Forløb, og nu 

feer man en lille Sværm af pereformede Spore , Iyfe i 

den fpidfere Ende, med en vidunderlig Hurtighed fare imellem 

hverandre, bog i nogen Tid indenfor et temmeligt indffræntet 

Rum. Efter andre 5 eller 10 Minuteré Forløb fpreder 

Sværmen fig over et ftorre Rum, Bevægelfen bliver lang- 

fommere og langfommere ; man feer ei længere Spore famlede, 

men enfeltviis ife be ober Microffopets Campus, beftandig 

den Iyfere og fpíbfere Ende foran. Efter en halv Times 

Forløb er Bevægelfen opført, og man finder nu ved den 

øverfte Rand af Glasfet eller Karret, hvori man havde op- 

bevaret Traadene, en grøn Stribe, beftanende blot af Spore, 

ber have føgt hen til dette Infefte Sted. AL fri Bevægelfe 

er mu gaaet under, idet Tyngdepunktet er tabt ved den bez 

gyndende Vært i Længden. — 

Paa den her beffrevne Maade udtommes efterhaanden 

be forffjellige Led i Traadene, dog uden nogen regelmæsfig 

Selgeretfe. 

Myxonema brachymelia. Conferva brachymelia Lgb. 

p- 135. t. 45. (spec. optima, sed fig. minus bona!) 

Denne Lyngbye'fle Art, fom ei fynes fenere at være 

gjenfunden, famlede jeg i ftor Mængde paa Slufeværtet 

ved Steenholts Vandmølle í Auguft 1837. 
Anm. Aarſagen til at be fenere Forfattere ei have 

turdet opftilfe ben iblandt be felvftændige Arters Rekke, ligger 

32* 



488 

maaffee alene i den mindre heldige Udførelfe af ven for- 

fisrrede Figur 3 paa Lyngbye's Tavle, uagtet den dog heller 

iffe fan figes at være misIyffet. Har man blot engang opfattet 

de to andre af Lyngbyes Figurer, da gjenfjender man Algen 

firar, endog uden at bringe den under Microfføpet. Arten 

adffiller fig paa bet Beftemtefte fra Conf. dissiliens Dillw., 

hvortil Agardh ſporgsmaalsviis henfører ben, ved fine Forte, 

3-6 Linier fange Traade og mørkere Farve. Hornemann 

bar flet iffe optaget den iblandt de banffe Arter. 

Oscillatorine:e. 
Scytonema Myochrous 6. simplex Ag. Syst. p. 41. 

Hornem. 1. e. p. 639. | 

Forefommende hift og her i fugtige Mofer í Sjelfand; 

jeg har famlet ben i Lyngby Mofe. 

Scytonema variegatum Lbm. Tab. VI. 3. 

cæspes olivaceo-viridis extensionis variabilis. - Fila intricata 

cartilaginea setam eqvinam crassa vage ramosa. Rami 

absqve ordine sparsi, modo secundi modo alternantes, 

approximati et distantes, plerumqve admodum breves, hori- 

zontaliter e: filo primario egredientes. Filum primarium 

et rami apice clavæformia, intus transversaliter annulata. 

Annuli densissime variegati, in filo primario plerumqve 

olivacei, in ramis pulcherrime æruginosi; apicem versus 

magis stipati et qvasi collabentes. Interstitia brevissima 

hyalina vel dilute olivacea. Charts adhæret. 

Obs. Hic illic annuli dimidiati sunt et globulos duos 

in quoque articulo sistunt. 

I fugtige Sphagnum-Mofer i Sjelland imellem Utri- 

eularier og Lovmosfer. Jeg famlede den i rigelig Mængde 

i Lyngby Mofe i Sommeren 1838. Den er viftnof ben 

[muffefte Art af Slægten, og meget udmærket ved be frem- 



489 

fatte Sarafterer. Med Scytonema comoides Ag. far ben 

meeft Liighed, men denne Galtvandsart adflilfer fig ved 

flere Gange deelte, vprette Grene, famt mørkere bruun og 

mindre variabel Farve. — Scyton. Myochrous bar dobbelt 

finere Traade. 

Scytonema Bangii Lgb. t. 28. Fl. dan. t.31602- 

fig. 1. Oscillatoria Friesii Ag. Syst. p. 61. Hornem. 1. 

c. p. 646. 

Hidtil har jeg af denne Art, fom ifer i be norffe 

Fjelbmofer er faa hyppig, hos 08 fun feet enkelte Traade, 

blandede imellem andre Alger fra vore Mofeegne. 

Anm. Lyngbye's Figur, fær bem forftørrede Nr. 3, 

er temmelig maabefig.  &raabene$ Farve er nemlig meeft 

Har bfaafígegrem, bhidrørende fra en fornet Masfe i Mið- 

ten af Traadene. Yvert fjelden træffer man ben indre 

Masfe affonbret i en faadan perleradagtig Form, fom den 

citerede Figur vifer. De røde Rande om Traadene, fom 

Lyngbye har tegnet, maae hidrore fra et optift Bedrag; ber 

erifterer aldeles ingen rød Farve Hos denne Art. Flora 

danica’8 Figur, der blot er Copie efter Lyngbye, har efter 

denne optaget alle her paapegede Mangler. 

Siradium Lbm. 

Character genericus: Fila simplicia tenuissima 

plura cireumvoluta et agglutinata fasciculum funiformem for- 

mantia apice et hic illic sparsim discreta, Fila singula arti- 

culata, articulis diametram subægvantibus hic illic articulo 

globuliformi alternantibus. 

Genus inter Sphærozygam, Microcoleum, Scytonema 

intermedium, sed a qvoqve wqve distans. 

Siradium intricatum Lim: Tab. VI. 4. 

Deser.: Cæspes natans vel trabibus submersis leviter 

affixus globulos format sordide æruginosos vel brunnescen- 
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tes subsphæricos magnitudine varia a nueis Avellanæ ad 

seminis Pisi. Fila simplicia tenuissima terna ad sena dense 

agglutinata et ita juncta fila teretia subopaca tenacia intri- 

cata componentia. Ad apices filorum plerumqve sed etiam 

hic illic in filo composito fila tenuissima disereta sunt, 

æruginosa, articulata, articulis diametrum subæqvantibns, 

hic illic articulo sphærico flavescenti intermixtis. Charts 

adhæret. Autumno viget. 

S den forrefte Dam i den herværende botaniffe Have 

famfebe jeg i September 1838 denne Alge i rigelig Mængde 

deels foømmende frit paa Bandets Overflade i fmaae Bolte, 

deels foæftet til de nebfenfebe Render. I 4 Maaneder har 

jeg fenere opbevaret den i Glas, iagttaget dens videre 

Vært, og derved overbeviift mig om, at den vvenbeftrevne 

Forening af flere Traade til een tykkere er noget for 

dette genus aldeles conftant og Farafteriftiff. Man fan 

ber aldeles iffe tenfe paa noget Analogt til Zygne— 

mernes Copulation, da denne fun er. temporær, men 

fnarere Heri fee en ny opdaget Analogi til Slægten 

Microcoleus Desmar. De enkelte 9berft fine Traade ligne 

ganffe enfefte Arter af Sphærozyga Ag. vid. Ej. Icon. Alg. 

Eur. t. 36., men de ere omgivne med en fiin ufarvet Mem- 

bran, fom forhindrer Leddene fra at falde fra hverandre, 

ſaaledes fom Sphærszygernes Traade faa let gjøre det, og 

give bem en i Forhold til deres Fiinhed meget betydelig 

Styrfe, der minder om Scytonema. Desuden mangle be 

ganffe Spherszygernes omgivende Slim. Jeg haaber at 

alt dette tilfammen vil retfærdiggjøre Dpftillingen af denne 

Alge fom Typus for et eget genus. Jeg vidfle í det mindfte 

itte, til hvilken af Slægterne Scytonema, Microcoleus effer 

Sphærozyga jeg ffulte henføre bem; bet vilde være med 

famme Ret og lige vilkaarligt til boilfen. Da bar jeg 
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anfeet bet henfigtsmæsfigere at banne et felvftændigt Binde- 

lev imellem alle tre. 

Calothrix brevis Lbm. 

fila tenuissima brevissima oculo nudo inconspicua simplicia 

recta obscure viridia, cæspitem nullum formantia, horizon- 

taliter e filis Confervarum egredientia eaqve obducentia, 

apice obtusa, intus striis densis, interstitiis diametro 2 plo 

brevioribus notatis. 

J Mofegrøfter famlede jeg denne Art i Sommeren 

1838 ved Brøndshøt, vorende paa Conferva fracta, fom ved 

denne lille parafitiffe Alge fif et fmudfigt guul grønt Ude 

feenbe. 

Calothriz mucor Ag. Syst. p. 70. 

Temmelig hyppig ved vore Kyfter vorende paa Confers 

voideer i fmaae Knipper. 

Anm. Efter gjentagne og nøiagtige Underføgelfer af 

Original: Erempfarer af denne Art og Caloth. confervicola 

Ag. er jeg tilbøtelig til at anfee disſe to for ibentiffe. 

Det har iffe været mig muligt at finde nogen fpecififf Fors 

ſtjellighed; thi de af Agardh angivne ere ganffe unsiagtige. 

„Fila hyalina rectiuscula" pasfer aldeles iffe. — fteben for 

dette bor det hedde: fila dilute æruginosa subulata. Den 

enefte Forffjel, der da bliver tilbage imellem bisfe to Urter, 

er, at Traadene høs C. mucor ere lidt Iyfere grønne end 

hos C. confervicola. Denne fidfte banner desuden ofteft 

lidt førre Knipper end den førfte. Jeg antager derfor 

Caloth. mucor Ag. for unge Gremplarer af Caloth. confer- 

vicola Ag. 

Lyngbya glutinosa Ag. Syst. p. 73. Hornem. I. c. 

p. 652. (exclus, syn. Dillw. t. A.) Oscillatoria majuscula 

Lgb. p. 91. Fl. dan. t. 1549. 
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verft almindelig ved be lave mar(fagtige Kyfter af 

Amager, hvor ben om Foraaret, løsnet fra Bunden, foem 

mer oven paa Bandet i ftore udbredte Tæpper af næften 

en Tommes Tykkelſe og flere Mens Længde: 

Anm.: Farven af denne Arts Stratum er yderft variz 

abel, ligefom ogfaa Graden af Slibrigheden. J ung Til 

ftand er Stratum meget Iyfere farvet og mindre flimet end 

fenere. 

o Lyngbya (Oscillatoria) æstuarti ‚Lgb. p. 91. t. 26. 

Hofman-Bang de usu Conf. p. 23. Jürg. 2. H. S.! Lyngb. 

æruginosa Ag. Syst. p. 74.  Lyngb. ferruginea Ag. Syst. 

p. 73. Oseill. læte-virens Hofman-Bang I. c. 

Næften overalt; hvor Flæfteder forefomme ved vore 

Kyſter, træffer man denne Art. Jeg har famlet den ved 

Kaftrup paa Amager, ved Svendborg: ». fl. St. 

Anm. Ligeſom ben foregaaenbe meget variabel i 

Farve, hvilfet har givet Anledning til vens Adſtillelſe 1 flere 

Arter paa en unaturlig Maade: Fra ben fljønnefte fpanft- 

grønne Farve. gjennemipber ben en heel. NRælkte af. Farvez 

Nuancer til en guul Ruftfarve. Overhovedet afgiver Farz 

ven af Stratum hos Dfeillatorierne en 9oerft mislig Karat- 

teer. Vel er den i be fyftematiffe Arbejder over. denne 

Gruppe bleven tillagt den førfte Rang, men ben ubehage: 

lige Følge deraf ev, at bet for Diebliffet. er en aldeles 

Umulighed at beftemme Arter efter Beffrivelferne. En 

Omarbeidelfe af det hele Tribus baferet paa ganffe andre 

Sarafteree end dem, fom fan hentes fra Stratums Farve, 

nemlig Traadenes relative Tyktelfe og ben indre Ning- 

dannelfe, hører til pia desideria, hvis DOpfyldelfe vi maae 

vente af ben kommende Tid, — Underføgelfen af Original: 

Eremplarer har voverbevifft mig om ben vvenanførte Sy- 

nonymies Nigtighed. 
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Lyngbya lutescens Lbm. Tab. VI. 5. 

fila tenuissima mucosa lutescentia pollicem vel insuper 

longa, apice parum attenuata, dense striata, hic illic inter- 

stitio hyalino instructa, e strato olivaceo-nigricante un- 

dulantia. 

Hidindtil er denne Art fun bleven iagttaget af mig 

paa den Bjelferæffe, fom omfatter Steendemningen paa 

Frederifsfunds Bro. Disſe Bjelfer ere aldeles bedæekkede 

af denne nye Art, fom ved hvert Bølgeflag blive voldfomt 

pibffede af Vandet. Naar Bølgen faafebeá fvulmer over 

denne Lyngbya, flottere dens fine Traade i bet falte Band, 

men naar Bandet derpaa fynfer tilbage, falde ogfaa Traadene 

fammen, og Bjelferne fee da ud fom om be vare ober 

bragne med mørt olivenbrunnt Floiel, og ere faa flibrige, 

at det er umuligt at erholde Fodfæfte paa dem. 

Anm, Længe focbebe jeg i Uvished om min generiffe 

Henforelfes Nigtighed, hoilfen man efter be í Syst. Alg. 

af Agardh givne Slægts-Karafterer nodfages til at benegte. 

Thi „fila muco matricali destituta? pasfer fun halvt, faa= 

fom ber virfelig ved basis er et stratum mucosum, fom i 

agardhft Betydning er matricale; men foruden dette finde 

vi de tommelange, frit fløtterende Traade. Den anden 

Rarakteer, „libere natantia”, pasfer endnu mindre, da Algen 

paa bet noiefte er befæftet til Bjelferne. Uagtet disfe Uover— 

eensftemmelfer pasfer bem dog intetfteds bedre end netop 

under Lyngbya. Denne afgiver da et nyt Beviis for de 

i Dfeillatoriernes Gruppe anvendte Karakterers lltil(tveffe: 

lighed. 
(Fortfættes.) 

— — — — — —= === — 
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Explicatio tabulæ VIz, 

Callithamnion pyramidatum . . . . . 

Pars rami secundarii cum ramulis aucta . 

Particula rami primarii infima aucta . . 

Particula rami cum fructu aucta. . . . 

Myxonema curvatum . a s e 2 o >» 

FER SiS PRE ØVET BAS PR 

Seytonema variegatum + . . . 2 

Fs mett SUI QUT NU VUA 49, HH 

Stradium intricatum |. |. SINUS 

Fasciculus filorum agglutinatorum auctus 

Fila singula TT sod Ru dama a. va 

Lynebya lutescens ,"s is umor 2 SATA 

Fila aucta LI * LJ . LI "- — * . . . 

magn. nat. 

grad. augt—150 d. 

g: 2.==250 4d. 

g. a.=275 d. 

magn. nat. 

g. 2.375 d. 

magn. uat. 

g. a.==275 d. 

magn. nat. 

g. 45250. d; 

g. 2.2215. d. 

magn. nat’ 

£g. a.—219 d. 
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Om 
Martorvenidet nordligfte Jylland. 

Af Japetus Steenftrup. 
— — 

Den Forfatter, ſom hyppigſt har meddelt ſine Underſogelſer 

om Martorven og Formeninger om dens Oprindelſe, er 

Hr. Juftitsraad og Landmaalingsinſpeeteur Juel í Frederiks— 

havn, hvem Embedsmedfor ofte giver Leilighed til at færdes 

i de Strefninger, hvor Martorv findes. Netop i be famme 

Strefninger, hvilte indtage Landets nordligfte Deel, fif 

jeg forrige Sommer Leilighed til at tilbringe flere Dage, 

da jeg paa bet Kongelige Nentefammers Befaling foretog 

en Reife til metere Underføgelfe af Torvmoſerne í bet nord⸗ 

lige Jylland. De Jagttagelfer, jeg derved blev iftand tif 

at anftille angaaende Martørven, er bet jeg her vil meddele; 

be ubgjøre, meer eller mindre omarbejdede, en Deel af en 

unberbanig Indberetning om ovennævnte Reife, men frem- 

fettes her med faa meget fterre Grund, fom be iffe ftemme 

med bem, ber til forffjellige Tider og paa forffjellige Stez 

ber *), faafedes ogfaa I dette Tidsſtrift, ere befjendtgjorte 

af Hr. Juftitsraaden, hvis Anftuelfer om „Forſtyrrelſes⸗ 

perioderne” be neppe ville tjene til at bekræfte; Desuden 

funne de maa(fee give Oplysning om et effer andet Punkt, 
fom forhen var blevet mindre paaagtet, og muligen ogfaa 

give Anledning til at Klitbannelferne bleve betragtede med 

Sypmerffomfeb af Andre, fom boe i Nærheden af visfe 

YR. Juel: Naturbemærkninger over Jyllands norbligfte Odde; 

&ibéjffvift for Naturvidenſt. Nr. 15, S. 308-335. — Bidrag 

til Naturbemærkn. o. S. n. D.;5 Naturbift. Tidsſtr. det V. 

ifte $. €. 68-80. — Fortfatte Bidrag til 9taturb. o. I. n. 

0.5 9taturbift. Xibéffr. det B. Idie H. €. 223-234. 
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interesfante Forhold og maatte have Lyft til at meddele 

be Jagttagelfer, be anftille berober. 

Nord for ben høre, baffebe og af dybe Dale gjennem 

flaarne Deel af Vendfysfel ligger em lavere Strefning, 

fom fornemlig indtages af Klitfognene Sfagen og Naaz 

berg, og hvis pverfte Ende er „Hornet“ eller Jyllands nord- 

ligite Spivfe. Den veftlige, til Nordføen grændfende, Side 

af denne Strefning er ifær bevættet med ftore flitbatfer, 

og under disfe er bet at den bebfte Martørv findes. Gaaer 

man langs med Havftranden, feer man næften pveralt bet 

førte Martørvlag liggende høit oppe í be lodrette Klinter, 

fom fremfomme ved de idelige Nedftyrtninger, hvilke Havets 

uafbrudte Bortffjæren forneden foraarfager. Nedenftaaende 

Trefnit vifer netop et Styffe af en faadan Alintftrefning, 

hvor Martørven er dæffet af de fnart høiere fnart lavere 

Klitbakker, og felv dæffer igjen et betydeligt Lag af Strand: 

fand, fom ganer iffe blot til Klintens Fod, men vgfaa 

under Havets Overflade; i dette Strandfandlag findes mange 

afruffebe GSmaaftene , hvilke fenere ffulle blive Gjenftand 

for en færegen Betragtning. 

Paa den vftlige og fydligere Deel af Landftrækningen, 

fom ligger Rattegattet nærmere og helder imod famme, ere 

Klitbafferne meget lavere ligeſom hele Egnen er. fladere, 

og beri ligge flere Mofepartier af en temmelig betyde- 

fig Udftræfning. Mf disfe bør Jerup- og Ellingmoſen 
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nærmere omtales, forbi ben iffe blot i fin Daunelfesnaade 

frembyder flere ufædvanlige Forhold, men ogfaa i Henfeende 

til Martørvens afgiver mange vigtige Sammenligningé- 

punkter. Denne Mofe, hvoraf ogfaa em Deel — nemlig 

bem norddefiligfte — hører til Raaberg Sogn, ligger om- 

trent en halv Mil fra Kattegattet, i en fydlig nordlig 

Retning; aftfaa paráffef med KattegattetS Bred; ben er ifær 

mærkværdig formebefft be mange Sandrygge, fom fra Under- 

faget hæve fig op over Dverfladen af Mofen og derved 

dele denne i ligefaa mange fmafe Mofer effer Mofeftri mler ; 

thi disfe Rygge, fom af Beboerne faldes „Rimme“, løbe 

ligeledes + Retningen fra Syd til Nord, og have næften 

overalt lige Afftand fra hinanden. De ved Nimmene abe 

flilte og indfluttede lange og fmale Mofepartier benævnes 

„Dopper“. Bed Hjelp af en lille Greft, fom til Bandets 

Afledning er ført tvers over Mofen, fan man let vvere 

bevife fig om at „Rimmene“ hvile paa bet ftore Lag af 

Strandfand, hvorpaa Torven ligger, og bet lodrette Gjennem- 

fnit af et fort Styffe deraf i Retningen fra Wf til Heft 

vil ba vife fig faaledes: 

Her betegner a bet fælleds Underlag af Strandfand, b be 

fremftaaende Nimme og c Dopperne. Lften for den egenz 

lige Mofe, imellem den og Rattegattet, ligger en Tang Lav» 

firefning, igjennem bhvilfen ligeledes gaae flere Rimme og 

ftebfe parallelt med be foregaaenbe og Kattegattets fter. 

Det hele Rimme-Antal bliver faaledes temmelig betydeligt ; 

paa Juftitsraad Juels Udffiftningskort tæller man omtrent 

40 af dem, vg be indtage et Belte, ber er over en halv 

Mil bredt, og i Længden naaer næften en Mit. De 
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enkelte Rimmes Brede indffrenfer fig i Almindelighed til 

faa Favne, medeng Dopperne ere mange Gange faa brede. 

Paa be øftlige Rimme er Planteværten omtrent den famme, 
fom den almindelige Klitvegetation, fornemlig fordi 

noget Flyvefand har anfamfet fig paa dem; men Fordybnin- 

gerne melem dem (Dopperne) ere for det mefte Hadte med 

et grønt og tæt Engteppe, der ſtyldes den faldende Regn— 
mængde, fom ftedfe fiver igjennem Sandet til de dybere 

liggende Punkter; Fugttgheden er i Almindelighed iffe frørre _ 

end at Græsfenes og Halvgræsfenes frodige Vegetation 

fan holde fig; disfe Dopper fafbe8 derfor „Engdopper“; 

pg ubgjere Jerup Byes Englodder. Kun i faa af dem 

begunftigede en ftorre Bandmængde Værten af de Mosfer, 

fom tfær bidrage til Toromofers Dannelfe; bog var en ret god 

Begyndelfe dertil fleet i nogle af dem, f. Er. Halsdoppen 

og Fækedsdoppen, hvor over 2 Fod vegetabilift Masfe ale- 

rede fandtes. Jo nærmere disſe Nimme ligge Kattegattets 

Kyft, des favere fone be at være; 3-6 Fod er deres fæd- 

vanlige Høide; den 9berfte eller alferoftligfte af dem ligger 

deels paa deels faa Favne fra Havftokfen, og i felve Brenz 

dingen feer man endnu tvende lavere, fom endnu iffe have 

naaet Bandets Overflade; alle Rimmene ere aftfaa at be 

tragte fom Dæmninger eller Bolde, der ere blevne vyfaftede 

ved Bølgeflagene, og fra hvilte Bølgerne fenere have truf- 

fet fig tilbage; Enhver af bem maa I fin Tid have dannet 

Grændfen for Rattegattet, og be angive faaledes Landets 

Tiløgninger. 

Gaae vi nu mob VBeft igjennem Englodderne, treffe 

vi Moferimmene og Mofedopperne, ber ubgjore bem egen- 

lige Moſe; disfe fitfte funne Hift og her nærme fig til 

hinanden og vel ogfaa paa enfefte Steder Igbe fammen, 

men i Neglen fortfette be fig lige mod Nord, i hvilfen 
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Retning man fan forfølge bem overmaade langt; bog endnu 

lettere fan man forfølge Rimmene indtil de efter en Længde 

af 3 Fjerdingvet tabe fig, (om bet fynes, under Klitterne. 

Moferimmene optage i Klitvegetationen en Mængde Debe: 

lyng, Calluna vulgaris, paa be høiere Steder, og Mofelyng, 

Erica tetralix, paa be lavere Steder; desuden finder man 

hele Partier af dem betlædte med Pors, Myrica gale, Graa- 

piil, Salix repens, Abild, Pyrus Malus, og Bævreafp, Po- 

pulus tremula. Vegetationen i Moferopperne var derimod 

Sphagnummos i de vandrigere, men i dem, hvori Bandmængz 

den var ringere, Mofefiv, over hvis Tuer man paa mange 

Steder fandt en ny Hedevegetation hæve fig, beftaaenbe af 

Halvbuffene: Lyng, Pors, Abild, Bævreafp, Krefling v. f. v. 

der fra Rimmene vare traadte ned i Dopperne.  Betragte vi 

Beftaffenheden af ben Torvemasfe, fom udfylder disfe Dopper, 

fortjener den Afverling, fom deri finder Sted, megen Dp- 

mærffomhed; Masfen er vel fornemlig dannet af Sphagnum- 

mosfet, men denne Mostorv er i een Doppe endnu faa løs 

og fufet, at Beboerne iffe agte den værd at ffjere, medens 

den ( de Dopper, ber ligge nærmeft paa begge Sider af 

den, fan give faa god og fort Torv, fom nogen Høimofe 

er iftand til at fremvife; foruden denne Forffjel imellem 

be nærliggende Dopper, findes endnu en anden imellem de 

forffjellige Ender af de famme Dopper, idet Torvemasfen i 

den nordre Ende i Almindelighed er mindre dyb, løs og 

fufet, medeng ben i den fydligere er langt dybere, god og 

faft; ligeledes er det hyppig Tilfældet, at det nederfte Lag 

af Masfen er en Sumptorv, medeng bet vverfte er en Mog- 
tero, og paa mange Steder finder man nær Bunden, men 

aldrig paa den, ben faafaldte „Pindetorv“, der beftaaer 
alene af Grene, Stammer og Rodder af Pors, Bævreafp, 

Piil ıc., hvilfen Masfe fammenholdes for Storftedelen af 
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disfe Halvbuffes Løv. A en fultfommen Skovtorv far 

funnet danne fig í den Dybde af Buffe, fom have voret 

paa be felofamme Punkter, hvor nu Torven findes, vidner 

om en tørrere Tilftand i Dopperne, pg denne Tilftand 

maa rimeligen have varet igjennem en fang Neffe af Mar 

(Aarhundreder I), indtil af en effer anden 9(arfag Bandet er 

blevet hindret i dets friere Lob igjennem Dopperne, og Derved 

har anfamlet fig og begunftiget Sphagnummosfet, ber nu 

banner et mægtigt Torvlag vver Pindetørven. Denne 

Cibfle er ober et SOvarteer tyf og er meget almindelig 1 

den nordveftlige Halvdeef af Moſen, tfær 1 Raaberg Sogns 

Anpart.*) 

Hvis man fra denne Oreel af Mofen fortfætter Beien 

mod Beft, fommer man fnart ind i be af Sandflugten gde- 

lagte Strefninger; her træffer man Martørven liggende 

enten i De ftorre lavere Sletter (Lier) imellem de Høie Riit- 

baffer, fun bebeffet med 4-1 Sob Sand, eller under Klit⸗ 

bafferne, og da er den fun tilgængelig paa de Steder, hvor 

disfe ere fobret gjennemffaarne, nemlig í Klinterne ved 

Stranden. | 

Det forte Lag í den hosftaaende Figur foreftilfer Mar- 

tørven i Klinterne, hvilte ere ffilte fra hinanden ved be 

mærfværdige Steenfletter, fom fra Stranden af gaae Tobret 

ind í Klitten, Under Martørven ligger bet vvenomtalte 

mægtige Lag af Strandfand, hvis Dybde man iffe fjender; 

*) Den famme Dannelfe fandt jeg fiden ved Kattegattet, Syd for 

Liimfjorden 5 her gik nemlig et iffe ringe Antal af Rimme og 

Dopper igjennem ben ftore, lyngklædte, lavtliggende GStrækning 

Nordoft for Mulchjergene. Dopperne vare fyldte med Toro, og 

ligefom Nimmene bevorede med Lyng og Pors; de gik fra Syd 

til Nord, 



bet indeholder en iffe ringe Mængde af ſmaa fredsrunde, 

men flade og glatte: Smaaftene, der ligge fpredte i Sandet 

eg i Almindelighed benævnes „Havſtene“. J en Heide, 

der omtrent vil falbe midt imellem Martorvlaget og Klintens 

Fod, omflutter Strandfandlaget et Judlag af fiint glimmer- 

rigt Leer, hvilfet fun er faa Tommer tykt, og indeholder 

ingen eller 9berft fjeldne Aftryk af utydelige Plautedele. 

Flyvefandet, fom ligger over Martorven, har for en Deel 

tabt fin Bevægelighed ved be faftholdende Klitteplanter, ber 

nedfende deres Nødder (mob Martørven, fordi denne af 

alle Lagene i Klinten er bet egenlig vandforende Lag. 

Derfor finder man paa alle de Steter, Hvor fun et tyndere 

Sanddæffe hviler over Martørven, f. Er. paa Gletterne i 

Klitten, at Planterødderne, ved at fege efter Fugtigheden, 

have faa aldeles gjennemvævet det vverfte Lag af Martor: 

ven, at denne derved har faaet Udſeende af at være filtet. 
Stjøndt dette ifer ev Tilfældet med flere Stararter (Carex 

cæspitosa f. Ex.) paa „Lierne« ved Raaberg, faa er bet 

dog iffe „Liernes“ Planter alene, fom gjøre bet; ogfaa 

fra be høre flitbatfer feer man de for disfe eiendommelige 

Værter: Hjelmerør, Arundo arenaria, Marehalm, Elymus 

arenarius, Havtidfel, Eryngium maritimum, ffyde fine Rod⸗ 

ber iffe blot til Martørven, men igjennem bem og dybt 

ned i det underliggende Strandfand, Hvor be hyppigen findes 

omgivne af et Rør af Jernotker — en Dannelfe, fom vift 
33 
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not er fremkaldt ved bet fra Martørvlaget ned ab Rødderne 
løbende Vand. Disfe Rødder, ber vfteft tilhøre endnu 

levende og vorende Planteindividuer, ere iffe de enefte 

Plantefevninger, fom man iagttager Å Strandfandet under 

Martørven; I de friffe lodrette Blottelfer, fornemligen nære 

meft Foren af Klinten, feer man ofte Figurer af Grene og 

ligefom af greendeelte Stammer, ber ere af em mørkere 

Farve end den øvrige Sandvæg; betragter man disfe Figuz 

ver nøiere, feer man ſelve Ganbfornene i bem at være mere 

mørffarvede og finere, at ligge lidt fofere end ellers Tilfældet 

er ( Sandmasfen, og at være omgivne af en overorbenlig tynd 

Hinde, hvilken jeg iffe er utilbøielig til at antage for ben 

yderfte glatte Overhud af en effer anden ftor Vært (effer Buſt ?). 

Bed Hjælp af en Kniv og med nogen Forfigtighed Fan man 

blotte bem halvt fra bet omgivende Sand, og forfølge dem 

til deres tilfyneladende Forgreninger eller Krydsninger, og, 

ved at fljære Horizontalt ind i Gandvæggen, vverbevifer 

man fig fet om, at Gjennemfnittet af det med Sand fyldte 

Hinderør er frebárunbt. At vi ber have Ganbubfolbninger 

af ven yderfte Bedækning af eem eller anden Plante, fan 
ber næppe være nogen Tvivl om; fun bliver Spørgsmaalet : 

af hvilken? Hvis det er virkelige Forgreninger man iagt- 

tager, og hvis iffe Krydsninger alene af forffjellige Værter 

give Figurerne bet greendeelte Udſeende, ba var bet maa⸗ 

ffee iffe urimeligt at antage Hinden for at hidrøre fra ben 

glatte Overhud af Bævreaspens Grene og Stammer, vver 

hvilfe Bølgerne i en meget tidlig Tid funde have opfaftet 

A Sandmasferne; thi Barken og Dverhuden af dette Træ 

have bet tilfælles med Ellens og Birfens, at be opbevareó 

og holde fig å en uendelig fang Tid, og ligge fom hule Rør, 

medeng Vedet forlængft er forfounbet, — en Kjendågjerning, 

vore Toromofers Hiftorie fremvifer talløfe Exempler paa. 



J modfat Tilfælde er jeg meget tilbøielig til at betragte 

disfe Figurer fom de ubeelte, 1-14 Tomme tyffe, Stængler 

af de flore og høje Tangformer (Fucus digitatus Linn. 

f. &x), hvilfe faa Hyppigen opkaſtes paa Jyllands Befttyft, 
og altid ere flærft gjennempidffede med Sand, Sand- 

figurernes morfere Farve Funde da hidrøre enten fra 

Martørvlaget, fom vel ligger temmelig højt over Figu- 

verne, men fra hvilfet dog Bandet ftebfe, idet bet føger 

nedad, vil tage Beien fornemmelig igjennem disfe porefere 

Masfer, eller fra den opløfte og forfoundne Plantefubftans, 

bvilfet vel er den rigtigte Formodning. Da det (frobelige 

Hiuderør, fom iffe taalte den mindfte Nyftelfe eller Bez 

vægelfe af den omgivende eller indefluttede Sandmasfe, unz 

ber Transporten af de medtagne Prøver blev aldeles fore 

fiyrret og utjendeligt , og der intet Microffop var i Nær- 

heden, maatte jeg labe Gpørgsmaalet om de forfoundne 

Planters Natur uafgjort. Kun faa meget feer man, at, 

Hvis et effer andet Bindemiddel bandt be fefe Sandforn til 

Sandfteenmasfe, hvilket hyppigen er Tilfældet i vore ftorre 

Ganddannelfer, vilde vi her have Træer og Planter af 

Sandfteen med en fuldbfommen velvedligeholdt ydre 

Form, faaledes fom vi finde bem i de ældre Sandfteen- 

dannelfer. 3 

— Gfterat vi nu have gjort og noget bekjendte med For- 
holdene i Martorvens Omgivelſer, ville vi betragte Mar- 

tørven felv lidt nærmere. Overalt, hvor denne forefommer 

i de 3 Miil Tange Klinter fra Skiveren til Gammelflagen, 

er den blottet, og danner ( bem fun eet enefte Lag, bet vel 

iffe oprindelig bar været fammenhængende é Hele dets 

Udftræfning, men dog er nu adilt paa mangfoldige 

Punkter, Hvor bet før var fammenhængende. Det hele 

fag har altfaa Lighed med flere ved Siden og Enden af 
33* 
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hinanden liggende Mofer; med visfe har Martørven ogſaa 

afíe andre Leteforhold tilfelleds, naar undtages bet ene, 

ber gjør den til bet, den er: at den er bedæffet med flere 

Fod Flyvefand, fom har fammentryft ben i en uhyre Grad. 

Dens Sammenfætning er ogfaa fuldfommen fom be fædvan- 

lige Mofers; thi jeg har fundet den paa mange Punkter 

at beftaae af en Masfe, fom var aldeles lig Hoimoſens, enten 

af Sphagnum-Mos alene, eller af denne Mosart og de fræv- 

lebe Rødder af Mofefiven (der danner tynde Indlag, faa- 

ledes fom bet hyppigt nof er Tilfældet i vore Hoi- vg 

Cfoomofer), eller af meget forte Sphagnum - Stængler med 

Blade og Grene af Pors, Bølle, Bidie, Bævreasp og Eeg 

ffiont Levningerne af dette fibfte Tre ere fjeldnere*). Paa 

andre Punkter vare bisfe Levninger af Træer og Buffe faa 

Hyppige, at 1-1 Fod tyffe Lag í Martørven ubeluffenbe 

funde figes at beftaae af bem. Det fremberffenbe Træ i 

disfe Lag var bog Bævreaspen, hvis Stammer, Grene og 

Blade alene danne en fuldfommen Gtovtsromasfe, ber er 

faa fammenpresfet ved Tryffet af Klitterne, at Stammer af 

flere Tommers Gjennemfuit iffe ere tykkere end Papir. 

*) Hvorvidt der i den nordligfte Oddes Martørv forefommer Fyrre: 

træer eller iffe, er endnu iffe afgjort; Stammer fynes endnu 

iffe at være fundne beri, faavidt jeg ved. Det Fyrretræ, Hr. 

Zuftitsraaden omtaler 2 38, 1 H. ©. 79, har han fenere havt 

den Velvillie for mig og Interesfe for Sagen at fende mig til 

underføgelfe; men i den tørrede Jilftand, hvori bet dengang var, 

vifte bet fig, faaledes fom Syuftitéraaben ogfaa felo yttrede fig. i 

Brevet, at være et Løvtræ. Skjondt det iffe er urimeligt; Funde 

bet bog være interesfant at vide for vift, om virkeligen Fyrrez 

træet fra Høilandet er gaaet ned paa ben lavere Sandftrefning, 

hvilket den mundtlige Beretning fra Bonden i Raaberg 2 B, 3 9. 

€. 232 fynes at antyde. 
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Det mangler Geller itfe paa Puntter, hvor Martørven er 

reen Sumptorv, og indeholder hyppige Aftryk af Kjærffavs 

græs, Eqvisetum palustre, og Bukkeblade, Menyanthes tri- 

foliata, af bhvilfen fidfte be brune glindfende Froe meget 

ofte forefomme. Det er ifær i det ſydlige Martørvdiftrikt 

at be bedre Martørvmofer findes, og i disfe er ftebfe den 

nederfte og bedfte Deel af Tørvemasfen en ffjer Sumptorv, 

medeng den »verfte Deel er en mindre god Mostorv og 

ofte er faa gjennempidffet med Sand, at ben iffe fan bes 

nyttes. J bet nordlige Difteift er bet derimod be mere 

foampede Masfer ber eve fremberffende, f. Er. ved Gammel- 

ffagen. Den hele Nette af Mofer, fom fiven ved Trykket 

ere blevne omdannede til Marterv, har altfaa havt Sammen» 

fætningsforhold tilfælleds med alle 3 Hovedarter af Mofer, 

idet fnart et Mere, fnart et Mindre af den ene eller ben 

anden Art har været tilftede. Derfom Martørvene, ifølge 

bet her anførte, ftemme godt med Dopperne ved Elling og 

Jerup i Henfeende til den fiore Berel og Foranderlighed i 

Sammenfetningen, faa gjøre be bet iffe mintre med Hen: 

fyn til Retningen af ben ftørfte Udftrefning, hvilfen be 

Begge have fra Syd til Nord, og med Henfyn til Fordelins 

gen af Masfen, idet den mere fufede findes i 9torbenberne, 
den bedre Masfe, Stov: og Sumptorven, imod Sydenderne. 

Naaberg Anpart fleber med fin rene „Pindetorv“ tæt til 

Martørvdiftriktet , faaledes fom forhen er anført; man vil 

derfor viftnof finde, at Dr. Pingels Udtryk iffe ere upasfende, 

naar han angiver „at Martørven rimeligviis efterhaanden, 

fom Flyvefandsbedækningen forfoinber" (imod Dit og Syd), 

„gaaer poer í almindelig Tørv-.*) 

*) See Tidsfkr, f. Naturvidenff., Nr, 14, P, 141. 



506 

Den beftemte Retning, i hvilfen man vil have iagt- 

taget affe de í Martorven fundne Stammer at ligge, fan 
ba iffe alene have fin gode Grund i den herffende Nordveftz 

vind, men pgfea i Mofernes Iængfte Udftrækning fra Nord 

til Syd, idet Træerne, fom flode paa Ganbbanferne omkring 

Moferne, naturlig faldt til ben Side, hvor de vare mindft 

underftøttede, altfaa ned i de fen beftemt Retning gaaende 

Mofer. Af denne Sammenftilling med de nærliggende 

Dopper fees bet ogfaa fet, at de brudte Martorvlag maae 

funne indtage faa fter en Strefning + de lodrette Klinter, 

da disfe juft løbe i famme Retning fom Mofernes fængfte 

Gjennemfnitslinie. 
Martørvens Bund er offe bølgende, vg bet Samme 

fandt jeg ofte at være Tilfældet med be enkelte Doppers. 

At man under Martorven iffe finder noget Salfíag er en 

Dvereensftemmelfe iffe alene med biéfe, men med affe My- 

fer i flitegnene, hvis Sande og Bande fun indeholde en 

meget ringe Mængde Kalk, og derfor iffe Funne begunftige 

Skaldyrenes Ophold effer Chara-Arternes Bart; dog fandt 

jeg t Spirbaffen de neberfte Tommer af Martørven at være 

graalige formedelſt lidt indblandet Ralf, ber deels Hidrørte 

fra Stænglerne af en Chara, deels fra fnufte Kalkhuſe til Palu- 

dina impura. At disfe fidfte havde været tilftede i florMængde, 

godtgjordes ved bet betydelige Antal af £aag til dette Dyr, 

fom endnu fandtes velvedligeholdte, uagtet alle Sfal- 

lerne vare for foundne; denne ftore Forffjel í Dpbevarlig- 

heden af Kalfftyffer, der høre til famme Dyr, fortjener 

Opmærtfomhed, da lignende Tilfælde ville forefomme i 

ældre Dannelfer, og vi I vdisfe vanffeligere ville ane at 

hele Kalfapparater ftedfe funne være forfounbne ved Siden 

af andre, fom findes. velvedligeholdte. Her har Forffjellen 

uden Tvivl fin Grund f, at Laagene paavirfes mindre frærkt 
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og hurtigen af Humusfyren end Skallerne. y famme 

Martoromofe fandtes ogfaa naturligt Berlinerblaat, fom 

fmaa indfprængte Pletter í den tørrede Torv, medeng í den 

vaade Torvmasfe fun iagttoges en rødlig Masfe, ber lig- 

nede Myremalm, — 

Det antages vel, at bet er Trykket af de flore Sand- 

masfer der meeft bidrager til at give Martorven dens fa: 

rafteriftiffe Egenffaber, nemlig flørre Haardhed, VBægtfylde 

og Brændbarhed, og deter ogfaa vift at man i det fydlige 

Martorvbdiftrikt finder den bedfte Martørv der, hvor ben er 

beffet af det mefte Flyvefand, altfaa under de høiere Klit: 

batfer; men hvad ber bog væfenligft betinger Martorvens 

Godhed, er unægtelig dên Dmftendighed, at den Tory- 

masfe, fom blev begravet under Sandet, vprindelig var 

god. Dette feer man ifær deraf, at faavel Udfanten af 

Lagene, fom bet overfte Lag af Moferne, ftebfe giver en daar- 

ligere Torv, uagtet be ere udfatte for et iffe ringere Tryk. 

De høiefte Klitbakfer, og overhovedet bet toffefte Sanblag, 

findes over Martørven ved „Hoien“ eller Gammelffagen, 

men ber har man bog fun en maabefíg Torv, thi Masfen 

var, fer Gandbedækningen, fum en meget løs Mostørv, 

eller fufet og umoden GSumptørv. — 

J bet Foregaaende er bet allerede bleven berørt, at 

den øverfte Deel af Martørven fan være faa gjennempidflet 

> med Sand og faa ftærft blandet dermed, at den iffe fan 

bruges til Brændfel; dette er naturlig fleet derved at 

Sandet har begyndt at nedblæfe i Mofen alerede i ben 

Tid, bet vverfte Torvlag dannede fig; undertiden er bet 

fommet í den Mængde, at bet har betfet tildbeels eller als 

deles den daværende Vegetation, Saaledes opſtod be 

Sandſtriber, fom man iagttager é Martorven. — Dan 

(Msc. p. 106) angiver fandanne fmaa Sandlag i Tørven 
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ved Gaihede og ved Kandeftederne, og paa fidfte Sted 

å folgende Forhold fra neden af: 

Martørv 2 Fod. 

Sand 4 Tommer. 

Martørv 1 T. 

Gan 6T. 

Martørv FT. 

Gan» 4 &. 

Martorv 1 T. 

| Gand 2 Fod og derover. 

Lignende Sandmasfer faae jeg paa flere Steder, f. Er. 
ved Pindene, hvor Martørvlaget beftob af 10 Tommer 

god og fort, og 5 Tommer fufet Tory; derover faar 2 Fod 

Sand, og vyer dette igjen 7 Tommer faafaldet Martørv, 

der fnarere burde faldes Muldtørv. Uafhængig af vyen- 

flaaenbe ældre (1833) Sagttagelfe af Dau, havde Juftitsr. 

Juel bemærket Jndlag af Sand i Martørven, dem han 

forrige Aar beffreo (f. b. Tidsffr, 2 B. 1H. ©. 70), vg talte 

nu om flere over hinanden liggende Martørvlag. Den 

Anfkuelfe, at 2 effer flere Martørvmofer — thi for Mofer 

alene antager jeg al Martørv — ffulde ligge vyer Binz 

anden, og derved antyde 2 forffjellige og ffarptabffifte Peri- 
oder, hvori be vare dannede, er iffe aldeles rigtig; tbt deels 

ere de overſte forte Lag, fom ved Sandlagene ere flilte fra 

den nederfte gode Martørvnrasfe, í de flefte Tilfælde aldeles 

iffe Martorv, men overalt, hvor jeg har iagttaget dem, 

vare be fnarere at anfee for en Muldmasfe, og Hr. Juftitsz 

raaden angiver ogfaa fely at bet pore Lag paa be af ham 

fagttagne Punkter, f. Er. ved Starholm, vare af en ringere 
Gobfeb og af en mindre faft SBeffaffenbeb; deels gaae be 

adflillende Sandlag iffe over hele Mofen, end fige at de 

flulde findes i alle Martsromoferne, men be blive [mart 
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meget tynde og ubkile fig til affe Ciber. Man fan alt- 

faa iffe heri fee noget andet Phænomen, end bet, man 

faa ofte iagttager i vore almindelige Tørvmofer, at Vege- 

tationen (mob Slutningen af Tørvdannelfen er i et fort 

Tidsrum bleven afbrudt veden paaleiret Sand- eller Jord- 
masfe, over hvilfen dog et nyt Plantedeffe inden lang 

Tid igjen har hævet fig, og efterhaanden fremfaldt en ny 

Forvdannelfe. Den enefte Forffiel, man fan paavife, 

fynes mig at være den, at i vore Mofer inde i Landet er 

bet fornemlig ftevfe Regnftyl, fom fra de omliggende høiere 

Bakker have ført et ofte betydeligt Lag af Sand, Jord, 

Gruns og Smaaftene ned over ben fig bannende Zero, mez 

dens Klitmasfernes Jndlag beftaaer fum af Flyvefand, og 

ſtyldes alene Binden. 

Skiveren, fom er bet fydligfte Punkt, hvorpaa Mar- 

torven í denne (gn forefommer, frembyder et meget paa: 

faldende Erempel paa at bet hele Torvlag er blevet opleft i 

en Mængde tynde Lag eller Striber deels af Tørv , deels 

af anden vegetabilft Masfe. Holt oppe i Balken [aae 

nemlig et lidet, fun faa Tommer tykt, Leerlag, Hvis Sben- 

titet med bet í det Foregaaende omtalte glimmerrige Leerlag 

jeg iffe fan bevife, men bog formoder; det indeholder 

mange UAftryk af Plantelevninger, hvoraf nogle lignede 

Bladene til Zostera, medeng Andre vifte tydelig SOmribfet 

af Fucus vesiculosus og Halidrys nodosus og vare be- 

lagte med meget fine, glindfende Gipskryſtaller — en iffe 

ringe Nimelighedegrund for at Aftrykfene netop hidrorte fra 

Tangarter. Over dette lane iffe ferre end 4 fmaae Sand- 

fag (2-3 t9ffe), ber vare adffilte ved tynde Striber (1) 

af Plantefevninger, ber fonteó at hidrøre. fra lige faa 

mange Begetationstepper, og hvori fandtes mange Blade 
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af forffjelfige Buftlværter; fra bet soerfte af visfe Tæpper +), 

ber var dæffet med flere Fod Flyvefand, hævede fig Hundre- 

der af fmaa Bævreafpftantmer, der iffe havde naaet et ftorre 

Gjennemfnit end en Tomme, og fom ftobe lodret i ben 
beffenbe Sandmasfe. Da Binden flaaer Vige imod ben 

oprindelig lodrette Klint, og hele Sandmasfen oven for 

Leerlaget er af en fetbevægelig og log Natur (Flyvefand), 

har Vindens Magt afffraanet Balken fra Leerlaget opad, 

vg paa denne Skraaning bortblæft Sandet fra Bævreafp- 

flammerne, og tilfidft afflidt Toppen af Stammerne indtil 1 

eller 11 Qvarteer fra Roden; man fam faaledes iffe med 

nogen Beftemthed fee, hvilken Heide disfe Buffe have havt; 

men de have rimeligen naaet til Dverfladen af det Sandlag, 

fom omgiver og dæffer dem, og altfaa lige til vet temmelig 

horizontale Martørvlag, hvis Sammenfetning minder om 

„Pindetorven“; thi bet nederfte Qvarteer af den beftaaer af 

Grene og Lovaffald af faadanne Træarter, fom i Klitten 

maa tage tiltaffe med at blive Buffe, Populus tremula, 

Salix aurita, Betula alba, effer Halvbuffene Vaccinium myr- 

tillus v. f. €. Da denne Masfe desuden faae faa høit, og 

faae paa Flyvefand, og altfaa havde været lidet udfat for 

Bandets Paavirkning, havde den fun en fød Sammenhæng. 

Blade til Græs- og Halvgræsarter fammenfatte den poerfte 

Hafvpart af Laget, faa man neppe fan drage i Tvivl, at et 

Grønfvær har havt Tid til at danne fig over be Buffe, fom 

afgav be Levninger, ber banne den neberfte Halvdeel, inden 

den Stormvind indtraf, fom vytaarnede be Klitbaffer, ber 

fneife over bet. — Betragte vi nu Klintens forffjellige 

Lag, faaledes fom de følge paa hinanden, fra meden opad, 

*) S et af tem fandt jeg flere Styffer Rav, men intet flørre end 

en Nod. 
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finder man bet ubtalt, fom ftra falder i Øinene, naar man 

fra Kattegattets fladere Bredder gaaer imod Befterhavets 

Kyfter, at Klitterne rykte frem imod Dft, og at en [vag Over⸗ 

fygning er gaaet flere Gange forub for ben almindelige 

og fuldftændige Bedæfning med Flyvefand. 

Bi gaae mu over til Betragtningen af et Lag, font 

altid ligger dybere end Martørvlagene, og dog er i fin 

Dannelfe langt yngre end disfe og de, Klitter (b), ber fenere 

have optaarnet fig over dem; jeg mener hermed Stenene» 

eller „Steenlierne“, fom be + Egnen hedde. — Bed begge 

bíéfe Navne, ber betyde det famme fom Steenfletter, for- 

faaer man be flore flade Strefninger, der fra de bratte 

Klinter gaae under vette Vinkler med Stranden ind imellem 

Klitterne, og ere bedæffede med fmaa, flade, afrundede Steen, 

bem man é daglig Tale falder „Havfteen“, Disfe Smaa- 
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ftene ligge paa den flade Side og i et Par Lag over hin: 

anden, (bet Stenene I det førfte Lag ligge omtrent faalebes, 

at de ftobe fammen med deres Nande, vg de i bet næfte 

Lag beffe be Mellemrum der blive mellem de underliggende, 

hvilke fmaa Melfemrum man paa de ældre Steenfletter, f. 

Gr. ved Raaberg, finder Hift og her udfyldte med en lille 

Stereocaulon, Korallav, effer en enteltftaaende „Koeleria 
glauca (nemlig denne Græsarts fmuffe og lavere Form 

med bem blaagrønne Farve). J Forening med Parmelia 

saxicola, Klippe Randſtjold, vg Lecidea albocærulescens, 

Hvidblaa Tætffjold, hvilke Lavarter udbrede deres fmuffe 

tiltrykte Løv paa be øverfte Flader af Stenene, banne disfe 

trende Planter Steenfletternes enefte Vegetation, ber er faa 

fparfom, at de omgivende Sandklitters tarvelige Bærtteppe 

[ones pppigt ( Sammenligning med den. 

Steenfletterne ligge í Klinternes halve Højde omtrent 

30 Fod over Havet og henved en halv Snees Fod (c) dybere 

end Martørven; deres Hoide aftager, ligefom Klitternes og 

Martørvens, imod Norden; Bredden er meget forffjellig, 

fra 20-30 indtil 100 Fod, og undertiden feer man ogſaa 

at Sletternes Bredde har aftaget eller tiltaget til forffjellige 

Tider; bredeft fandt jeg de faafaldte yRaabergftene at 

være; deres Længde fynes at være mere conftant, ba de 

nemlig affe gaae henimod 1000 Alen ind i Landet, idet be 

efterhaanden affmalnes effer forgrenes og tabe fig mellem 

Klitterne. — Retningen, hvori be gaae, er allerede anført 

at være lodret paa Stranden, altfaa fra Veſt-Nordveſt til 

Dft-Sydoft. Sletterne fynes at være horizontale, og ere 

paa Siderne begrændfede af Sandyægge, midt í hvilke man 

feer be gjennembrubte Martørvlag; be ftobe iffe imod Stranz 

ben med bratte Bægge, men de ffraane (e) ned mod Havftokfen, 

idet Stenene. paa bem efterhaanden aftage i Mængde, og 



tilfidft ligge forebte, faaledes fom de ligge paa Havftoffen 

eller i Strandfandet, hvilket fibfle er bet Lag man ftrar 

fommer til, naar man paa felve Sletten opløfter nogle 

Steen. Hvor ber ober GSletterne gane Stier eller Vogn⸗ 

fpor, findes Siderne deraf bedæffede med de nedgledne Steen, 

hvilket paa mange Steder fan give Steenlaget Udfeende af 

at være tyffere, end bet virkelig er. Ligeledes vilde man 

fet forledes til at give Steenfletterne en Udftrækning til 

Siderne, fom be iffe have, fordi be ftobe lige til Foden af 

be lodrette Sibevægge, ind i hvis Sandmasfer man maatte 

antage at de fortfatte fig, Hvis iffe Underføgelfen paa Stez 

det vifte, at de virkelig ophørte der; man feer deraf at deres 

Blottelſe og deres Tilværelfe ftaae i meget nær Sammen: | 

hæng med hinanden, 

Juftitsraad Juel antager disſe Sletter at være dannede 

ved en betydelig Bandflod (vet B. Ite H. P. 74), vg 

denne fulde ba have fundet Sted lang Tid forud for 

Martørvmofernes Dannelfesperiode, fordi Steenlaget ligger 

faa dybt under Miartørvlagene og de Klitter, fom bætte 

dem; vgfaa Dau (Msc. p. 72-73) anfaae dem for at være 

Birtninger af en tidligere Stormflod, og at angive den 

Heide, hvori Havets Bølger have gaaet over den hele Can. 

Begge grundede fine Antagelfer fornemlig derpaa, at alle 

Steenfletterne vare fammenhængende og vare blottede Par- 

tier af eet og famme Lag, fom ſtulde fortfætte fig under 

alle de Klitter, ber for Diet abffilte dem. Det Rimelige 

i, at disfe Steenfletter flylde Havet deres Dprindelfe, for: 

foinder aldeles, naar be fees oprindelig at have været ads 

flilte, faaledes fom de mu ere, og at de fun forefomme, 

hvor be ere blottebe *). Gik virkeligen et faadant Lag 

*) Paa enkelte Punkter fan lidt Flyveſand fenere være nedblæft paa 

et eller andet Hjørne af bem, men ellers ere de altid blottede. 
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gjennem den hele Klintftrefning, Hvilfet Juel L c. baade 

antager pg paa Figuren P. 70 angiver, ba maatte bet, Tige- 

fom de andre gjennembrudte Lag, være fynligt i de lodrette 

Klinter; men ber har jeg forgjeves fogt at finde noget Spør 

af det, magtet de nedſtredne Masfer fjelben ligge 4 den 

Høide, at be funne fljule det. Dgfaa vilde man funne tagte 

tage Laget, hvis det virkelig var tilftede (om faabant, paa 

mange lavere Steder inde i Klitten, hvorover nødvendigen 

Bandbolgen dengang maatte have gaaet, naar den havde havt 

en faa ftor Høide, da faavel Klitterne og Martorven fom 

»gfaa det hele Strandfandlag, der ligger over Steenfletterne, 

endnu dengang iffe maatte være leirede over dette Lag. — Efter 

min Mening fan Steenfletternes Oprindelfe alene tilffrives 

Vinden.  GSaafnart nemlig en Deel af Klinten (friber 

ned, det være enten ved Martørvbrud eller formebelft Ban- 

dets Snbffjeren, vil den imod ben lodrette Klintftrefning 

fammenpresfeve Bind fornemlig føge ind over Landet 

pver de Steder hvor faadanne Nedffred have fundet Sted; 

derved vil den hele indenfor liggende Sandmasfe bortføres 

i den fremberftende Binds Retning (hvilken her altid er 

nordveftlig), og i faa lang en Gtrefning, fom bem er, 

hvori bet førfte Bindftød endnu har fin fulde Kraft, I 

denne Retning bliver tilfidft hele Flyvefandsmasfen borte 

 blæft lige til Martorven, og denne, ber er fort og fugtig, 

udfettes nu paa eengang for be tørrende Sol: og Bind- 

- firaaler, hvorved bet vverfte Lag fpreffer og fprænges i 

meget tynde Blade vg Stiel; ba bdisfe frembyde en fterre 

Dverflade for Binden, bortføres be endnu lettere end Ganz 

bet; derved gives en ny Flade blottet og det Samme gjen- 

tager fig. Man fan finde Steder, hvor paa denne Maade 

meer end den halve Martørvmasfe er bortffrællet af Binden, 

og hvor der fun ere enkelte ftorre, men meget tynde, Plader 



af ben tilbage. Er Martorvlaget fov[ounbet, fommer Raden 

til Strandfandet; Sandet, fljøndt grovere, blæfer fet bort, 

men be fpredte Smaafteen, ber ere tungere, blive paa Stedet, og 

fonfe efterhaanden, fom Sandet gaaer fra dem; derved blive 

be hyppigere paa Overfladen, beffe tilfidft denne og trobfe 

da Binden, ber faaledes har dannet et Værn mod fin egen 

Magt. For denne Forklaring taler iffe blot GSletternes 

Retning, men ogſaa den Omftendighed, at de tabe fig, faa 

fnart det forfte voldfomme Bindftod er optaget, — Desuden 

har jeg iagttaget, at man inde i Klitten finder undertiden 

Klitbatfernes Sider udhulede af Vinden, og at den ffraaz 

liggende Bund af disfe Udhulinger ere beffebe med et lige 

nende Steenlag, faavidt Vinden nemlig har angrebet ogfaa 

Ctranbfanbet. Paa flere Steder traf jeg ogſaa Klitbatfer, 

fom vare graalige eller fortagtige, formebelft be indblandede 

Smaaftyffer af den bortblæfte Martørv vg Støvet af den. 

Til Beftyrfelfe af denne Mening vil jeg endnu anføre, 

at jeg midt paa flere Steenfletter traf fritftaaende flore Sand- 

føtter (hvoraf een vifes ved a), uden at Funne finde noget 

Steenlag under bem; fun faa Men i Omfang ftobe be bog 

uroffelige for Binden, ba bet tætte Klittag aldeles dæffede 

og beffottebe bem med fine Rødder, ber hang ned endog 

poer Martørvlaget *). 

*) Disfe Sandftøtter ere, beffinnebe af Solen, af en blændende Hvid⸗ 

hed og et ret venligt Udfeendes i Maanebelyéning have de ders 

imod for ben eenfomme VBandrer noget Rædfomt; disfe blege 

Stikkelfer ftaae der fom Hæmpeftore Cpegelfer, paa hvis Jefe 

Hjelmbuffen vaier, og hvis fyldige offer flagre om bet forte 

Bælte, Naar ba Binden gjennemfarer den tætte Hjelmbufl, uden 

at roffe den haanende Kjæmpe, medeng den fætter ben hele Hær af 

forfearélefe litter i Bevægelfe, ba ev det fom om der hørtes en 
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Et vet interesfant Fund, hvilket ogfaa Herr Suftité: 

raaden har gjort og befjenbt med, er be mange 9pilefpibfer 

af Flint, fom bleve fundne paa em Steenflette i Klitten 

(2 $9. 1 H, P. 76) og aftfaa t en Gan, fom ellers ingen 

Steenvaaben har vpviift. At Steenfleffer ere fundne i 

nyere AMuvionsbannelfer, Fjender man flere Exempler paa. 

Seg har 2 faabanne, af hvilke ben ene fandtes í en Sandmasfe, 

der faae under en Eng nær Gfefum Præftegaard poer en 

Miil fra Kattegattet, i Forbindelfe med GSaltvandsbløddyr: 

Littorina littorea, Cardium edule, Lutraria &c. &c.; ben 

anden fandt jeg felo i en Øftersbanfe paa Visborg Byes 

Mart, i en iffe ringe Heide over Mariagerfjorden. Det 

vilde derfor iffe være befynderligt, om bet ftore Antal af 

Flintpilefpidfer funde være bleven leiret af Bandet paa 

Steenfletterne tilligemed Stenene, faa fandt disfe fidfte 

vare fomne ber paa denne Maade. At dette iffe fan være 

Tilfældet, har jeg føgt at bevife. Bi maae derfor fee 

at forflare os Steenfleffernes Tilværelfe ber paa en anden 

Maade, At de ffuffe have været vprindeligen indfluttede i 

Martørven, er vel iffe umuligt, men neppe rimeligt, ba 

denne har leveret vort Mufeum faa udmærket fljønne Sa- 

ger af Bronce, hvilte henhøre til en fenere Tid end 

Steenredffaberne. Men det er befjenbt at forud for Bronce- 

alderen gif en Tid, ba man nebfatte Urnerne med Uffe, 

Been og bet ba brugelige Steenverktsi paa Bunden af 

Søer effer andre Judvande; ogſaa har jeg faaet Efter- 

retninger om flere Urner, der ere fundne paa Bunden af 

hoinende Stemme: „Hvi ile S? Hvi lade I iffe Hjelmen deffe 

Eders Hoveder? Hvi beffytte I Eder iffe med Pile? F vilde 

ba, ligefom vi, trobfe ben afmægtige Vind”; men bet bevægede 

Sande Raslen optager Lyden -— og det maa vel være Grunden 

til at den iffe er naaet til Sandflugtscommisfærernes Øren. 
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Søer og Mofer, og deels har jeg fely fundet een mellem 

Førven og Underlaget i en Ville Mofe fun faa Miil fra bet 

Sted, Talen her er om, deels har Hr. Juftitsraad Juel givet 

Beretning: om, at en Urne med Steenflæffer er funden paa 

Punden af Ellingmofen, netop bem Mofe, med Hoilfen jeg 

har fogt at vife at Martorven har ben ftørfte Dvereens, 

ftemmelfe. Det falder mig derfor naturligft at tente mig 
at Steenflafterne eve fomne paa Sletterne derved at i 

bet Basfin, hvori den Mofe dannede fig, ber fiden ved bet 

pverfeirede Sand blev forvandlet til Martørv, har været 

nedfat een effer maaffee flere Urner med Affe og Steen- 

rebffaber; naar ba Flyvefandet og Tørven af de fremfatte 

Aarfager vare forfoundne for Vindens Magt, faa maatte 

vel Cteenffefferne og Urneffaarene — ifald be iffe allerede 

vare oplofte af Vandet, eller fette nof til at fyge bort 

med Sandet — følge Tyngdens Love, og med de andre 

Steen hjælpe til at teffe Sletten. 

Ere Steenfletterne iffe bløt Virkninger af Vinden, men 

ogſaa dennes yngfte Virkninger, funne be iffe affe være fam- 

tidige, lígefaa lidt fom deres Alder fan beflemmeó ved 

Hjælp af Gteenreb(faber, fom ere fundne paa bem. 

Phænomenerne, vi hidtil Fjende. fra Jyllands nordligfte 

Odde, funne da (ffe tyve hen paa „flere Forſtyrrelſesperioder“, 

og heller iffe have fin Grund i meer end een Naturkraft, 

og be tre ftore Forftyrrelfer, fom indenfor ben Hiftoriffe Tids 

Grændfer flulfe have omdannet Odden, udgjøre visfelig fun 

een, den nemlig, fom fortfætter fig endnu den Dag idag, 

og vel er haard nof, men bog virker mere ødelæggende ved 

fin Langvarigheb end ved fin Styrke. 

34 
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Egenlig Martorv findes endnu Nord for Limfjorden 

ved Thodbol Strand, en Mil omtrent fra Agger i Thy. 

Den er af en ftor Dybde og er dannet af en meget god 

Sumptoromasfe. Paa Bunden af dem ligger: omtrent 4 

Somme Ferffvandsfalk, hidrørende fra Skallerne af de feb: 

vanlige Ser(feanbéblobbor. Jeg bar iffe underføgt Mofen 

paa Stedet, men af filtre Meddelelfer veed jeg, at den ligger 

faa lavt, at Beboerne borthugge Torvmasfen, ifer naar 

Havet har bortffyllet Sandet, fom beffer den.  Dafaa 

har jeg meget ofte fely feet Bølgerne opkaſte overordentlig 

fyære Martorobloffe, der vare gjennemborede af Pholader 

pg Mya truncata, og ber fan ſaaledes — Tvivl: være 

opm dens fubmarinffe Natur, | 

Noiere Oplysninger om dette Punkt vilde være meget 

fjærfomne for Tidsflriftet. | 

Om faafaldte Martorvmasſer inde i Landet (indenfor 
Gandflugtsheltet) effer om Toromofer, ber for en mindre effer 

en flørre Deel- ere "blevne fammenpresfede ved nedffredne 

Partier fra de omgivende høie Bakfeftrøg , haaber jeg om 

nogen. Tid at faae Leilighed til at meddele ab(fiffigt; naar 

jeg «nemlig har famlet flere Oplysninger om ben ftore 

Foranderlighed, for hvilfen Malerierne i Bendfysfel i tidligere 

pg fildigere Tider vienfynligen have været udſatte. 

TI - * " 

* 

N. B. -Af Iræfnittene foreſtiller A. Profilen af & Klint ved Veſterhavet, 
hvor b er Flyvefandet over-Martørven, c og e Gtrandfandet under 
Martsrven, d Steenfletterned Cfraaning imod Havftoffen, B. fores 
ftiler en Cteenflette, feet fra oven og imod Havet, 
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Om 

Martorven og Steenfuldannelfen. 
Af ©. Sorhhammer. 

Me artorven, ber findes paa Jyllands norbligfte Odde, 

og fom afgiver et faa vigtigt Breendemateriale før Beboerne 

af denne Egn, ber er faa fattig paa Brændfel, har allerede 

i en længere Tid været betragtet af Danmarks Geognofter 

med ftor Juteresfe. Det ligger ogfaa ( Sagens Natur, 

at man i vore Dage, hvor de flefte Geognofter opføge í de 

nu foregaaende Forandringer og Dannelfer en Analogie tif 

Forklaringen af de ældre, for længe fiven fluttede, Formaz 

tioner, maa betragte Martorven, der ligner Bruunkulforma- 

tionen faa meget, med forbsiet Jnteresfe. Analsgien melen 

denne og Hiin er ogfaa vvermaade (tor; begge vife be 

famme mægtige Lag, begge en Bedækning af Sand, der Fun 

under færegne Omftændigheder, vg faa at fige tilfærdigviis, 

paa enkelte Steder í Bruunfulformationen er hærdnet til 

Sandfteen, og begge ligne hinanden faaledes i Udſeende, 

at jeg maa erklære bet for umuligt at fljelne imellem Mar- 

tørv og Bruunful, naar iffe organiffe Levninger tillade at 

beftemme, til hvilfen Jordperiøde Dannelfen af disfe Lag 

maae henregnes, De i Martsrven opbevarede organiffe 

Levninger bevife nemlig, at den hører til den nuværende 

Jørdperiode, og, Hvor forffjellige endogfaa Meningerne ont- 

deng Dprindelfe funne være, ingen af dem flytter dens 

Dannelfes Tid længere tilbage end vor Periode, ja Kunft- 

produfterne, fom undertiden findes beri, fette den i en Tid, 

hvor Menneffer allerede beborde vore nordlige Egne. Tør- 

vens ftore Fafthed og Haardhed, dens tilfyneladende 

ſtorre opvarmende Kraft, maa ene tilffrives den Sammen- 

34* 
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presning og Udtorring, fom ben har lidt ved Bedækningen 

af Flyvefand, ber baade virker formebelft fin Vægt og 

ved fin vandfugende Kraft. Dette er ogſaa fuldfom- 
ment betræftet ved de Forſog, fom i ben fenere Tid 

ere gjorte i forffjellige Lande, ng navnlig i Storbrit- 

tanten. og -Juland, hvorved man fammenpresfede Torven 

ved Funftige Midler, og ſaaledes forffaffebe fig et Produkt, 

"hvis Tæthed iffe er betydelig forffjellig fra den almindelige 

Martoro$, nemlig 50 Ab for en Kubikfod, medens ben de 
miffe Underføgelfe iffe vifer den ringefte Forfljel imellem 

Martørv og Mofetørv, hverfen i Grundftoffernes Forhold og 

ben deraf afhængige opoarmenbe Kraft, effer med Henfyn til 

disfeg Fordeling ( be nærmere Beftanddele. - Affemængden, fom 

disfe Torv efterlade, er Tigeledes overeensftemmende: faar - 

ledes erholdt jeg af. jydſt Martørv 6,3 Procent Affe, af en 

let gravet Tørv fra Frederiksværk 6,3 Procent, af en tungere 

Barietet. fra famme Sted. 4,6. Procent, af Martørv fra 

Tidsvilde i det nordlige Sjælland 3,9. Procent. Disfe 

Underføgelfer godtgjøre efter min Mening fuldfomment, at 

Martørven er Moſetorv, fammenpresfet ved en Flyvefands- 

bebeefuing. Denne fimple Forklaring fynes ogfaa at ſtemme 

med Martorvens Forefomft , da den fom bekjendt iffun finz 

des i ben Deel af Jylland, Hoor Vefterhavet gnaver paa 

Kyften, og forft bedæffer Landet med Sandflitter for fenere 

at nedbryde dem igjen, Naar man nu lægger Mærke til 

‚den Ræffe af Fordybuinger, fom fedfage det Flyvefandsbelte, 

ber ffiller Jyllands veftlige beboede Egne fra Befterhavet, 

og fnart vife fig fom Klitførr fnart fom Dalftræfninger; 

naar man iagttager, at Vegetationen her, i Le for Beft- 

vinden, er frodig, og at Tørven vedbliver at vore, faa feer 

man, at en Martørvdannelfe finder her Sted, fom engang 

i Tiden, Hvis Befterhavet flulde begynde at bortffjære ogfaa 



ben fobííge Deel af Jyllands Kyft, vil komme tilfyne i de 

nedbrudte Klitter, Den, allerede tidligere og af Andre, 

fremfatte Mening, at Martørv er Moſetvrv, fynes derfor 

ueppe at trænge til noget yderligere Beviis, men jeg fan 

iffe nægte mig ben Forhøielfe at anføre endnu en directe Er: 

faring, fom jeg gjorde ifjor Efteraar ( bet nordlige Sjælland. 

Som betjendt findes her ved Tivsvilde em gammel 

Flysefandftrækning der allerede i forrige Aarhundrede var 

dæmpet, Sandet har i Beilby Sogn Hift og her bevreffe 

den oprindelige Nullefteensjordbund med GSand-Miler og 

Klitter, og to Mofer: Saltgaards Mofe, omtrent paa 

1 Tønde Land, og Hanbjerg Mofe, omtrent paa 10 Tor, 

Land, have lidt af bet bevægede Sand. 

Saltgaards Mofen er for Størftedelen bedætket med 

Flyvefand, men nogle Dele af denne meget forffaarne Mofe 

fynes at have været aldeles frie for denne Sandbedækning. 

S alle Tilfælde er Sandbedeefningen af meget ulige Mægtig- 

bed é Mofens forfljellige Dele; og medeng en fter Deel 

deraf. aldeles iffe er forffjellig fra almindelig Toro, vg 

vedbliver at vore font andre Mofer, er den paa andre Steder 

forvandlet til Martorv, til en Masfe, fom ligner Bruun: 

fuf faa meget, at jeg anfaae be førfte Prøver af dette 

interesfante Produkt for Bruunful. Den megtigfte Sands 

bebefníng, man hidtil har opdaget, er 4 Men, og under 

denne finder ben fafte, bruunfufagtíge Masfe; men ba man 

har arbeidet fig fra den wbebeffebe effer lidet bedæffede 

Deel af Mofen ind imod Bakken, og da denne Flyvefands- 

baffe endnu har em meget betydeligere Hvide, har man 

Grund til at antage, at man vil finde Steder, hvor Torven 

er tifbeffet af langt mægtigere Santlag. Af Hanbjerg 

Mofe er Hun en meget ringe Deel bedættet med Flyve» 

fand, bet Øvrige er endnu vorende Mofe. Ogſaa her er 



ben bebætfede Masfe forvandlet til Martorv. Korandrin: 
gerne, fom ved bette Tryk af en vandfugente Jorbart ere 

foregaaede med Tørven, ere mærkværdige. 

Martørven er bruun og faft, og udblodes ikkun vanffe: 

ligen ved Band. En Kubikfod deraf veier 78 Ab og dens 
ftorre Tæthed maa fandfynligviis tildeels føraarfages ved 

Torvens oprindelige Beffaffenhed. 

Enhver, fom har lagt Mærfe til en nydannet Tory- 

gravs lodrette Væg, vil Tet iagttage en horifontal Schicht: 

ning ubtrpft ved Farvenuancerne af de forffjellige Lag, 

men naar Mofen ubterreó giver denne Såidtning fjelden 

Anledning til Lagenes Deling, undtagen hvor et tyndt Lag 

af Mos beftemmer denne. F ben fammenpresfede Masfe 

er denne Schichtning virfelig udtryft ved en Deling. 

SåHidtningen, fom faa tydelig træder frem i den 

fammenpresfede Masfe, medens vi neppe iagttage den i 

den raa, er meget mærfværdig, og jeg behøver neppe at 

gjøre opmærffom paa, at ben iffe er frembragt ved Sammen- 

presning, men iffun gjort tydelig derved. De enkelte Lag 

ere aabenbart Hvad ber i een Vegetationsperiode — altfaa 

i eet Aar — er tilfommet til Mofen; be ere Mofens 

Aarringe, og ville funne tjene til dens Alderbeftemmelfe, 

fígefom be analoge Ringe ved Træerne. Man feer deraf 

at Moferne ogfaa t ældre Tider itfun have taget fangfomt 

til, og at vi, ligefom ved mange andre geognoftiife Phænnz 

mener, maae tilffrive til Tidens Længde, hvad vi antoge 

var frembragt ved Udviflingens Hurtighed. 

Tænfer man fig nu denne Tørv forvandlet til Steen: 

ful, boilfet vi af Jagttagelfer í Bruunfulformationen vide 

fan ffee ved ben forenede Virkning af Tryk vg Varme, 

idet bet brune tørvlignende Bruunful, hvor bet er ber 

dæffet af Bafalt, forandrer fin Natur vg nærmer fig fer: 
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beles meget til Steenkul, Ved penne Forvandling vilde 
Torveus Aarringe ifle forandre fig anderledes, enb åt be 

bleve endnu tyndere formebelft hele Masfens Sammen- 

træfning, og vi vilde faae en flifrig Steentul, Gfifevfut, 

fom netop er bem ældre Steenfulformations vigtigfte Led, 

og ber fevnes meget liden Tvivl at jo Gfiferfuffene$ enkelte 

Stiferblade betegne den Tilvært , fom hiin Tids Torvemofer 

have faaet + een VBegetationsperiode, altfaa i eet Aar. 

Disfe Blade ere meget tynde, og underftøtte neppe den 

Sbee, man har gjort fig om hiin Tids overordentlig Fraftige 

Begetation, men lede langt mere til at antage ogfaa her, 

at bet er Tidens Længde vi flylde be ftore Kulmasfer, fom 

djaracterífere den ældre Kulformation, iffe den Tids Plans 

ters ftorre Kraft til at udſtille Kulftof. 

$ denne Martørv findes ber meget hyppigen T 

Kulftyffer, ber ligne almindelig Trætul, og fom ligefaa ofte 

forefomme i vor almindelige Mofetørv. J be nuværende 

Torvemofer feer man ogſaa ganffe tydeligen at Kullene ere 

dannede ved en ufuldfommen Forbrænding, thi meget hyppi- 

gen finder man dem endnu fibbenbe fom en fort Skorpe 

paa bet foebne Tre, aldeles under famme Forhold fom 

Kulfene dannes, naar man forfulfer et Styffe Træ paa 

Overfladen. Hvor man underføger Torvemoferne, finder man 

disfe Kul i overordentlig ftor Mængde, og man funde fri- 

fies til at antage, at be ftore Skovbrande meget hyppigen 

ere gjentagne. Dette Forhold har alligevel fin Grund € 

Kullenes Uforftyrreligheb; thi ingen af de ved Bjergmasfer- 

nes fangfomme Forftyrrelfe virkfomme Stoffer, navnligen 

Band og Luft, indvirfe paa Træfullene, naar (ffe Tempera- 

turen forhoies meget betydelig, og en virkelig Forbrænding 

enten i atmoſphæriſt Luft eller i Vanddampe finder Sted; 

faafebe$ at, ba disfe Forhold indtræffe meget fjeldent, ben 
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hele Mængde Kul, fom maaffee i Aartufinder ved paa þin- 

anden følgende Skovbrande er dannet, findes opbevaret i 

Moferne, Man vil let overbevife fig om denne Uforftyrrez 

lighed af Træfullene ved at fee hvorledes man endnu bez 

ftandigen fan kjende be Steder, hvor engang en Kulmile 

har (taaet, ved den [orte Farve, og, naar man underføger 

bet nøiere, ved be fmaa Kulftykfer, fom findes ber, felv efter 

at Stedet í meget fang Tid har ved Cultur været ubfat for 

mangfoldige Forandringer. Saaledes ere uden Tvivl de 

[maa Styffer Træful, ber findes almindeligen udbredte i 

vor Ahlformation, Levninger fra de Skovbrande, ber fra 

Tid til anden forterebe enfelte Sfovftrefninger, førend Lanz 

bet fed ben Forftyrrelfe, fom gav det fin nuværende Form, 

og dannede Ahlfandftenen, og ber er ingen Grund til at . 

antage, at fely be Kulftylfer, ber findes t mange faftere Sand- 

ftene, fom f. €x. den fra Hør vg VBidferød í Skaaue, fom 

er meget ældre end Ahlfandftenen, ffufbe hidrøre. fra andre 

Aarfager end Gfovbrande. Dermed mener jeg iffe, at 

Skovbrandene have fundet Sted lige førend Sandfteendannel- 

fen begyndte, eg at en almindelig Ildsvaade ffufbe have 

forftyrret hele Vegetationen paa en faadan Stræfning, men 

alt det Kul, fom ved gjentagne Brande famlede fig i Skove— 

ned Muldjord, blev indlemmet í Sandftenen, medens alle, 

eher næften alle, de øvrige organiffe Subftantfer forſvandt 

ved Athmofpherens og Vandets Jndvirfning: Vel har 

man ofte villet forklare faadanne Træfuls Dannelfe ved 

andre Stoffers Jndvirfning paa Tre, men dette berver paa 

en Feiltagelfe; thi be fterfe Syrer f. Er. funne iffun farve 

Træet bruunt, eller ved flærfere Indvirkning forvandle bet 

heelt igjennem til en bruunfort Subftants lig Tory, men 

egentlig Træful med vedligeholdt Træftructur fan iffum 
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dannes ved Ophedning af Træ medens Laften, Å det mindſte 
tildeels, er ubefutfet. 

Ti de interesfante Analogier imellem Torven fra vore - 

Torvemofer dg ben ældre Steenkulformations Skiferkul hører 

unægtelig: ogſaa Forekomſten af virkelig Trækul (traadig 

Anthracit) paa Skiferkullenes Aflosningsflader, der er faa 

hyppig, navnligen í Newtaftle- Kul, at man iffum behøver 

at fønderbryde et fort Styffe deraf, for at finde de fmaa 
forte, traadige Styffer paa bet faaledes blottede, friffe 

Brud. Den Forklaring, fom følger ligefrem af den anførte 

Analogie, er ogfaa her bem enefte, man med nogen Sand: 
fynlighed fan antage, hvis man betænter, hvorledes Sagen 

vilde vife fig, naar em af vore &oromofer, fammenpresfet 

og udtørret ved en Bedælkning af Sandflitter , blev ubfat 

for en Opvarmning medens Luften var udeluffet, ſaaledes 

fom Bruunfullene undertiden have lidt den ved en Bafalt- 

bebefníng. Der vilde dannes Skiferful med fmaa Træful- 

ftyffer, under de Forhold, hvorunder vi finde dem i den 

ældre Kulformation. Det er iffe uden Interesfe at for- 

folge den Tanfegang, fom flutter fig til denne Jagttagelfe, 

thi Kulftyfferne føre o8 umiddelbart tilbage til Skovbrande, 

der fynes den Gang at have været ligefaa hyppige, fom be 

pare ba vore ældre Tørvmofer dannedes. Men der vare i ben 

Tid ingen Mennefter, ingen omffaffenbe Vilde, der funde 

tænde Gtovene, hvilket endnu ofte ffeer i Amerifa, og 

Træerne maatte tændes paa andre Maader, fandfynligvis 

fom ofteft ved Lynild, undertiden maaffee ved vulfani(f Ild— 

udbrud. Men den fibfte Aarfag maatte efterlade vgfaa 

andre Spor paa fin VBirHfomhed, hvilte, omendffjøndt be 

iffe mangle aldeles, langtfra findes faa byppigen at man 

kunde forfíare alt Treful, fom forefommer í Sfiferfullene, 

ved Anteendelfe formedelft Ildudbrud, og vi maae betragte 
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Lynilden fom den meeft almindelige Aarfag til hine Skov— 

brande, Men Lynilden forubfetter iffe blot en Skydannelſe, 

hvortil man allerede Funde flutte fig af Levningerne af Ferff: 

vandsdyr fra denne Tid, idet Judføerne, hvori disfe Dyr 

levede, maatte faae bet ferffe Vand ved Regnen, men og— 

faa en faa raff Gfgbannelfe, at Gfectriciteten iffe Funde ads 

fpredes fígefaa hurtig fom bem udvikledes, Vi fee derfor 

med Dverraffelfe at i hin Jordperiode, fom er avffilt fra 

ben nærværende ved et Tidsrum, hvis Størrelfe vi iffe 

funne beftemme, fordi vi favne en Maaleſtok derfor, be 

[terre demiffe og phyfiffe Træf af Jordens Liv vare be 

famme fom nu, íffun Drganifationen var meget forftjellig 

fra den nuværende, pmenb(fjonbt ogſaa denne vifer ftore 

Træf, ber ftemme med be nuværende Drganismers Udvikling. 
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Om den islandffe Svane. 

Mf Prof. I. Reinhardt. 

Hr. S. 8. Naumann far i det Ste Hefte af Wieg- 

manns „Archiv für Naturgefchichter 1838, Side 361 og 

folg. ©., leveret nogle efter hans Mening afgjørende 

Kiendetegn, hvorved de tvende Arter fyngende Svaner, font 

forefomme paa Træt i det nordlige Tydfkland, ffufoe Funne 

adftilfes fra hinanden. Nogle af visfe Kiendetegn ere Deme 

tede fra Forholdene imellem Luftrøret og Bryftbenet, paa 

hvilfe Forfatteren fynes at lægge megen Vægt. Dette 

bar fremfafot folgende Sammenligninger af Bryftbenet, 

Hulen for Luftrøret i Bryftbeenfammen, Løbet af Luftrøret 

i famme, og dette fidfles Form hos nogle meer effer. mindre 

fuldftændige Spaneffeletter, indfendte til fov(fjeffige Tider 

til det kongelige naturfiftori(fe Mufeum direkte fra Island, 

og hos et andet af en Gangfyane, ffubt ved Øftkyften 

af Sielland. Da Mufeet iffe befidder noget Exemplar, 

$oerfen ubftoppet eller i Stelet, af den nordøftlige effer ftorre 
Art (Cygnus musicus Brehm.), og heller iffe noget udftoppet 

Eremplar af den fyngende Svane fra Island fely, faa fan 

Henfigten af bíéfe Sammenligninger fun være, at finde 

hvorvidt be paa Island fødte Svaner ftemme Å be oben: 

angivne Forhold overeens med hinanden og med den minz 

bre eller norbveftlige, af Herr Naumann farafteriferebe, og 

i enfelte væfenlige Dele afbildede Svaneart, fom Herr 

Brehm falder Cygnus islandicus, fordi det efter hans Mening 

er denne Art, fom findes paa Island, Disfe Sammenlig- 

ninger ville maaffee tillige levere nogle Momenter tif at 

bedømme, hvorvidt man bør opftiffe de tvende forhen nævnte 

Spaner fom virkelig forfliellige Arter. 
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Vi frille i Spidfen af Arbeidet nogle nærmeft tif Under: 
fogelfen pasfende Udmaalinger af be 5 benyttede Sfeletter, 

hvorved bemærfes, at Hr. Naumann angiver Totallængden *) 

af Hannen af den ftorre Art at være 58, derimod af den 

mindre Art 45° 67, Af be fammenlignede Gfefetter blive 

i følgende Tabel be 4 fra Jöland, hvoriblandt bet ene er 

meget ufuldfiendigt, betegnede med obetalfene fra 1 til 4, 

det dte er det fiællandffe, fom er af en meget ung Fugl, 

hvilket endnu vifer fig paa Sfelettet ved de meget tydelige 

Sømme imellem famtlige Anfigtsbeen De tagne Maal 

re: a) &otaffengbe af Skelettet, maalt fra Spidfen af 

Næbbet til den bagefte Ende af fiofte Halehvirvel; b) Læng- 

den af Bryfibenet, regnet fra Spivfen af Bryftbeenfammen 

til bagefte Rand af Bryfibeenffivldet, og c) Længden af 

Hulen i Bryftbeenfammen, maalt » fes Spidfen af Kammen 

til Enden af Hulen. | 

| Stelettet Mr. 1. 980.2. 3 N. Nr.5. 

&otallengbe: 2.474 B^"; 46^ 5 i 44^ 6/5 43", 
Bryftbeenl.: 9^ K Gi 8 6; S^" 4"; ; "744 S"; 6^ 10, 

Halens Q: 34 63; 44 zu; 34 RE 3^ 8; Ar 

Bed Nr. 1 bemorfe vi, at hvis man lægger: Middel 

forholdet imellem Totallængde vg Bryftbeenlængde hos be 

øvrige 4 fuldftændigere Steletter til Grund før Beregningen, 

maae Nr. 1 have havt en Totallængde: af 52^. For at 

fane bem levende Fugis Totallengde made endnu: Længden 

af Halefjerenes Fane lægges til Skelettets Totallængde; 

hvilfet hos disfe Gvaner vil udgiore omtrent 6 Tom: 

mer; beraf folger at be paa Island fig opholdende 

Svaner funne Yerle ( det mindfte imellem en Størrelfe af 

*) Bi antage at disfe Maal erë tagne af Fuglen i Fierene, 
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noget Kiendetegn paa bem norboftlige Sangfyane. Lengden 
af Hulen í Bryftbeenfammen ftaaer hos be forffieffige Ins 

divider, fon foregaaenbe Tabel vifer, iffe ( Directe Forhold til 

Bryftbenets Længde, følgelig heller itte til Legemets Længde; 
Ved Stelettet Nr. 2 har Hulen næften Bryftbenets halve 

Længde; ved Nr. 1 derimod fun omtrent 4 af denne Længde ; 

bet førfte ligner faaledes mere Naumanns Afbilduing af 

Cygnus islandicus; bet fidfte er derimod aldeles overeens— 

ftemmende med Tegningen af Cygnus musicus. Huleng 

Længde bør faaledes bortfalde fom et Stielnemserfe imellem 

begge Arter. Bed trende af Sfeletterne, Nr. 1, Nr. 3 øg 

Nr. 4, reffer Luftrøret tæt op til Hulens bagefte Væg, til 

bvilfen bet nu formedelft fin indtorrede ydre Hinde virkelig 

er faftflæbet*), faaledes fom Herr Naumann afbilder det 

hos Cygnus musicus, hvorimod ber hos Nr. 2 og Nr. 5 fees 

frit Mellemrum af omtrent 4 inier mellem Huleng Bag- 

væg og Luftrørbuen. Det maa anfees fom noget tilfældigt 

ved Gfelettet, om et faabant frit Melfemrum findes eller 

itfe, og om bet er ftort effer lidet, ihvorvel bet viftnok ans 

tyder, at Luftrøret í Hulen fan bevæges noget frem og til 

bage i Fuglens levende Live. 

Et andet Sfielnemærfe imellem begge Arter fætter 

Herr Naumann i Tyktelfen af det Stykke af Luftrøret, font 
løber i Bryftbeenfammen; Hos Cygnus musicus, figer han, 

er bet af betydelig Bidde, hos C. islandicus derimod fmalt 

eller trangt. Da denne Forftiel iffe bliver tydeliggjort ved 

Udmaalinger, maae. vi i Sammenligningen tage vor Til 

— 

*) Xt Herr Naumann antager Luftrøret at være ſammenvoxet (in 

Eins verfchmolgen) med Beenvæggen, hidrører vift fra en ufulbz 

ftændig Jagttagelfe ved bet torre Skelet. 
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flugt til Forfatterens Afbildninger; her fremftiffeá nu Luft- 

røret iffe alene betydeligt fterfere hos C. musicus end Hos 

C. islandicus, men bet bliver hos den Forfte betydelig tyn- 

dere under Løbet í Bryftbeenhulen, faa at det ved Udtrædel 

fen af Hulen har en langt førre Diameter end ved Jnd: 

trædelfen, medens det beholder omtrent famme VBidde i 

begge Ender Hos den Sidſte. Det er juft det forfte, fom 

finder Sted ved famtlige af vg fammenlignede Skeletter, 

fom folgende Tabel vil vife: 

Bed Jndtrædelfen. Ved Udtrædelfen. 

Luftrorets Diameter 

hos Gfelettet Nr. 1 y 53^ Type 

2 Hu 7 p“ 

3 5 yu 7 140 

+ n 54 61" 

5 pu : 7 y“ 4 

Herr Naumann henvifer endvidere til fine Afbildninger 

af begge Arters Bryftbeen, feet fra Bryftbeenffioldets indyen- 

dige Overflade, for af dem *) at opfatte andre Forfkielfig- 

heder imellem begge Arter. Det fynes imidlertid fom disfe 

Afvigelfer ere for ubetydelige til at man deri fan finde 

andet end individuelle Forffjelligheder. Dette gjelder mu 

vift med Henfyn paa Luftrørets Indtryk paa Bryftbeenffjoldet, 

hvorved ber paa dettes indvendige Overflade opftaaer en 

mere effer mindre halveylindrift, t Midtlinien efter Længden 

fig træffende, Ophoining. Bed Sfelettet Nr. 1 er denne, 

i Bryfthulen fremragende, Ophoining fort, hei, tilrundet og 

ffarpt begrændfet fra Bryftbeenffjoldets Dverflade, ganffe 

faaledes fom Hr. Naumann afbilder den Hog Cygnus musi- 

cus, Derimod. er ved Sfelettet Nr. 2 Ophøiningen fang, 

*) Tab, VIIL, fig. 1 c. og fig. 2 g. 
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flad, fær imod fin bagefte Ende, og utydelig begrændfet, 

hviltet ftemmer overeens med Afbilbningen af Cygnus is- 

landicus, Bed Gfefettet Nr. 5, og endnu mere ved Nr. 4, 

er Ophøiningen fortil meget convex og flarpt begrændfet, 

men bliver pludfeligt lavere, og taber fig i fidfte Tredie— 

deel næften ganffe í Dverfladen af Skjoldet. Bed Gfeletz 

terne Nr. 3 og Nr. 5 er en ftor oval, Tigefom ved Neforpz 

tion fremFommet, Aabning i Midten af Dphøiningen, igjennem 

hvilfen Luftrøret bliver fynligt. 

Paa den anførte Afbildning af Cygnus musicus fees 

bag ved Hiint Jndtryk af Luftrøret í Midtlinien en Tang 

ffarp fjefformig Kant, fom derimod er fort, fao og tilrundet 

ved Cygnus islandicus. De 5 Gteletter fremftiffe begge 

Former tilligented deres Dvergange; denne Kant er lang; 

ffarp og næften to Linier høi ved Gfefettet Nr. 3, den er 

næften umærtelig ved Gfelettet Nr. 2. 

Endelig vil man i Grupperingen af Lufthullerne, disſes 

Mængde og Størrelfe, bog vel ifte for Alvor foge Arts: 
mærfer, naar Borfjellen itfe er fterre, end ben, Tegnin- 

gerne vife - i 

Af de øvrige Kjendetegn, Se; — opſtiller ſom 

Stjelnemærfer imellem begge Urter, Funne vi: endnu prøve 

Anvendeligheden af tvende, nemlig Længden af Sobrobbenet 

og af ben mellemfte &aae, ved at fammenligne visfe Maal 

hos nogle af Skeletterne. -Bi forene í folgende Lifte faas 

vel Hr. Naumanns Uvdmaaling fom de ber gjorte med den 

af Hr. Yarrel leverede af Cygnus musicus. 

Fodrodbenet. Mellemfte Taa. 

Naumanns C. musicus $ 5% 6 7^ Gu 

C. islandicus 3 zu gm 5^ 3444 

Sfelettet Nr. 2 4 qui 6 

dein "58 zu 5" 5^" gua 
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| | | Sobrobbenet. Mellemſte Taa. 

Gtelettet Nr: 5 14516: ds] MM In 44 Tu] 

Yarrels Cygnus musicus & 44 6" G^ +) 

Bed at fafte et BUE tilbage paa be forffjeffige, her 

gjennemførte, Sammenligninger vifer det fig, at be betyde— 

lig formindffe den Forfkjel, ber ffufte være i de angivne 

Forhold og i Totallængden imellem en nordoſtlig ftorre 
Art (C. musicus), og en nordveftlig mindre Art (C. islandi- 

cus) 3 bet mindfte ville Jndividuer af den paa Island fig 

opholdende GSvaneart 6 nogle Henfeender kunne henregnes 

til førfte, & andre til den anden Art. 

Hvad derimod be engelffe SOrnitfofogeró anden fyngende 

GC^oancart, Cygnus Bewickii, angaaer, da forefommer bet 

mig, at den betydelige Længde af Hulen $ Bryftbenet til 

Dptagelfen af Luftrøret, vg dens aldeles afvigende Form 

allerede ftempler den. fom en egen Art, faa meget mere 

fom beu blivende Form af Hulen (ffe findes fra Begyndel- 

fen af, men er et 9tefultat af fuccesfivt foregaaenbe For- 

andringer. fra Individuets yngſte Alder til den fuldfommen 

udoorne Tilftand, effer en Udvikling, hvortil iffe. findes 

ringefte Spor hverken Hos musicus elfer islandicus. 

Nogle mene at Cygn. Bewickii ffulde forefømme paa 

Træf i Limfjorden; fljøndt dette iffe er fandfynligt, maae 

vi bog opfordre be S9taturforffere og Jægere, fon boe omz 

kring Limfjorden, til nærmere at oplyſe Sporgsmaalet. 

*) Engelffe Maal. 



533 

Om | | 

Gejerfuglens JForefomft 
paa island. 

Af Prof. 3. Meinhardt. 

ee en Notice i andet Binds andet Hefte af dette Tids- 

flrift, ©. 207, findes em Bemerfning om denne Fugis 

nuværende Ophold i Norden, fom funde føre til en Anz 

fuelfe, ber iffe er grundet paa virfelige Naturforhold. 

Bi meddele derfor hvad der í bet fidfte Decennium er blevet 

og befjenbt om Gejerfuglens Forefomft paa Island. 

Siden Aaret 1823, da det fonaelige naturhiftoriffe 

Mufeum, efterat have i flere Mar gjort betydelige Tilbud i 

Island for Tilveiebringelfen af Gejerfuglen, endelig erholdt 

tvende Eremplarer fra Drebaffe, hengik igjen en fang Tid, 

i hvilfen intet kunde erholdes. Forſt i Efteraaret 1828 

blev et maadeligt Skind indfendt fra Neifavig. I Oktober 

1830 erholdt Mufeet det førfte Æg af denne Fugl, og fra 

en anden Haand et Skind, hvormed fulgte den Efterretning, 

at bet fængft fra Kyften liggende Gejerffjer var formedelft 

vulfaniffe Udbrud i Havet bruftet, og at, fom en Følge deraf, 

Gejerfuglene havde ( bet næfte Mar føgt Redepladfe paa et 

Landet nærmere liggende Skjær, hvor fiint Eremplar tillige» 

med et andet var blevet ffubt. Der har forgjeves været 

gjørt Forføg paa at indhente nærmere Oplysninger herom. 

Svarene vare utilfredsftillende og tildeels mobfigenbe. Til 

famme Tid bleve tvende Eremplarer opfjobte her i Byen 

for en Naturhandlers Regning i VTydffland. Til dette 

— Mars Fangft høre ogfaa tre andre Eremplarer, fom Mufeet 

35 
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erholdt, tilligemed to Æg, i paafolgende Februarmaaned. 

J Efteraaret 1831 blev der faldbudet tyve Eremplarer af 
Gejerfuglen, fom i October vare hjembragte fra Island. 

Sælgeren gav en ufuldftændig Efterretning om at disfe 

tyve Styffer tilligemed nogle flere vare tagne paa en Grpez 

dition til Redepladfen. Til famme Fangft regner jeg ogfaa 

et Eremplar, fom Høbtes her for Mufeets Regning í For: 

aaret 1832, og fom er bet fib(te, jeg har feet. Saaledes 

har i de ti nævnte Aar í bet mindfte foo og tyve Erempla- 

rer været bragte hertil fra Island, af hvilfe uden Tvivl 

de fer ere tagne i 1830 og be porige een og tyve í 1831, 

i hvilfet den hele Kolonie er blevet overrumplet paa Ud— 

rugningsftedet, hvorved den fterfte Deel fandfynligyits er 

bleven dræbt, og be øvrige forjagede. — Der indtraf faa: 

ledes 1 det fidftnævnte Aar en paa Gejerfuglens Forefomft 

i Island virfende VBegivenhed, fom aldeles lignede den, 

der flere Mar tilbage, under Krigen med England, havde - 

fundet Sted, og om hvilfen daværende Amtmand paa Fer: 

perne, Major v. Löbner, i fin Tid meddelte mig følgende 

Efterretning. Afſtaaret fra Samfærdfel med Danmark ndz 

fendte Amtmanden et Par Aar efter Krigens Udbrud fra 

Thorshavn et Fartoi å et rinde til Reifavig. Da Far: 

tøtet fom udenfor Gejerffjeret, var den umaalelige Band 

flade efter en langvarig VBindftille ganffe glat; Nogle af 

Mandffabet foreflog at beftige Klipperne , Hvilket fandt Bi- 

fald, og Baaden lagde an ved ben i ben længfte Tid af 

Maret fordærvelige Klipperand; Nogle af Folfene Hatrede 

vp og traf ber em ftor Colonie af Gejerfugfe, paa hvilte 

firar blev gjort Jagt. Fire og tyve eller fen og tyve 

Stytfer bleve dræbte vg nedfaftede i Baaden. Reften fil 

Leilighed til at. fyrte fig ned 4 Havet. Efter Anfomften 
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til Reikavig blev Fangften pfuffet og nebfaltet til Forraad. 

Denne Forftyrrelfe af den hele Colonie fynes at Have havt 
Indflydelſe paa Grjerfuglens tifyneladende Forfoinden i de 

næft paafolgende Aar ved Islands Kyfter. Endnu maa 

jeg tilføje, at ntet Exemplar taget ved Grønland er nogen- 

finde blevet 08 bekjendt — og at en nærmere Efterretning 
derom vilde være onſtelig. 

857 
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| Meddelelfer 

om danffe Juſekters Forekomſt. 
AU £ W. S. Jacobſen', Cand. theol, 

Cicindela sylvatica Fbr. Af denne i Danmark fjeldne 

Art fandt jeg mange fyærme omkring i Selffab med Gryl- 

lus tuberculatus paa Blærehede, imellem Nibe og Hvalp- 

fund, i Begyndelfen af September 1826. Fra Sjælland 

har jeg et Eremplar af denne Cicindela, ber er taget i Juni 

1832 ved Hirfdholm. 

Carabus catenulatus, der iffe er fjelden paa Mors 

paa aabne Marfer, under Græstørv, Stene p. f. 9., har 

jeg fundet enfelte Gange ved Aalborg vg ved Lundbyfrat. 

Gibfle Sommer fandt jeg den I Auguft í Holftebro. 

Procrustes coriaceus, der fynes at være meget fjelden 

i den nordlige Deel af Jylland, fandt jeg i Haven ved 

Herregaarden Quiftftrup, 1 Nærheden af Holftebro, i Au- 

guft 1838. Paa famme Tid fandt jeg i Volſtrup Støy, 

der ligger henved 1 Miil derfra: 

Saperda carcharias vg Lamia textor. Paa Lyng- 

bafferne ved Lundbyfrat er den Gidfte temmelig almindelig 

paa Graartispilen; í be dybe Sandhuller i Bakkerne har 

jeg næften aldrig føgt den forgjæves. Ifølge Meddelelſe 

fra Hr. Steenftrup har han fundet ben í Thy i Smaakrat 

med Graariis paa Akkedals Bakker, og i Klitten har Herr 

Paftor Carftenfen flere Gange truffet ben, ligeledes paa 

Graariispilen. J bet nordlige Sjælland er ben, faavidt 

mig er befjendt, fun funden ved Ordrup af Hr. Grosferer 

Beftermann; men i ben fydvefilige Deel af Landet hører 

ben langt fra iffe til Gjeldenhederne i Egnen omkring 

NE 
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Fjurendal og Holfteinborg, hvor. Hr. Cand. med. & chir. 

Steenbud og jeg felv har taget em Deel i Auguft, , 

Hylobius pinastri, Melandrya serrata,  Dolichus 

flavicornis og Acupalpus placidus fandt Hr. Steenbud i 

famme Egn. Den Sidſte har jeg ogfaa fundet et Par 
Gange om Foraaret i Hirſchholms Slotshave under Mosfet 

paa vaade og raadne Træftubber i Selffab med Oodes he- 
lopioides, Anchomenus oblongus, Cimex caeruleus Fall. 

og flere. | | 

Leptura armata Herbst Arch. 3 Skoven mellem 

Fjurendal og Vensloy ftoder man ſtrax efter Jndgangen 

fra førfte Sted, paa venftre Side af Beien, paa en temme 

lig aaben, 10-12 Alen hei Fyrrebeftand, blandet med (maa 

Graner og omgivet I Baggrunden af Bøg; ber fandt jeg 

i Begyndelfen af Auguft 1837 en forbaufende Mængde af 

Lept. armata, i Regelen pan Blomfterne af Serratula ar- 
vensis, desuden paa Heracleum sphondylium, Chrysanth. 

Leucanthemum, Achillea millefol. , Dactylis glomerata etc. 

Paa den anden Side af Beien i den ældre Granffoo fandt 

jeg derimod iffe em enefte. — Paa -famme Sted fandt jeg 

ogfaa Trichius nobilis, og 4 Farvevarieteter af Chrysomela 

varians paa Hypericum perforatum. Gaavel ber fom i 

hele Omegnen var Necydalis flavescens Gyllh. meget ale 

minbelig. oor -(Bortfættes.) 
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Optegnelſer 

om danffe Dyrs Forekomſt og Levemaade. 
Nf Japetus. Steenſtrup. 

Gortſat. See ©. 433.) 

4. Helix (Caracolla) lapieida. Mir... 

3(: den i 4de Hefte ifte Bind gione Meddelelſe om ben 

„Lille 9ampefneffe" maatte man fet forledes til at troe, at 

denne Sneg! var meget fjelden her í Landet, medens man 

dog maa regne ben blandt be temmelig almindelig fore- 

kommende. Jeg troer derfor bet iffe vil være uden Jnter- 

esfe for Dem, der famle og ftudere de banffe Bløddyr, at 

jeg meddeler be Bidrag, ber ere mig givne angaaende dette 

Dyrs Forefomft. Paa Bornholm, Møen og Stevns er ben 

meget almindelig; í Sjælland er ben desuden taget af de 

Herrer Candidater Lasfen og Moller i Frederiksbalsz, Golfe. 

Tolles og Nørreffov ved Fuurfø; Geelffov i Nærheden af 

SReifefo; Gffemofefunb ved Sjelfse (i ftor Mængde); Lavez 

ffo» ved Sletten; paa et Steengjerde ved Dalsborg nær 

Helfingsr, og paa Bøgetræer í ATmindelille Skov ved Sorø. 

I Fyen fog Hr. Lasfen den omkring Nyborg í Juulsborg 

Skov, Teglværk: og Ladegaardsfføv neden for Telegraphen; 

paa fidfte Sted i en meget betydelig Mængde. Fra Laa- 

land har Hr. Melchior nylig meddelt 08 den, taget í Denne 

Vinter under Stene. Fra Jylland fjender jeg ingen Lo— 

caliteter for ben, ffjonbt ben vift nok findes ber. 

5. Helix ericetorum. Mit. 

Af denne Snegleart har Hr. Cand. Lasfen meddeelt 

mig et Par Cremplarer , ber vare tagne mellem Stavnsholt 

og Bidftrup paa SBafferne ned ab mod Furefø. Dette er 
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fiftert en Berigelfe for den egenfíge banffe Bløbbyrfauna, 

fom vil være mange fjerfommen. Allerede tidligere er den 

funden i Sverrig paa Øen Gotland, Hvis man tør antage, 

at Prof. Nilsfon i Historia Molluscorum Sveciæ p. 118 

under fin Helix ericetorum virfelig har havt denne Art for 

fig. Den Beftrivelfe , Nilsfon I e. giver af den, fynes 

at paéfe godt paa bem; bøg er bem fyenffe Form i Index 

Molluscorum Musei Principis Christiani Frederici, aut. 

H. Beck, vyftilfet fom em ny Art under Navnet: Theba 

Nilssoniana, vg Gynsnymet af Nilss. hist. moll. S. henført 

til ben, Af bet vedfatte Tegn (I) feer man at Opftillingen 

er fleet efter Driginaleremplarer. 

6. Helix nemoralis. Mr. 

Paa Nordenden af den fmalle Landftrimmel, fom adffiller 

den „mindre Bildmofe« fra Kattegattet, ligge be fanbebe 

Batter, ber bære Navnet „Mulebjergene“ eller „Dokkedals— 

bjergene”, og ere Botaniferne befjenbte formebelft deres 

iffe faa fjeldnere Planter. Paa den vitlige Straaning af 

disfe Bakker traf jeg en overordenlig Mængde af den al- 

mindelige „Stonfneffeu; hvad der herved forundrede mig, 

var, at de laae fammenhobede i runde Bolde, 3, 4, 5 Styl- 

fer fammen. Bilde man tage een Snegl op, fulgte faa 

leves flere med. Bed at unberfege disfe Guegfebofbe noiere 

fandt jeg at Dyrene vare beftjæftigede med at afgnave hin 

andens Staller; i Almindelighed var bet een, ber blev anz 

greben af 3-4 andre; mem hyppig faae jeg ogſaa at et 

tredie Parti havde faftet fig over een af Angriberne. Om 

det var alene Stallens Kalk be føgte, eller om be tillige 

vilde opæde Dyret, tor jeg iffe beftemt angive; men at bet 

ifær gjaldt Stallen, fynes rimeligt formedelft Stedets Kalf- 

mangel og den Maade, hvorpaa be aab Gfalfferne af hin— 
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anden. Med bere fafte Kalkkjceber ffrabebe be nemlig alle 
Bindingerne, effer enkelte Punkter af bem, faa tynde font 

Gilfepapir, effer ogfaa be gnavede Hul paa en Binding, 

i Almindelighed ben yderfte, og be faae$ ba at afgnave ben 

ene Binding efter den anden fra Randen af denne Aabning, 

ligefom man feer "Larverne: cbe af Randen af et Blad; 

undertiden var ber tilbage af be tvende yderfte Bindinger 

fun ben tyffe, halvmaanedannede Som ont Mundingen og 

Støtten (Columella), vg dog var Dyret fely endnu uangrebet. _ 

Hvis be vilde opæde Dyret, forefom de mig at naae Maalet 

lettet ved- at gjennemgnave be inderfte Bindinger, og 

Derfra angribe det. Alle de Styffer, jeg tog op, vare meer 

effer mindre ffamfevebe paa denne Maade. 

7. Melix scarburgensis. TURT. 

S bet andet Hefte af Wiegmanns »Ardiv für Natur- 

gefchichte“ for 1838 findes af Dr. A. Müller, praftiferende 

Læge i Berlin, en god VBeftrivelfe vg Afbildning (Tab. IV, 

fig. 4) af en meget lille Snegleart, fom iffe fynes forhen 

at have været bemærket uden ved Scarborough i England 

af Turton *). — Dr. Mülfer har fundet den hyppig Å Om- 
egnen af Kiel mellem fugtigt Bøgeløy i Selffab med ben 

der fjeldnere Helix aculeata MüLL.; ben hører faaledes til 

den banffe Fauna, og jeg vil derfor her meddele nogle 

Oplysninger om ben. 

Stallen er meget fterft hvælvet og omtrent figefaa 

høj fom bred, faa den med Nette fan fammenlignes med 

den overte Dee! af en Bitube. Overhuden hæver fig i 

tætte, fine Blade effer Nibber, ber udbrede fígefom en Silke: 

*) Manual of the Land and fresh water Shells of the British Islands. 

London 1831.: p. 62, fig. 48. 
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glands over hele Stallen. Navlen er fuæver og dyb, og 

Bindingernes Antal er 6. Mundingen er Halvmaanedannet, 

dobbelt faa hei fom bred. Dyret har en hvidagtig Farve, 

der paa Nyg og Hoved gaaer ober i bet Blaalige. Af en 

Snegl at være, bevæger det fig temmelig hurtig og munter. 

Dr: Müller giver folgende Diagnoſe: 

„Helix testa elevata, striis transversis subsericea, apertura 

semilunari, peristomate simplici, umbilico aperto an- 

gusto profundo, anfractibus sex.” 

Fil Kundſtab om denne Arts videre Udbredning her å 

Landet fan jeg tilføje, at jeg i Jylland har fundet den i 

Veftervelling Stov 2 Miil fra Randers; under affaldne 

Bøgeblade , ber bleve vverriskede med Hart Band, og at 

Hr. Cand. Lasfen har taget den nær ved Nyborg i Fyen, 

i Teglværkffoven paa Rodklint ved Beltet, vg + Frederiks 

dalsfføv paa Brinfen nær Furefø. 

Den enefte danffe Art, med hvilfen ben ved et Infes 

ligt Dietaft funde forverles, er Helix aculeata Mürn., men 

denne abffilles bog firar derfra ved ben toppede Form, be 

trinde Bindinger, den næften fredsrunde Munding o. f. 9. 

— Om H. aculeata vgfaa i bet egenlige Danmark (fulve 

være den fjefbnere, haaber jeg til Sommeren at afgjøre. 

9 Hr. Beds Ind. mollusc Mus. Princ. Christ. Frederici, 

1837, har jeg iffe fundet nogen af dem,! heller ikke 

Underflægter, hvortil be med Rimelighed Funne henføres. 

8. Cyclostoma elegans. 

Den „ſmukke Kredsmund“ hører til de Dyr, fom ere 

Farafteriftiffe for be danffe Kridt- og Kalkbakker. Formoden- 

lig vil den findes overalt, hvor disfe forefomme; men Dit: 

til er den fun fundet paa enkelte Punkter, og, fom bet 

fynes, aldrig med levende Dyr. J Sommeren 1834 fandt 
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jeg iffe faa, med Laag forfynede, Sfaller ved Siden af 

bet begyndte Kalkbrud í Liimfteensbakfen nær Gaarden But: 

borg i Biro Sogn i Thy. I Sommeren 1837- funde jeg 

hverfen paa dette effer noget andet Punkt af bet hele Bakke— 

ftrøg finde noget Spor af ben; derimod var ben iffe fjelden 

paa flere Steder af Kridtffraaningerne i Dybdal nær Mal- 

borg; et enkelt Styffe fandtes ved Klitgaard + Nærheden 

af Nibe. Ifølge føriftlige Mebdelelfer fra Hr. Candidat 

Steenbud , Læge paa Grevffabet Holfteinborg, har han er- 

holdt ben fra SOrmes, en lille Ø Syd for Sjælland. 

9. Pelias berus; Pelias prester. 

(Har vi flere banffe Arter af Hugorme?) 

Linné fljelnede imellem tre nordiffe Arter af Hugorme, 

Coluber berus, Col. ehersea og Col. prester. Uagtet Cuz 

vier indførte í 3Bibenffaben ben Bildfarelfe , at Linnés Col. 

berus var den fobeuropetffe Hugorm, ber har Stjer paa 

Hovedet i Stedet for Skjolde — en Karakteer fom har for: 

anfediget Avffillelfen af de med Skjolde forfynede Hugorme 

under Glægtsnavnet Pelias — er det aldeles afgjort, at 

Linnés Berus er den morbiffe fpraglede Hugorm. Næften 

alfe Naturforffere ere tillige enige om at betragte den linne⸗ 

iffe Col. chersea fom en Farvevarietet af den almindelige 

Hugorm effer Berus. Med Col. Prester, den forte Hugorm, 

bar man vel villet gjøre det Samme, men denne er dog 

til forffjeffíge Tider og af forffjellige Forfattere fremftilfet 

fom en egen Art, fljøndt alle be nyefte Herpetologer anfee 

den for at være Eet med Col. berus. 

Da flere af de Forfattere, der have givet deres Stemme 

i denne Sag (Lacepede o. f. 9), anbenbart iffe have havt 

den ægte forte Hugorm, ben Iinndiffe Col. prester, før fig, 

og da bet maaffee fan være gaaet Andre ligeføm dem, att 



543 

feer jeg det iffe fov upasfende her at optage paany Spørgs- 

maalet om Artsforffjelligheden, og at fremfætte bet, fom 

forefommer mig at tale for denne, for derved at opfordre 

Andre til at meddele, hvad be enten allerede verd, eller 

hvad be fenere maatte være iſtand til at iagttage desan- 

gaaende, 

Den forte Farve, fom tilfommer Prester, er uden al 

Farvetegning*); man finder vel ofte meget mørke Indi— 

vider af den almindelige Hugorm, men igjennem deres ført 

agtige Farve flimter man dog ftebfe be endnu mørkere af- 

verlende Pletter, eller den ved bíéfe$ Sammenfmeltning 

opftanede ziezafbugtede Nyglinie. Imod dem, fom vilde 

fige at denne Farveforffjel var begrundet i Kjønz, Moer- effer 

GStedb-Forhold, vil jeg anføre, at jeg har underføgt Styffer 

af den forte Hugorm fra meget forffjelfige Steder af Landet, 

fra Thy, Omegnen af Randers og Mariager, fra bet nortz 

lige Sjælland og fra Moen; paa affe visfe Steder og i 

Gelffab med ben forte Hugorm veld jeg at den almindelige 

Hugorm forefommer, og næften fra alle disfe Punkter har 

jeg i vore Mufeer Leilighed til at unberfege forftjellige 

Individuer. Den førte Hugorm er altfaa iffe egen for 

enfefte Egne, og at ben iffe er en Alders- eller Kjøns- 

varietet fremganer deraf, at be Jndividuer, jeg har havt 

til Underfogelfe, have været af meget forffjellig Storrelfe, 

*) Det fynes fom om Thomas Bell i fin nylig ubfomne History of 

British Reptiles heller iffe havde Ejendt ben egenlige Prester; thi 

han figer at den engelffe forte Hugorm ligner aldeles den Almindes 

lige med Undtagelfe af Gruntfarven, og at man fely i denne, 

hvor mørt den end er, Fan fee den Almindeliges Farvetegninger: 

„The usual markings of the species may be seen, in particular 

lights, of a more intense black, than the ground colour”, p. 70. 
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og faavet Hanner fom Hunner. Der flaner ba iffe andet 

tilbage, end at antage dens Eensfarvethed for at være til- 

fældig; men dette fynes mindre antageligt, ba ber findes 

et beftemt ydre Prag, fom ftedfe Tedfager be Jndividuer, 

fom Have den fortagtige eller forte Farve uden al Farvez 

tegning. Dette Farakteriftiffe Præg for ben forte Hugorm 

forefommer mig at ligge i Kroppens Tykkelſe, ber hos 

Individer af lige Længde altid er meget ftørre Hos denne, 

end Hos den almindelige Hugorm, fær er hele Halsegnen 

førere; og dernæft i de bredere og mere budte Stiel, 

ver Hog Berus ere fancetbannebe og tilfpidfede, men hos Pre- 

ster fnarere at falde aflangt ovale. Begge Former fynes 

derimod at være lige Foranderlighed unberfaftebe med Henz 
fyn til Stielradernes, Skjoldenes og Halvffjolbenes Antal. 

For bog og faa fra den indre Bygning at vinde nogen 

Beftyrfelfe for begge Formers Artsforffjellighed, maa jeg 

her anføre, at Sammenligningen af deres Steletter paa 
vifer iffe ubetydelige Afvigelfer, ber rimelig ere aldeles 

conftante, faa vidt jeg ter flutte fra mine Stykker. 

Gos den forte Hugorm (Prester) er hele Knokkel— 

bygningen [terfere; Hvirvlernes Tornforkengelfer (proc. 

spinosi) ere betydelig Hoiere; ifer er den anden Hals- 

hvirvels (epistrophæus) temmelig fremftaaenbe, hvilken Sor: 

ftiel man let iagttager paa be friffe Individer ved at fade 

Fingeren glide fra Jöfen ned over Nakken; (be 3 forrefte 

Halshvirvler ere tÉfe-ribbebærende, medens bet hos Berus 

fun er be to forrefte, der mangle NRibber). Jefen er 

hvælvet; Hos den Almindelige er den derimod mere flad; 

affe Anfigtsfnofferne ere lidt fortere og flærkere, fær er 

os transversum baade fortere og bredere, end hos den 

almindelige Hugorm. 
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J de øvrige indvendige Dele har jeg ogfaa fundet Af- 

vigelfer, mtem har bog iffe aabnet Jndividuer nok, for at 

turde í denne Henfeende anføre noget Beftemt. "Foreløbig 

foreflaaer jeg at fljelne imellem bem ved folgende Diag- 

nofer : | 

Pelias prester. Corpore robustiori; vertice convexo; 

squamis oblongo-lanceolatis obtusiusculis ; dorso uni- 

colore, toto nigro. i 

Pelias berus. Corpore graciliori; vertice plano; squamis 

lanceolatis, dorso fusco-viridi, tæniå vel seriebus ma- 

cularum alternantium nigricantibus, 

Saaledes fom jeg her har fogt at fremfætte deres 

Artskarakterer, ere biéfe enfeltviis opfattede tidligere af 

tvende Naturforffere. I Synops. Reptil. beftriver Laurenti 
den forte Higorm fra Øfterrig under Navnet af Vipera 
Anglorum , og paa fin Tab. IV. fig. 1 giver han gan(fe rigtigt 

dens hvælvede Isſe, medens han paa Vip. berus F. II. fig. 1 

giver Panden ben Fladhed, fom faa meget udmærker den. 

Paa Stjelforfljellen har han derimod iffe gjort opmerkfom, 

fljøndt man (ffe fan nægte, at paa hans Figurer ere Stiel: 

feme Hos Berus aftegnebe med em flørre Længde end hos 

Prester; dette Forhold har juft Lind anført í fin Afhand- 

ling over be i Meflenburg forefommende giftige Slanger 

(Boigt Magazin für den neueften Suftanb ber Naturkunde, 

12ter Bd. P: 295). 

Jeg flutter disfe Bemærkninger med Anmodning til 

de Staturforffere effer Yndere af Naturhiftorien, ber allerede 

have fendt Mufeerne effer mig Cremplarer af- Hugorme 

effer Meddelelfer om dem, at be fremdeles ville vedblive at 

fende til Underføgelfe Jndividuer af begge Former, og at 

be iffe ville unddrage Tidsfkiftet be Jagttagelfer, be maatte 
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have gjort om begge Arters Forelomft og Forhold til Hin- 

anden, Virkningen af begge Arters Gift o. f. 9. 

Anm. Der forcfommer i nogle, fær, font det fynes 

mig, fanbíge Egue en flærk rødlig VBarietet af ben alminde- 

lige Hugorm, fom ogfaa har noget Eiendommeligt i dens 

hele Væfen.  Hovedftadens Mufeer og Naturforffere vilde 

fiffert vide bem megen Taf, fom gav nogen Oplysning 

om denne Varietets Naturhiftorte. | 

10. Mus minutus. PALL. 

Den life nydelige „Hapremuus“, fom Boie ale 

rede tidligere (fee Iris 1823) har gjort befjendt fra 

Holfteen, og fom i muferige Aaringer er en Landplage for 

Ditmarffen, flaaer fom en mindre filfer Borger i ben egen- 

lige banffe Fauna. Prof. Reinhardt har mebbeelt mig at 

han, for mange Aar fiben, i Maven af en her i Sjælland 

ffubt Ugle fandt et Cranium af en Muus, hvilfet han 

maatte anfee for at tilhøre denne Art. Tandformen er faa 

` betegnende for denne Muus, at man ved dette Hjælpe- 

middel meget fet abffiller den fra Huusmufen, fom den i 

Størrelfe flaaer nærmeft. Den forrefte og flørfte Kindtand 

i Underfjæben har nemlig tre Par Tandknuder pg desuden 
en uparret foran, medeng hos Mus musculus fun to 

parrede Knuder følge paa den forrefte uparrede. 

J Jylland traf jeg denne lille Muus paa en Hayre- 

marf ved Skelum Præftegaard, 4 Miil Beft før Mariager- 

fjorden. Seg faae vgfaa flere af dens Neder, for hvis 

funftige Bygning dette lille Dyr ifer har vakt Jnteresfe, 

flaaenbe mellem Stubbene af bet nylig meiede Korn, De 

vare alle fuglerunbe med en Tille Aabning paa den ene 

Side, 99 havde fanledes fuldfommen Lighed- med fmaa 

Fuglereder; be vare dannede af flintfpaltede Blade og Stæng- 
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fer af en Græsart og af Tubfefivet, Juncus bufonius, 

hvilfen fidfte Plante er meget hyppig paa Egnens fugtige 

Gandmarfer. Indvendig vare Nederne ubforebe med finere 

og blødere Græstrevler og een af dem endog med Fnugget 
af en Tidfel — tydeligt Beviis for at Mufen virkelig 

flæber Materialierne til Reden, og iffe bygger den alene 

af bent, den finder paa Stedet. Gloger og flere andre Natur- 

forftere ville iffe indrømme en fandan Tilførfel effer Jnd- 

famlen af fremmede Gjenftande for dermed at gjøre Neden 

beqvemmere, vg deri fætte de Sorffjeffen mellem disfe' Dyrs og 

Fuglenes Redebygning og RNedebygningsdrift. Men ogfaa her 

forefommerbet mig at Driften til at bygge Neder alene hører 

ind under effer er em færegen Udvikling af Opfoftrings- 

driften; thi Rederne bygges rimelig alene for Ungerne, 

ba be fun beboes under Ungernes Dpvært af visfe 

og Hunnen; í bet mindfte træffes aldrig noget Dyr i Rez 

den, naar Ungerne ere uboorne, og Neden er faa lille, at bet 

fynes næften umuligt at Hunnerne og Ungerne paa famme 

Tid funne rummes i den. Jeg fandt desuden altid et Mufe- 

hul tæt ved Reden, faa ber ingen Tvivl fan være om, at 

be jo til famme Tid afbenytte begge Arter af Bopele; for- 

modenlig opholder Hannen fig altid i Hullerne, — En 

bíenbe gammel Hun havde vel 8 Patter, 4 under Bugen 

og 4 under Bryftet, men jeg iagttog bog iffe flere end 6 

Unger i nogen Rede. Gloger fandt, fom befjenbt, Reden 

hængende i Toppen af Rør og andre høie Græsarter, jeg 

fandt ben fun ftaaenbe feft oven paa Jorden mellem vven- 

nævnte Greébuffe og Stubbe, men jeg fandt heller iffe 

noget Spor af den udenfor denne ene Havremart. 

(Fortfættes.) 



Under Hr. Krøyers Fraværelfe paa em naturvsiden- 
ffabelig Neife i- Udlandet bejørges Nedaetionen af 
dette Tidsfkrift af Undertegnede, Bidrag bedes, fom 
forhen, indſendte til den Neibelffe 3Boglabe. 

S Drejer. 4. fiebutan. I. Schjodte. 

> Steenftrup. 

Tryffejl og Rettelſer i Ade Hefte. 

Side 394, lfte Linie, — Kommaet efter „den“ udfletteg, 

—  , den L. — Orbene: „Den har fun faa ſtore Carabidae" 

fettes i Parenthes. 

— 408, 2den £L, f. t. — „Ihvo“ læs „Ifvo“. 

— 400, 2ben L. f. n. — „Skaane“ læs „Blefingen“, 

— 435, 3die €, f. n. — *) læg **)) Den anden Note fettes folge- 

— p bnt, f. må — **) læg. *) | ligen font den førfte. 



549 

Svftematiff Fortegnelfe 
over 

be i Danmark hidtil fundne 

DIPTERA. 

Det Morfe, der indtil be fenere Aar har hvilet over den 

danffe Jnfeft-Fauna í Almindelighed, har iffe mindre om- 

givet Ordenen Diptera. 

Det feneft her ubfomne Berk, Hvori denne Materie 

behandles, — D. F. Müllers Prodromus Zooldgiae Danicae 

af 1776, — vyregner iffun 217 Diptera - Arter, hvoraf 

endda et iffe ringe Antal, ber iffe af Linnés og Fabricius's 

GSyftemer have været optagne og videre forplantebe, ere, 

efter de forte Diagnofer, hvormed be efter Hiin Tids Brug 

betegnedes, tvivlfomme og gaadefulde. De enfelte Arter 

af den banffe Fauna, fom Fabricius fenere beffreo, deels i 

Entomologia systematica, beefá í Systema  Antliatorum, 

var fum en ringe Tilvert til bet tidligere Kjendte. 

Ikke fynderlig bedre Oplysning afgive be iffe ubetyder 

lige entomologiffe Samlinger, fom í den Tid anlagdes vg 

dyrfedes her, Forkjærligheden for de ftore, pragtfulde Crem- 

plarer fra andre Berdensdele — faa nødvendige for Sam: 

lingens Anfeelfe — fynes at have undertrykfet Lyften til at 

grandffe ben fedrenelandffe Fauna. Hvad ber af dennes 

Frembringelfer har været famlet og opbevaret, er derfor 

baade i Henfeende til Antal og videnffabelig Behandling 

af ringe Betydning. Mt ben flore Masfe af de mindre og 

hinanden tilfynefladende nærftaaende Arter maatte være enten 

aldeles iffe, effer fun for en faare ringe Deel — og der: 

hos hoift ufiffert — fjenbte, var en naturlig Følge af Biden- 

ffabens Ufuldfommenhed; men fely. blandt mærfeligere Urter, 

36 
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(om Datidens Forfattere havde troet at Fjende, — men fun 

betegnet med be fædvanlige forte Diagnofer — findes hyp- 
pig Forverlinger og urigtige Sammenblandelfer. 

Grosferer Weftermann tilfommer unægtelig Fortjeneften 

af at have begrundet ben forfte fuldkomnere indenlandffe 

Diptera- Samling. Det rige Udbytte, den udyrfede fædrene 

fandffe Jordbund maatte yde den vante, eirffomme Førffer, 

i Forening med be nøtagtigere Beffrivelfer, den ftærft frem- 

ffridende SSibenffab alt nu havde leveret, famt Forbindelfer 

med det. nordlige Europas ftore Dipteroløger, maatte nod- 

vendig begunftige Foretagendet, Hans Diptera- Samling 

tæller »gfaa, udenfor dens vorige Rigdom paa andre euro: 

pæiffe og erotiffe Arter, et iffe ringe Antal velbeftemte dan⸗ 

ſte Diptera. | 

I de fidfte to Decennier har Dipterologien erholdt en 

fuldkomnere Udvikling. Etatsraad Wiedemann beffrev i 

1817 „neue Zweiflügler um Kiel: — der vel ogfaa for en 

Deel fan anfees fom Bidrag til den danffe Fauna — vg, 

i 1821, Diptera exotica, hilfe fenere, omarbeibebe og for- 

øgede, ubfom (1828 pg 1830) fom „außereuropäiſche zwei- 

flügelige Inſeeten“. Fallen befjendtgjorde (1814—1825) 

„Diptera Sveciae"; Meigen udgav (1819—1830) fin be- 
rømte »[oftemati(de Befchreibung der befannten europärfchen 

zweiflügeligen Infeeten« — 1838 forøget med et Supplement: 

bind — og Macquart: Dipteres du Nord de la France 

(1823—1833), famt — í „Suite à Buffon" — ,,histoire 

naturelle des insectes dipteres; Yigefom famme Forfatter i 

1838 har paabegyndt et nyt Verk: „Dipteres exotiques", fon 

en Fortfættelfe af bet Wiedemannffe, hvortil 1fte Tomes 

ifte og den Deel aft ere udfomne. 

Paa fauniftiffe og monograpbiffe Arbeider har dette 

Tidsrum ogfaa været frugtbart. Blandt be førfte have 
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Dipterologiens Dyrfere fær at paaffjenne det af Profesfor 

Betterftedt i Insecta Lapponica, hvis Slutning imsdefees. 

Om ben banffe Diptera-Fauna er imidlertid hidtil 

Intet befjendtgjørt. Dog har den iffe været udyrket, vg 

endnu mindre befundet fattig paa Indhold. 

Udbyttet af be Efterforffninger, jeg gjennem en Neffe 

af Aar har haft Leilighed at anftilfe i Omegnen af Kjøben- 

havn, forøget med be Bidrag, hvormed vore virkfomme 

Entomologer de Herrer Drewfen og Såisdte belvilligen 

have unbderftøttet mig — den Sidfte ifær ved et iffe ringe 

Antal og for en ftor Deel for vor Fauna nye Arter fra 

hans Neifer i Sjælland og bet nordlige Jylland — udgjøre 

alt en Samling af temmelig betydeligt Omfang. En 

Betjendtgjørelfe af dens Indhold turde mulig være iffe 
uden Jnteresfe for be nærværende Cntomologer og til Bei- 

ledning for be begyndende, Tigefom det er at haabe, at 

Andre í de øvrige Provindfer, ber maaffee ogfaa funde 

have famlet Materialier for denne Green af Videnffaben, 

vilde heraf tage Anledning til en gjenfivig Medvelelfe — 

den bedfte Maade til Videnſtabens Fuldftændiggjørelfe. 

Det er derfor i fint Diemed, fom i dette Haab, at 

jeg har paatentt, fom Middel til at opf9fe vort Fædrene- 

lands Diptera-Fauna, at meddele f£ dette Tidsffrift en For- 

tegnelfe over be Arter af denne Jnfett-Drden, font, faavidt 

mig befjendt, hidtil have været tagne her í Landet, — eb: 

faget af Beftrivelfer forfaavidt be have været nye for Biden- 

ffaben — anmodende enhver dennes Dyrker om velvillig 

Medvirkning, ved, paa lignende Maade, at meddele hvad 

ber udenfor bet, fom herved bekjendtgjøres, mulig maatte 

være eller vorde kjendt. 

Kjøbenhavn, i October 1839. 

€. Steger. 

36* 



Førfte Hovedafdeling , 
NEMOCERA. Latr. Macq. 

Sørfte Familie, Culicidæ. LATR. MACQ. STEPHENS. 

Lite Slægt, Anopheles. me. maca. 
Culex Lin. Fabr, 

1. A. maculipennis. Hoffgg. Meig. Macq. mas. fem. 

2. 

Almindelig lige fra April til September, Hunnen 

hyppig i Hufene paa Vinduerne. 

A. bifurcatus. Meig. Macq. mas. fem. 

Culex bifurcatns. Linn. 

—  trifurcatus & claviger Fabr. 

3 Skoven, paa mørke og fugtige Steder, i Auguft 

og September, fjelden. 

3. Å. nigripes. n. sp. fem. 

Rostro, palpis pedibusque nigris; alis nigro-squa- 

matis; halteribus nigris. long. 2 lin. 

Roftrum og Palper fulforte, disfes 1ſte og 2bet Led 
lige lange, bet 3die noget fortere, bredere mod Spid- 

fen. Anfigt og Pande forte; paa denne en fang, 

hoidagtig Haarbuff; Baghoved med Lang, fulfort Fjeder- 

frand bagved Øinene. Thorax affegraa med nørke- 

braun Sideftribe, í Midten tre utydelige mørke Linier. 

$Bagfrop fortbruun, gunulbaaret. Binger glasklare, 

Aarerne belagte med forte Stiel. Halterer førte med 
foíbagtíg Bafis. Been forte, Hofter (mubfiggule. 

Kun eet Individ, taget i Charlottenlund den 1fte 

Auguft. 
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den Slægt, Culex. LINN. FABR. MEIG. MACQ. 

a) Fødder rensfarvede. 

1. C. pipiens.Lin. Fabr. Meig. Macq. mas. fem. 

J April — Mai, famt Auguft — Detober, over: 

aft almindelig. 

9. C. nemorosus. Meig. Macq. mas. fem. 

Hele Sommeren overalt í Skove og Haver, paa 

flyggefulbe Steder, Hunnen er vor almindelige flik 

fende Myg. 

var. b. obscurior. — C. sylvaticus. Meig. L, 

(mas. fem.). 

3. C. ornatus. Hoffgg. Meig. Macq. fem. 

% Auguft og September i Gfoven; fjelden. 

4. C. nigripes. Zett. fem. | 

°C. borealis. _ Wiedm. (i Grosferer Weftermanns 

Samling). 

Ater; thorace piloso ; abdomine albo-faseiato; pedi- 

bus nigris. long. 2} lin. 

Sort. Hoved og Thorar tæt Tanghaarede med 

enfelte guldgule Haar. Bagkrop med hvide Baand 

om Segmenternes Forrand, Halterer og Been beeg: 

forte 9), | 

To Hunner — meddeelte fra Hr. Chr. Drewfen i 

Skovsborg og, efter hans Formening, tagne her — 

ganffe liig med nogle, Grosferer Weftermann tilhænder 

”) Efter Betterftedts Benævnelfe er det at antage, at Benene paa 

feiffere Eremplarer ere forte. 
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5. 

Culex. 

fomne Eremplarer fra Grønland*), ber af Profesfør 

Setterftebt og Etatsraad Wiedemann have erholdt de 

anførte Benævnelfer. 

b) Fodder hvidringede. 

C. annulatus. Fabr. Meig. Macq. mas. fem. 

S Auguft — Detober. Hunnen iffe fjelden; ind- 

finder fig gjerne feent paa Maret i Hufene. Hannen 

i Almindelighed ffefoen ; men i Auguft dette Mar har 

jeg í nogle Dage truffet den i talrige Sværme i Dm- 

egnen af Kjøbenhavn. 

C.'cantans. Hffgg. Meig. Macq. mas. fem. 

Hele Sommeren igjennem næften ligeſaa almindelig, 

og Hunnen figefaa befyærlig ved dens Stik, fom C. 

nemorosus. 

C. annulipes. Meig. mas. fem. 

Er neppe andet end en Iyfere Barietet af C. cantans. 

C. vexans. Meig. mas. fem. 

F Mai og Auguft i Skoven, temmelig fjelden. 

C. dorsalis. Meig. mas. fem. 

3 Juni og September iffe fjelden. | Seg har i Au: 

guft Maaned fundet Larven i utallig Mængde i Band- 

huller ved Kyften paa Amager. 

En væfentlig Karakteerforffjel før denne Art, frem- 

for alle be øvrige under famme Afdeling, er: at be 

H Xf Insecta lapponica Fascicl. III. p. 491 fan fees, at denne 

Art ogfaa tilhører ben [aplanbffe Fauna.  Omendffjøndt dens 

Befkrivelie faaledes vil funne forventes i den ubfommenbe Fascicl. 

V., fat jeg bog anfect det nødvendigt her at angive dens Karakterer. 
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hvide Fodringe, fom ellers altid omgive Leddene ved 

Bafis , hos Denne ligge paa felve Ledemoødene*), faa 

at Leddene have baade Spidfe vg VBafis hvide. 

var. b. abdomine 5 macularum nigrarum paribus 

(mas. fem.). 

var. c. abdomine 6 macularum nigrarum paribus 

(mas. fem.) - f 

En Han af denne fidfte Varietet ftaaer i Grosferer 

Weftermann$ Samling betegnet C. histrio, Wiedm. 

die Slægt, Aédes. urres. MEIG. Mace. 

Aë. cinereus. Hffgg. Meig. Macq. mas: , 

I Juni, i Moſer; fielden 

- Anden Familie, Tipulariæ. LATR. MEIG. MACQ. 

ifte Stamme, TIPULARIÆ CULICIFORMES. 
MEIG, MACQ. 

Kite Slægt, Corethra, mere. mace. 

Chironomus. Fabr. 

1. C. plumicornis. Meig. Macq. mas. fem. 

$3 Mai og Auguft iffe fjelden ved Bandet. 

2. C. pallida. Meig. Macq. mas, fem. 

Fremkommer gjerne í de førfte varme Dage af Mai 

og træffes paa enfelte Steder") i ftor Mængde, 

*) Ordet Ledemode bruges her, efter dets oprindelige Betydning: 

om det Punkt, hvor Leddene (articuli) mødes, 

**) Jeg har ikfun truffet den ved &abegaarbéaacn. 
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Hannen i Sværme over Vandet, Hunnen i Nærheden 

deraf, paa Planter; men Begge forfvinde efter faa 

Dages Forløb. 

$- 6 fusca. n. sp.? mas. fem. 

C. culiciformis. Meig.? Macq.? : 

Nigro-fusca; thorace postice, linea laterali scutel. 

loque pallidis; antennis nigro-pilosis. long. 21 lin. 

Avffiller fig fra C. plumicornis ved: 

Storrelfen mindre; 

Antenner Hos Hannen forthaarede ; 

Kroppen ftærft haaret, morfebruum; 

Bagfroppens Segmentrande hvidagtige; 

Been fmudfiggule. 

Larven fandt jeg i Slutningen af April i en Dam 

i Nærheden af Kjøbenhavn. Den er 4 ínter Yang, 

guulagtig, 9anbfíar, gjennemfigtig og i det Hele vyer- 

eenéftemmenbe med Réaumurs Afbildning (Tom. V. I. 

PI. 6. p. 68.) famt Degeers Beffrivelfe af Larven til 

Tipula cristallina (Corethra plumicornis) paa 2be Und- 

tagelfer nær: | 

1, 

2. 

Hovedet, ber Hog Réaumur afbildes fom et falt, 

frumt fremftaaende Horn, hvorfra be to Enæede Hager 

ubdftaae, er paa denne Larve omtrent af lige Horde 

med Bryftfegmenterne, í Profil af fiirfantet Form 

med fremfpringende Horn, og fra dette de 2de Hager. 

Haleleddet, ber er afbildet med 2 parallel liggende 

bladformige Svømmefinner, har fun en famformig 

Rad penfelagtige Børfter, hvoraf enhver igjen deler 

fig (5 à 7 Børfter. Nymphe- Tilftand og Forvand- 

ling fom Hos Réaumur. De hjembragte Larver ful- 
endte Metamorphofen tidlig i Mai, dei Dammen nogle 
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Dage fenere. Dens Flyvetid var ligeføm hos C. 

pallida ínbffrentet til faa Dage. 

Denne Art funde maaffee være Corethra eulieiformis 

Meig. Macq.; men ben af bíéfe Forfattere citerede 

Tipula culiciformis, Degeer, hvortil Larven er af- 

bildet i Form af en Culex-Larve, maa da være em 

anden. 

— = — — — — 

2den Slægt, Chironomus. 
FABR. LATR. MEIG. MACQ. 

Tipula Linn. 

L Vinger nøgne. 

A. Salterer hvidagtige. 

a) Been eensfarvede (uden hvide Ringe). 

+ Binger med en fort Punkt. 

C. plumosus. Fabr. Meig. Macq. mas. fem. 

Overalt almindelig ved Bandfteder ; vgfaa hyppig i 

Sværme ved Gjødningdynger paa Marken. 

Den blerggrønne Grundfarve, fom Meigen og Mac- 

quart tillægge denne. Art, træffer hos ben ber fore: 

fommenbe fterft í det rødlige. Saaledes er Binge- 

roden gjerne blodrød; Hannens 33agfrop rødguul med 

morfe Rygpletter effer Tverbaand og Hunnens mørt 

med rødgule Segmentrande. Over den gronliggule 

Thorar udbreder fig fom ofteft et rødligt Skjær. 

Dens Iyfe Farve forandrer fig med Alderen til en 

mere affegraa, og ba vifer ben fig fom 

var. b. C. grandis. Meig. I. 
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2. C. tentans. Fabr. Meig. (non Macq.): mas. fem. 

Thorace virescente vel flavo, vittis nigris, albomi- 

cantibus ; abdomine nigro-fusco; pedibus flavo-viridis, 

geniculis tarsisque nigris: tarsis anticis maris nudis. 

long. 41 lin. 

Conform med bet Fabriciffe Prototyp-Eremplar i den 

Gebeftebt  Lundffe Samling. 

Adffillfer fig fra foregaaende Art ved: 

Thorax: bleeggrøn effer guul, Striberne forte med 

ſolvhvid Glands. 

Bagkrop: fortbruun, noget graalig flinnende; foran 

be hvidagtige Segmentrande fees hvidgraae, + Mid- 

ten afbrudte Ringe. 

Been: guulgrønne effer gule, Spidſen af Laar og 

Skinnebeen, famt alle Fødder fortbrune; Hannens 

Sorfobber uden Sfjæg, alle aar og Tibier nøgne. 

Vinger: hvidere end hos C. plumosus; Randaarer 

guulagtige, Marginalaaren *) Hos Hannen") noget 

bøiet foran Bingefpidfen — hos Hiin er den gandffe 

lige —, Middelpunkten guulbruun. 

Størrelfe: noget mindre end den Foregaaendes. 

Chir. tentans Macq., hvis Gtørrelfe iffun angives 

til 21—9 Linier, fan (ffe være nærværende Art, men 
fynes fnareft at være Varietet af C. aprilinus. 

Fra Herr Chr. Drewfen í Gfovéborg, tagen i Mai 

og Juni. 

”) Efter den af Macquart givne Terminologi i Suite à Buffon, T., 

y. 4. pet 

**) Hog Hunnerne til begge Arter er den lige ftarkt boict. 
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9. C. intermedius. n. sp. mas. fem. 
Viridis vel flavo-viridis ; vittis thoracis, metathorace 

pectoreque cinereis ; maculis dorsalibus abdominis tar- 

sisque fuscis; tarsis anticis maris barbatis. long. 

Alin — 

Denne ftaaer be de foregaaenbe Arter meget nær. 

Den er fjenbelíg mindre og ab(fiffer fig desuden fra 

den Førfte ved em mere grøn Farve; fra den GSidfte 

ved Skjægget paa Hannens Fortarfer og be fangfaarebe 

Been, uden forte Spidfer. ` 
Den vifer fig under følgende Forandringer: 

var. a. (mas.): Prasinus; thorace cinereo-vittato; 

abdominis segmentis 2do, 3tio 4toque macula 

gemina fusca, segmentis tribus ultimis fusco- 

striatis, albo-micantibus; pedibus viridis, tarsis 

apice fuscis. 

(Chir. prasinus Meig. Macq.?) 

var. b. (mas.): Flavo-viridis, pictura ceterum ut 

in var. å. 

var. c. (mas.): ut var. b. maculis modo dorsalibus 

integris. 

var. d. (mas.): ut var. b. abdominis vero segmento 

imo fusco-bipunetato, reliquis basi fascia lata, 

fusca. 

var. e, (fem.): similis var. b—d.; abdomine fusco, 

segmentis apice fascia lata, viridi, lateribus 

albo-maculatis. | 

var. f. (mas. fem.): Flavo-viridis, vittis thoracis, 

pectore metathoraceque carneis, cinereo-micanti- 

bus, abdominis segmentis 2do, 3tio Atoque 

puncto oblongo fusco (mas.) aut, abdomine viridi, 

segmente Imo immaculato, reliquis basi fascia 
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fusca, lateribus albo-maculatis (fem.); puncto 

alarum minuto. 

Maaffee denne Art funde være C. prasinus 

Meig. Macq., med hvilfen var. a. fynes at have 

ftor Lighed. Men begge Forfatterne angive ben 

Sidſtes Længde til 6—7 Linier*) — florre end 

C. plumosus — vg Tegningen paa Bagfroppen, 

fom beftanende í tre mørke Punkter må hvert af 

be forreſte Segmenter. 

Palper brune. Hannens Antenner brune med guul 

Bafis og bruungule Haar; Hunnens gule, bet 9berfte 

Led fort. Grundfarve $08 var. a. græsgrøn, Hos de 

øvrige Varieteter mere bleege eller guulgrøn. Tegning 

fom i Diagnofen. Bagfroppens det, 8die og 4de 

Segment har høg var. a. og b. to trefantede, med den 

lengfte Side mod hinanden vendte Pletter, ber Hos 

var. c. flyde fammen i en flraaliggende fiirfantet Plet, 

og hos var. d. udvide fig til brede Toerbaand om 

Segmenternes Bafis, med en fremfflydende Spidfe langs 

Ryggen; Ste, Gte vg 7de Segment ere 6 be Iyfere 

Barieteter næften uplettede, i de andre med meer eller 

mindre morfe Tverbaand, famt med hbvidagtig Glands, 

afbrudt af en bunfef Rygflribe. Var. e, Hunnen, 

ber er mindre foranderlig, har mørke Baand om Seg- 

menternes Bafis, men Bagrandene, badbe paa Ryg vg 

Bug, brede, grønne eller guulgrønne; i modfat Retning 
ere Siderne hvidagtig flinnende. Binger fom hos C. 

plumosus. Peen Yangfaarebe, Glinnebeen med forte 

Spidfer, Tarfer mørke; Hannens Forfodder fljæggede. 

*) S Meigens Abbildungen 1fte8 Heft, Hamm 1830, udgjør Maalet 

for dens naturlige Længde fun 5 Linier. 
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Var. a. fjelben; be øvrige temmelig hyppige, i Juni 

og Juli. 

4. C. pallens. Meig. Macq. mas fem. 

var. a.: pedibus flavis, femoribus posterioribus fu- 

scis, aut, i 

var. b.: pedibus fuscis, femoribus anticis flavis. 

Almindelig ved Søer og 3Banbfteber. 

Meigen og Macquart. angive deng Been gule. 

Hos ben Her forefommenbe Art have ikkun nysud- 

piffede Judivider gule Been, dog med morfe Melem- 

og Baglaar; men í Almindelighed vifer den fig med 

morfe Been, Forfaarene gule med mørke Spidfer. 

Paa ældre Judivider bliver Thorax mere affegraa 

og Striberne, ber fet mifte deres graa Duunbedæk- 

ning, forte. Gaadanne Cxemplarer fade fig henføre 

under 

C. annularius. Meig. Macq. 

Ligeledes ſynes bet troeligt, at Meigens C. obscuri- 

pes er en mørt Barietet af denne Art, 

D. C. barbipes.. n. sp. mas. fem. 
Thorace cano, fusco-vittato ; abdomine fusco, albo- 

annulato; pedibus. flavis, tarsis anticis maris sub- 

inerassatisp dense barbatis. long. 34 lin. 

var. b.: femoribus posterioribus fuscis. A 

var. €.: pedibus fuscis, femoribus anticis flavis. 

Palper brune. Antenner brune med guul Bafis 

Hannens med rødbrune Haar. orar Hvidgraa med 
forte, graalig flinnende Striber, den mellemfte dobbelt. 

Bagkrop fortagtig med bvidagtige, + Midten afbrudte 

Ringe om Segmenternes Bagrande, be tre fibfte Seg— 
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menter gandffe graae. Halterer Hvide. Vinger hvide 

med brune Randaarer og en fort Centralpunkt. Been 

gule, Mellem: og Baglaar undertiden brune (var. b.), 

ofte brune og fun Forlaarene gule (var. e). Hannens 

Forfodder noget toffe, mørke, fra over Midten af det 

forfte indtil Spidfen af det fjerde Led til begge Sider 

bevorede med et tykt, rødbruunt Skjceg, paa den ud- 

vendige Side dobbelt faa langt fom paa ben indvendige. 

Det andet Led paa famme Fødder neppe faa langt font 

det tredie eller fjerde, hvorved ifær Hunnen fiffreft 

adffilfes fra C. pallens, ber har bet betydeligt fænger 

end ethvert af disfe 2be Led. Melem- og Bagbeen 
tæt fangfaarebe ; alle Qebemop forte, 

Denne Art har jeg fun truffet paa Amager, hvor 

den i Mat, Juni og Juli forefommer i Mængde ved 

Smaafser í Nærheden af Stranden. 

6. C. flaveolus. Meig. Macq. mas. fem. 

J Juli, paa Vilehæffer ved Bandet; fjelden. 

7. C. riparius. Meig. Mac q. mas. fem. 

var. b. pedibus fuscis. 

Temmelig almindelig vveralt. 

S. C. venustus. Fries. Zett. mas: fem. 

(non Macq.) 

Flavo-viridis; thorace vittis tribus castaneis, inter- 

media gemina; abdomine maculis dorsalibus fuscis; 

pedibus pallide-virescentibus, nigro-geniculatis; alis 

albis, puncto obsoleto fusco. 

Mas. Abdominis segmentis : Imo immaculato, 2do, 

3tio Atoque basi macula fusca, reliquis fuscis, 
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albo-micantibus ; tarsis antieis nudis, pedibus 

posterioribus pubescentibus. long. 3 lin. 

Fem. Abdomine maculis dorsalibus majoribus, in- 

terdum toto fusco ; segmentorum margine postico 

faseiis viridibus, lateribus maculis trigonis albo- 

micantibus. long. 21 lin. 

Grøn, meer effer mindre guulagtig. Palper brune. 

Hannens Antenner brune med guulbrune Haar; Hunz 

neng gule med bruun Spidfe. To tætliggende Middel 

firiber paa Thorax, fra Forrand til Midte, og to Yder- 

ftriber, fra Midt før Midten til Bagranden, glindfende 

Faftaniebrune. Bryft og Bagryg graalig-forte. Skjold 

altid græsgrønt. Laar bleeggrønne, Gfínnebeen og 

Fodder blegere, be fidfte noget mørfe mob Gpibfen; 

forrefte Skinnebeen ved Bafis og Cpibfe, Sypidfen af 

be øvrige, famt af alle Forled fortagtig; Melem- og 

DBagbeen hos Hannen fangdunede, Forbeen nøgne. 

J flere Generationer- temmelig hyppig baade ved 
Bandet og í Hufene. 

9. C. cingulatus. Meig. Macq. mas. fem. 

Sffe fjelden om For: og Gfteraar. 

10. C. aprilinus. Hoffgg. Meig. Macq. mas. fem. 

Ligeledes, 

var. b. thorace postice cinereo, antice vittis nigris 

nitidis confluentibus (mas). 

Forffjellen mellem de to fibfte Arter er vel fun fvag, 

men fynes dog at være fonftant: hos Hiin [fere 

Farve, Hunnens Antenner gule, Hannen$ Fortarfer 

nøgne, Nandaarerne i Vingerne gule; Hos denne 

fortagtig Bagkrop, mørke Antenner, Fortarfer hos 

Hannen fljæggede, Nandaarer mørke. 
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13. 

14. 

15. 
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= 

Hos var. b. forfoinber ben gule Farve paa Thorax : 

bagtil vifer denne fig affegraa, fortil flyde de tre 

glindfende forte Striber fammen, fun paa Siderne, 

fra SSingeroben til GSfulderen, et guult Baand, 

C. tentans Macq. — der, fom foranført, iffe fan 

antages fynonym med C. tentans Fabr. Meig. — 

fynes at være en Barietet af denne Art. 

++ Binger uden fort Punkt. 

C. rufipes. Fabr. Meig, VI. mas. fem. 

Tipula rufipes Lin. 

Chir. bifaseiatus Meig. I. Macq. 

Conform med det Fabriciffe Prototyp-Eremplar i 

den Grheftedt-Lundffe Samling. 

S Auguft, ved Bandet; noget fjelden. 

C. pedellus. Meig. Macq. mas fem. 

Tipula pedella Degeer. 

Chir. cantans Fabr. 

I Mai og Auguft, iffe fjelden. 

C. chloris. Meig. Macq. mas. fem. 

Ligeledes, men fjeldnere. 

C. olivaceus. Meig. mas. fem. 

Sjelden, 

C. dorsalis. Meig. mas. 

I Auguft, fjelden. 

C. venosus. (Meig.?) mas. fem. 

Thorace cinerascente flavo, fuseo-vittato; abdomine 

fusco, eingulis interruptis albo-micantibus; antennis 
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pedibusque flavo-testaceis; alis albo-hyalinis, nervis 

distinctis, obscuris. long. 34 & 2} lin. 

Fra Meigens C. venosus afviger denne ved: 

Thorar: graalig-guul, Striberne brune med graat 

Skin. 

Bagfrop: med hvidagtige, i Midten afbrudte 

Ringe. 

Størrelfe: langt overgaaende Meigens Art, ber 

fun anfættes til 13 Linie. 

Hannens Forfødder fljæggede. Bagkroppen flærtt 

haaret. 

Paa Amager, ved Kyften, i Juni. 

C. notatus. Meig. fem. 

3 Mai og Juni, fjelden. 

C. littorellus. Meig. fem. 

. Ligeledes, 

C. nigroviridis. Macq. mas. fem. 

Mas. tarsis anticis nudis. 

J Mai og Juni, temmelig fjelden. 

De Iyfere Individer af denne Art nærme fig meget 

til den foran beffrevne C. venustus. 

C. viridis. Macq. mas. fem. 

Viridis vel flavo-viridis; vittis thoracis, pectore, 

metathoraceque carneis; tarsis plus minusve fuscis; 

antennis flavis, apice nigris. long. 2 lin. 

Den grønne Farve bliver iffe fjelden guulagtig; dog 

holder Bagkroppen fig í Almindelighed reen græsgrøn. 

Fødder blege med brune Ledemod, ofte gandffe brune. 

Almindelig ved Vandet hele Sommeren. — 
37 
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21. C. nigrimanus. n. sp. mas. fem. 

Viridis vel flavo-viridis; vittis thoracis, pectore, 

metathoraceque carneis; tibiis tarsisque anticis nigro- 

fuscis. long. 3 & 24 lin. 

Ligner foregaaenbe Art, men er fjendelig ftorre. 

Førrefte Skinnebeen og Fødder fortagtige; Mellem- og 

Bagfødder mørke, med forte Ledemod. Vinger hvide, 

Hannens Fortarfer med enkelte fine Haar; be forrefte 

Forled Hos begge Kjøn i aftagende Længde, 

Noget fjelden i Mai vg Juni. 

22. C. armillatus, n. sp. mas. fem, 

Flavo-viridis; vittis thoracis, pectore, macula late- 

rali, margineque metathoracis postico nigro-piceis ; 

pedibus anticis nigro-fuscis: articulo tarsorum primo 

basi albo, tarsis maris barbatis. long. 9 & 24 lin. 

Avffiller fig fra C. nigrimanus ved: 

Thorax - Striber, Bryt, en oval Sideplet under 

SRingeroben , famt Bagryggens Nederrand, berge 

førte. 

Vinger mindre hvide, Randaarer bruungule. 

Forbenenes Laar, Skinnebeen og Tarfer fortbrune ; 

bet 2bet, Idie pg 4be Led paa disfe lige lange, 

det 1fte Led med hvid Bafis. | 

Hannens Fortarfer med flærkt, fortagtigt Stjæg. 

23. C. albofasciatus. n. sp. fem. (mas.?) 

Fem. Viridis, vel flavo-viridis; thorace obsolete 

vittato; articulo 1mo tarsorum omnium albo, 

reliquis tibiisque anticis nigro-fuseis. ^ long. 

2 lin. . 
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Mas.? tibiis omnibus flavo-viridibus, tarsis pallide 

fuseis, nigro-geniculatis, articulo Imo albo, tar- 

sis anticis barbatis. long. 2} lin. 

Hun.  Græsgrøn. Thorar undertiden guulgrøn, 

med utydelige Striber. Forrefte Skinnebeen 

fortbrune ; forfte Led paa alle Fødder hvidt med 

fort Spidfe, de øvrige mørke; bet vet, vie og 

4be Led paa Fortarferne lige lange. | 

Som Han til denne Art antages nogle Individer, 

ber have be forrefte Skinnebeen guulgrønne og 

be 3 å 4 fidfte Forled libet mørke med forte 

Ledemod. Fortarfer fljæggede. 

I Mai iffe fjelden. 

C. biannulatus. n. sp. mas. fem. 

Viridis unicolor; tarsis nigris, albo-biannulatis, ti- 

biis autieis apice fuscis. long. 21 & 2 lin. 

Ligner foregaaenbe Art, men er gandffe eensfarvet 

græsgrøn. Alle Fødder forte med to hvide Ringe, 

ber indtage: paa Forbenene ben vverfte Halvdeel af 

det 1fte Led og næften hele det 2bet, men paa Mellem- 

og Bagbenene fun lidet over Halvdelen af hvert af 

disfe Led. Spidſen af be forrefte Stinnebeen har hos 

Hunnen en bred, morf Ring, Hos Hannen tun en fort 

Punkt. Hannens Fortarfer noget haarede. 

Begge Kjøn ved Bandet, í September, fjelden. 

C. nervosus. n. sp. mas. 

Viridis; vittis thoracis, pectore, metathoraceque 

carneis ; alis hyalinis, nervis distinctis. long.2 lin. 

Ligner C. viridis, men udmærfer fig ved glasagtige 

Binger, alle Aarer ftærtt udtrykte. 

Flere Hanner i Juni, 

37* 
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C. prasinatus. n. sp. mas. 

Prasinus, nitidus; vittis thoracis, pectore, meta- 

thoracisque margine postico nigris; pedibus pallide- 

viridibus tarsis fuscis; alis albis. long. 2 lin. 

Palper og Antenner Iyfebrune, disfe med guulagtige 

Haar. Thorax glindfende æblegrøn; Striberne, hvørs 

af den Mellemfte ender der, hvor Sideftriberne begynde, 

Bryft og ben nederfte Rand af Bagryggen glindfende 

forte. Bagkrop (efter Døden) guulgrøn. Been bleeg- 

grønne, Fodder morfe. Vinger hvide. 

Hannen fjelden. 

C. viridanus. Macq.? mas. fem. 

Viridis, vittis thoracis ferrugineis, vel nigro-brunneis, 

pectore metathoraceque nigris (mas.); aut, vittis tho- 

racis pectore metathoraceque ferrugineis (fem.), pedi- 

hus pallide-viridibus, alis albis. long. 14 & I lin. 

Macquart tillægger den af ham beffrevne Han netop 

famme Tegning, fom findes hos Hunnen til denne 

Art. Det er dog muligt at Tegnet I er fat iftedet: 

for P, hvilket Udtrykfet „antennes å dernier article 

noir”, ber nærmeft vilde tilfomme en Hun, fynes at 

beftyrfe. 

Smut græsgrøn. Hannen har Bryft og Bagryg 

ftebfe forte, men Gtriberne paa Thorar foranderlige; 

fnart gandffe ruftgule, fnart bagtil vuftgule og fortil 

førte, Mellemftriben da altid fort, og ofte affe tre 

Striber ganb(fe forte. Hunnen har Nygftriber, Bryft 

og Bagryg ruftgule. Been bleeggrønne med brune 

Qebentob pg mørke Fodder; Forlaar fedvanlig bruun- 

agtige. Halterer og Binger hvide. 

Flere gange truffet i Parring. 
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C. pusillus. Fabr. Meig. Macq. mas. 

Tipula pusilla Lin. 

Synes at forefomme fjelden her. 

C. psittacinus. Meig. mas. 

Har ftor Lighed med C. nigroviridis, men adffilfer 

fig ved: 

Bagkrop eensfarvet morfegron ; 

Fortarfer ftærft fljæggede. 7 

Paa Pilcheffer ved Søer i Mai — Juni, Auguft 

— September, undertiden meget hyppig. Hunnen 

endnu ufjenbt. 

C. albipennis. Meig. mas. fem. 

Paa famme Steder og Tider, fom føregaaende Art, 

men langt talrigere. 

C- tendens. Fabr. Meig, Maeq. fem. 

3 Auguft, i Skoven; meget fjelden. 

C. ictericus. Meig. fem. 

Kun een Gang i September, í Drdrupfrat. 

C. dispar. Meig. mas. fem. 

Z Mai og Sunt, ved Bandet; iffe fjelden. 

C. nubeculosus. Meig. Macq. mas. fem. 

Observ. halteribus apice plus minusve fuscis. 

Hele Sommeren, fra Mai til September, alminde» 

lig ved Bandet. 

C. albolineatus. Meig: Macq. mas. 

J Juni, fjelden. 
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C. leucopogon. Meig. Macq. mas. fem. 

"Observ. Femina: thorace flavo, vittis tribus atris, 

antennis flavis apice nigris. 

3 Mai, paa Pilehæffer, í ftor Mængde. 

C. glabricollis. Meig. mas. 

Kun eengang tagen. 

C. longipes. n. sp. fem. 

Thorace pallido, rufo-striato, hirto; abdomine nigro ; 

pedibus albidis, tarsis anticis tibiis plus quintuplo 

longioribus. long. 14 lin. | 

Antenner gule med ført Spivfe. Thorax og Skjold 

grønlig-hvide, haarede; Nygftriber og Bryft rødgule; 

Bagryg bruunagtig. Bagkrop fort med gunlagtige 

Haar. Been hbvidagtige med forte Cebentob ; Forfødder 

frærtt forlængede: bet førfte Tarfeled af dobbelt og 

ethvert af de næfte tre af lige Længde med Skinne— 

benet; bet femte Forled fort. Vinger glasklare med 

guulagtige Aarer. | 

Kun eet Judivid. 

C. rufovittatus. n. Sp. fem. 

Thorace albido, rufo-vittato, hirto ; abdomine pedi- 

busque flavo-viridibus; tarsis albis. long. I lin. 

Hoved mørferødt; Antenner bleeggule. Thorax røde 

lig-hvid, Striber og Bagryg røde, nærmeft kjodfarvede. - 

Bagfrøp og Been af en lyg guulgrøn Farve; paa 

Spidſen af Stinnebenene en fort Punkt; Fødder hvide, 

de forrefte famt Spidfen af be bagefte brune. 

Ligeledes fun eet Exemplar. 



40. 

41. 

42. 

Chironomus. 571 

C. testaceus. Macq. fem. 

Sjelden + Mai. 

C. vagans. Meig. 

Fra Herr Schiodtes Neife i Sjælland, 1838. 

C. scalenus. Meig. Macq. 

Ligeledes, 

C. histrio. Fabr. Meig. 

Ligeledes. 

C. variabilis. n. sp. mas. fem, 

Antennis nigris; capite, thorace scutelloque flavis, 

dorso trivittato, lateribus puncto fusco; metathorace 

abdomineque nigris; ventre flavicante, pedibus plus 

minusve obscuris (coxis antieis semper flavis), alis 

cinerascentibus. long. 13—14 lin. (mas.), aut. 11— 

1 lin. (fem.) 

Denne Art er faare foranderlig. 

var. a. vittis thoracis, pectore punetoque late rali 

testaceis; metathorace nigro; abdomine fusco, 

ventre flavo; pedibus flavo-testaceis, tarsis om- 

nibus tibiisque anticis obscuris, — mas. 

var. b. vittis thoracis &e. castaneis; abdomine 

nigro, ventre flavo, pedibus testaceis, anticis 

obscuratis. — mas. fem. 

var. c. vittis thoracis &e. fusco-brunneis; ab- 

domine nigro, ventre testaceo; pedibus obscure 

testaceis, anticis fuscis..— mas. fem. 

var. d. vittis thoracis &c. nigro-fuseis; pedibus 

fuscis, femoribus posticorum fusco-testaceis. — 

mas. fem. 
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var. e, vittis thoracis &e. nigris; pedibus totis 

fuscis. — mas. fem. 

var. f. vittis thoracis latis, sub-confluentibus ; 

scutello brunneo; pedibus fuscis. — mas. 

var g. vittis thoracis confluentibus; scutello nigro 

mas. 

Synes nær beffegtet med C. sulphuricollis vg C. 

geniculatus Meig. famt C. gracilis Macq. 

Antenner altid forte, Hannens forthaarede, hos 

Hunnen af de to førfte Varieteter med guu! Rodſtive. 

Bagryg ligeledes beftandig fort. Bug Iyfere elfer 

mørfere guul, men forfoinber ofte hos Hannen, efter 

Døden. Binger lidt graaagtige, uklare, med tykke 

blege Aarer, den yderfte Halvdeel af Nandaarerne 

tyffere og noget mørk, Halterer ſmuk Iyfegule. 

Om For: og Efteraar hyppig, meeft í Nærheden af 

Hufene, ofte paa Binduerne i April og Mai. 

Under var. b. d. forefommer den almindeligft. _ 

Ogfaa fendt fra Hr. Juftittarius Boie i Kiel og 

Hr. Chr. Drewfen i Skovsborg. 

C. confinis. m. sp. fem. 

Thorace flavo, vittis tribus nigris, nitidis; pedibus 

nigris, femoribus flavis, apice nigris. long. 11 lin. 

Signer foregaaenbe Art, men er fjendelig ftorre, 

Hoved guult, Antenner og Palper forte. Thorar 

guul med brede, glindjende forte NRygftriber (hos fore: 

gaaende Art ere be matte) og en ftor, trekantet, fort 

Plet under Bingeroden. Bryft bruunt; Bagryg fort 

fun lidet glindfende. Bagfrop morkebrunn med hvide 

agtige Gegmentranbe; Bug guulagtig. Been forte, 
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Laarene gule med fort Spidſe. Halterer og Vinger 

font 508 foregaaende Art. 

Fra Herr Schiodtes Neife í Sjælland, 1838. 

C. femoratus. n. sp. fem. 

Flavus; thorace vittis angustis brunneis; abdomi- 

nis dorso fusco, incisuris albidis; pedibus pallidis, 

femoribus annulo füsco. long. 4 lin. 

Guul. — orar med tre fmaffe, brune Striber. 

Bryft og en Dobbelplet under VBingeroden brune. 

Bagryg glindfende fort. VBagfrøp bruun me hvids 

agtige Segmentrande; Bug guul. Been bleeggule 

med, en fortagtig Ning paa Midten af aarene; Spid- - 

fen af de bagefte Sfinnebeen mørt, Halterer gule. 

Vinger glasklare, hvide. 

Fra Hr. Såisdtes Neife paa Bornholm, i Septem- 

ber 1838. 

C. varians n. sp. mas. fem. 

Mas. Niger; thorace pallide flavo, late nigro- 

vittato; pedibus obscure testaceis, alis albis. 

long. 11 lin. 

Femina.  Thorace pallide flavo, vittis angustis 

pectoreque rufo-brunneis; scutello flavo; meta- 

thorace nigro; abdomine obscure viridi, ventre 

flavo, pedes & alæ ut in mare. long. vix I lin. 

Han. Antenner brune, fortjaarebe, Thorar bleeg- 

gunl, be brede Rygftriber, Skjold, Bagryg vg 

Bryft fortbrune. Bryftfider gule med em fort 

Plet ved Vingeroden. Bagkrop fort. Been 

fmudfig brunngule, Halterer hvide. Binger 

uflare, røgguulagtige, med melfehvid Farveffifte, 

Aarer blege. 
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Hun. Antenner brune med guul Nod. Hoved 

rebguuít; Pande bred. NRygftriber fmalfe, faftaniez 

brune. Skjold guult. Bagryg fort. Bagkrop 

morkegron med guulagtig Bug. 

Hos begge Kjon er paa Forbenene Skinnebenet om— 

trent af lige Længde med de 4 ſidſte Fodled. 

3 Mai og September, flere Gange truffet in copula. 

b) een bvidringede*). 

€. albimanus. Meig. Macq. mas. fem. 

Niger, articulo primo tarsorum anticorum toto albo, 

tibiis tarsisque posterioribus pallide fuscis. long. 

2 lin. 

I Mai og Juni, i Stoven paa Bøgetræer, temmelig 

fjelden. 

C. plebeius. (Megl. Meig. Macq.?) mas. 

Niger, pedibus fuscis, articulo primo tarsorum anti- 

corum basi albo. long. 2 lin. 

Er neppe andet end en Barietet af C. albimanus. 

C. intersectus. n. sp. mas. fem. 

Ater helosericeus; thorace, incisurisque abdominis 

nitidis (mas.); aut humeris, abdominis basi ventre- 

que flavis (fem.); pedibus nigro-fuscis, tibiis posteriori- 

bus fascia obsoleta alba. 

Long. maris I lin. feminæ % lin. 

) De foranforte Urter C. armillatus, C, albofasciatus 0g ©. biannula- 

tus burde vel efter de hvidringede Fødder have hørt under denne 

Afdeling; men deres naturligfte Plads bliver blandt Rakken af 

de grønne Arter, hvorunder de derfor eve opftilkde. 
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Han. Antenner forthaarede. Hoved, Thorar, Skjold 

og Bagryg glindfende forte. VBagfrop floiels- 

fort, ben forfte Ring og en bred Rand om be 

øvrige glindfende; Halefpidfe hvid. Bug (paa 

levende Eremplarer) bleegguul. Halterer hvide 

gule. Binger glasagtige, hvide. Hofter glind- 

fende forte; Been fortagtige, om GStinnebenene 

- et noget utydeligt, hvidt Baand, paa Forbenene 

neppe fjenbelígt. 

Hun. Skuldre, tildeels Bryftfider, førfte Abdominal- 

ring, famt Bug, gule; tøvrigt fom Hannen. 

Paa Bandplanter, i Midten af September, i ftor 

Mængde. ' 

C. dizonias. Meig. mas. fem. 

C. bicinctus Meig.? Macq. 

I September, temmelig fparfomt, og fuu i fort 

Tid. — 

Denne Art, ber har bet Ifte og 4be Bagfropfegment - 

guult, fvarer i fuldfommen til Meigens VBeftrivelfe 

(VI. 252. 101), famt til Aftegningen deraf i Meigens 

„Abbildungen, 1fte8 Heft. Macquart$ C. bicinctus 

laver fig henføre herunder. Derimod bliver det tvivl- 

fomt, om C. bicinctus Meig. er en forffjellig Art, 

eller fun Barietet af denne, da han i Beftrivelfen (T. 

Al. 48) angiver be gule Tverbaand paa bet Ifte og 

det famt dte Segment, men i fine „Abbifdungen“, 

hvor tillige den ubeftrevne Han fremftilles, henlægger 

bem paa bet fte famt Idie og 4de Segment. 
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52. C. tricinctus. Meig. Macq. mas. fom. 

Hos Hannen, ber et er beffreven af be nævnte Forf., 

flyde Nygftriberne fædvanlig fammen i cen fort Plet. 

Bagkrop fløtelsført, bet Ifte, 4de og 7be Segment 

guult, bet det, undertiden ogfaa det Ste med guul 

Rand. Paa Melemfødderne er bet ifte Led Hvidt 

med fort Bafis, det det hvidt med [ort Spidfe; paa 

Bagfodderne be tre øverfte Led hvide, det 1fte med fort 

Bafis, bet Idie med fort Spidfe. Længde 11 Linie. 

I September, i Græsfet ved Søbredder, temmelig 

fjelden, og vifer fig fun 1 à 2 Uger, 

53. C. trifasciatus. Meig. fem. 

Mulig fun en Iyfere Barietet af den Foregaaende. 

54. C. sylvestris. Fabr. Meig. mas. fem. 

Temmelig almindelig ved Bandet í Mai, Auguft og 

September, Den vifer fig meget forffjellig: 

var. a. thorace flavo, nigro-vittato ; abdomine atro, 

segmentis Imo Atoque totis, 2do toque basi 

flavis. (C. triannulatus.  Macq.?*) 

var. b., ut in a., segmento 4to supra macula nigra 

(mas.). 

var. ce. thorace nigro, humeris flavis, abdominis 

segmentis Imo toto, 4to toque basr anguste 

flavis (mas.). 

*) C. triannulatus Macq., der ffal have det 1fte, 4de og dte 

Abdominalfegment guult, fynes at være Barietet af denne Art. 

Mærkeligt nof, at Meigen i „Abbildungen, 1fte8 Heft 9, 7" 

giver fin C. sylvestris netop denne Tegning. 
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var. d. abdomine atro, basi flavo, incisuris pallide 

flavis (mas). (C. marginatus. Macq.) 

var. e abdomine flavo, supra atro; segmento 7mo 

flavo, puncto laterali nigro (fem.). 

var. f. ut in var. d. tibiis anticis fuscis (mas.). 

C. ornatus. Meig. fem. 

C. sylvestris, var. ? 

Kun een Gang tagen. 

C. motitator. Fab. Meig. Macq. fem. 

Tipula motatrix, Lin. 

J September, fjelden. 

C. annulipes. Meig. Macq.? — fem. 

Abdomine nigro, basi flavo, apice albo, ventre fu- 

sco, (Meig. I. 43. 51. cfr. VI. 244.) | 

C. tremulus. Fabr. Meig. Macq. 

Tipula tremula, Lin. 

Fra Hr. Schivdtes Neife + Sjælland, 1838. 

B. Halterer forte eller brune. 

C. niveipennis. Fabr. mas. fem. 

(Efter bet Fabriciffe Prototyp-Eremplar í den Sepe- 

fiedt-Lundfle Samling.) 

C. pilicornis. Meig. VI. 254. 108. 

C. rudis Fries. Zett. 

Ikke fjelden om Foraaret i Dyrehavsegnen. Dg- 

faa fra Lapland, fom C. rudis Fries, ved Hr. Prof. 

Jetterftedt í Lund. 
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63. 

65. 
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var. b. scutello brunneo; pedibus testaceis, geni. 

culis nigris (fem.). 

Meigeng C. niveipennnis (I. 51. 73) fan faaledes 

iffe tillægges Citatet af Fabricius, figefom det Fabrici- 

ffe Citat af C. pilicornis (Meig. I. 52. a. cfr. VI. 

254. 108.) iffe tilhører denne Art. 

C. obscurus. Meig. mas, fem. 

€. barbicornis, Fabr. 

F Mai og Sunt, i Græsfet ved GSøbredder, temme- 

lig fjelden. 

C. aterrimus. Meig. mas. fem. 

S Mai ved Gjødningdynger, iffe fjelden. 

C. stercorarius. Meig. Macq. mas, fem. 

Tipula stercoraria, Degeer. 

Ligeledes. Hunnen til den her forefommende Art 

bar Vingerne noget mørke. 

C. byssinus. Meig. Macq. mas, fem, 

Tipula byssina, Schrank. 

Er her langt almindeligere end C. stercorarius. 

Den bagefte Arm af Gaffelaaren er ftærft tilbage- 

boiet mod Bagranden af Bingen, 

C. minimus. Meig. Macq. mas. 

Om Hoften, almindelig. 

C. flavonervosus. n. sp. fem. 

Nigro-fuscus, flavo hirtus; antennis pedibusque lu- 

teis; alis hyalinis, nervis crassis, flavis, costa flava. 

long. I lin. 
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Ligner C. nubeculosus; men er langt mindre. 

Thorar og Bagkrop matforte med gunlagtige Haar. 

Antenner og Been gule. Binger glasklare med tykke, 

guulagtige Varer, Forrand guul; hele VBingeranden 

flærtt fryndfet. Halterer forte med guul Bafis. Paa 

Forbenene er Skinnebenet fun halv faa langt fom det 

ifte Tarfeled og lidet fortere end bet det. 

C. lucidus. n. sp. mas. 

Niger nitidus; pedibus piceis, femoribus nigris; alis 

albis. long. 13 lin. 

Glindfende fort. Antenner med forte, Bagkrop med 

brune Haar. Been beegbrune, Laar forte, de forrefte 

rødgule ved Noden. Halterer fmudfig brune, Binger 

hvide, ved Roden en fort Linie, 

3 September, fjelden. 

var. b. pedibus totis piceis; thoracis lateribus 

antice flavis. i 

Neſten 2 inier. Den forte Stribe ved Vingeroden 
er her guulbruun. Maaſtee færftilt Art? 

IL Vinger haarede. 

a) Halterer bvidagtige. 

C. punctipes. Wiedem. Meig. mas. 

Ikke fjelden om For: og Cfteraar. Hunnen endnu 

ufjenbt*). 

Den grønne Bagkrop bliver ofte, efter Døden, hvid 

agtig. Saadanne Individer fynes at være meget liig 

meb C. dimidiatus, Meig. VII. 

*) En Hun, tagen i Parring, unbfom 5 den vifte fig ved et flygtigt 

Diekaft ganbffe grøn. 
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19. 
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C. flavipes. Meig. Macq. mas. fem. 

Temmelig almindelig. 

C. fuscipes. Meig. Macq. mas. fem. 

Om For: og Gfteraar, iffe fjelden. 

C. vernus. Meig.? mas. fem. 

Grundfarve mørkoliven. De glindfende forte Ryg- 

ftriber indtage hos Hannen hele Thorar; men vife fig 

diftinfte hos Hunnen, med noget Iyfere Mellemrum, 

Bagryg vg Bryft glindfende forte. Paa Forbenene 

er det 1fte Fodled halvanden Gang længere end Sfinne- 

benet, og omtrent fígefaa langt fom be øvrige fire 

Red. 

S Mat, temmelig hyppig. 

C. modestus. Meig. fem. 

I Auguft, paa Bandyplanter. 

C. latus. n. sp. fem. 

Fusco-testaceus; thorace hirto, fusco vittato; ab- 

domine obscuriore, postice dilatato, incisuris albidis; 

pedibus testaceis. long. 11 lin. 

Ligner ben foregaaenbe Art; men avffiller fig ved 

den bagtil udvidede Bagkrop. Thorax forlænget ub 

poer Hovedet, flærkt haaret, af en fmudfig, rødguul 

Farve med tre morfe Striber, Den haarede Bagfrøp 

noget mørfere med hvidagtige Segmentrande. Halterer 

brune med guul Bafis. Vinger morfegraae, tæt 

haarede. 

Ikke fjelden i Juli pg Auguft, paa Bandplanter. 

C. affnis. Wiedem. Meig. mas. 

Kun een Gang tagen. 
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C. tenuis. Meig. mas. fem. 

Almindelig ved Bandet hele Sommeren. 

‘En Barietet (maaffee færftilt Art?) har Gtriberne 

paa Thorar flærkere af Farve, Bagkrop — græs⸗ 
gren; Dinger graalig haarede, | 

C. pusio. Meig.? mas. fem. 

Meigen angiver Rygftriberne fmalle. Den her fore» 

fommende Art har bem temmelig brede, paa nogle 

Sudivider neften ſammenflydende fortil. 

Hunnen, fom Meigen ei har beffrevet, er ganbffe 

Iyfegrøn, Rygftriber, Bagryg og Bryft falde noget rod- 

gule; Antenner og Been bleeggule; — (in copula), 

Det fone$ iøvrigt fom denne Art deler fig i to: 

a) tibiis anticis articulo 2do tarsorum breviori- 

bus; — (mas. fem.) — aut. 

b) tibiis anticis articulo 9do tarsorum æyvalibus 

vel longioribus. — (mas.) 

Den Gidfte er ftabíg lidt flørre, noget mørkere af 

Farve og har de forrefte Skinnebeen, ifer i Forhold 

til bet 2det Fodled, længere end ben Forſte; — en 

Forfljel, der fnareft (fufbe begrunde en Arts-Adſtillelſe. 

Begge om Sommeren i Græsfet, ved Bandet. 

C. abdominalis. n. sp. fem. | 

Thorace nigro, nitido; abdomine viridi; pedibus 

luteis; alis cinereis. long. 1j lin. | 

De tre Thorarftriber flyde gandffe fammen; fun paa 

Siderne fortil vifer fig en rødlig Kant. Bagkrop 
græsgrøn, ved Baſis bleeg. Vinger graae, flærkt 

haarede. 

% September; fielden. 
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C. hirticollis. n. sp. fem. 

Thorace flavo, nigro-vittato, hirto ; abdomine fusco ; 

pedibus testaceis: alis albidis. long. % lin. 

Den forte Pande og bleeggule Thorax ftevft Haarede. 

Bagfrop mørk, Bug guulagtig. Binger hvidagtige, 

tetfaarebe. Paa Forbenene er Skinnebenet ligeſaa 

langt fom de fire fidfte Fodled. 

I Mai, fjelden. 

C. pallidicollis. n. sp. fem. 

Thorace pallido, hirto; vittis tribus pectore meta- 

thoraceque brunneis; abdomine viridi ; alis albidis 

pedibus sordide testaceis. long. I lin. 

Antenner gule med fort Sypidfe. Thorax rødlig-hvid 

temmelig fanghaaret; Nygftriber, Bryft og Bagryg 

faftaniebrune, Bagkrop græsgrøn, haaret. Vinger 

noget uffare med hvidagtigt Farveffifte. Halterer vg 

Been fmudfig bruungule. Paa Forbenene er Skinne- 

benet af lige Længde med det 1fte Tarfeled. 

C. flabellatus. Meig. 

Fra Hr. Schivdtes Reife + Sjelland, 1838. 

b) sgalterer brune eller forte. 

C. picipes. Meig. Macq. mas. fem. 

Den her Forefommende har Thorax meer eller mindre 
- glinbfenbe, 

3 September og Detober temmelig hyppig. 

C. fuscus. Meig. mas. fem. 

Hannen meget almindelig hele Sommeren; Hunnen 
fjeldnere. 
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D. notata. n. sp. fem. 

Thorace nitide-flavo, nigro-vittato ; abdomine fusco ; 

pedibus nigris; femoribus basi testaceis, tarsis anti- 

cis elongatis. long. 2 lin. | 

Hun. Hoved brunngraat. Palper og Antenner 

mørke, disfe med guuf Bafis. Thorax glindfende 

rødguul, ovenpaa flærk punkteret, med tre brede, 

glatte, forte Striber: be ydre. fortil. affortebe, 

Mellemftriben heel lige fra Halfen til det gule 
Stjold. Bagryg fort med en dyb Længdefure. 

Bryft, Hofter og Bagfrøp fortagtige med noget 

graalig Farveffiftez Segmentrandene Iyfere. For- 

been forte, fun Noden af Laarene rodguul, Tars 

ferne forlængede: bet førfte Led neften længere 

end Skinnebenet, Mellem: og Bagbeen have 

rodgule Laar og bruumagtige Skinnebeen, begge 

med brede forte Spidfer; Tarfer forte. Halterer 

blege. Vinger graaagtige, nøgne, Randaarerne 

og be Aarer, ber omgive de tvende Rodeeller 
(hvorved denne Slægt tildeels adffilles fra Chi- 

ronomus), t9ffe, brune, be ovrige fvage. 

Kun cet Judivid, taget den 8de September í Drdrups- 

mofe. — 

38* 



Ade Slægt, Tanypus. «ria. maa. 

Tipula & Chironomus, Fabr. 

Tipula, Linn. 

a) Vinger haarede. 

1. T. varius. Meig. Macq. Fries.*) mas. fem. 

Chironomus varius Fabr. 

Hannen hyppig i Sværme i Mai og Auguft; Hunnen 

fiefonere. 

2. T. nebulosus. Meig. Macq. Fries. mas. fem. 

F Mai, temmelig fjelden. 

9. T. punctatus. Meig. mas. fem. 

Chir. punctatus, Fabr. (overeensftemmende med 

det vriginale Eremplar i den Seheftedt-Lund- 

ffe Samling). 

Almindelig ved Bandet. 

4. T. notatus. Meig. mas. 

S Mai, fjelden. 

5. T. monilis. Meig. Macq. Fries. mas. fem. 

Chir. monilis, Fabr. 

Tipula monilis, Linn. 

— maculata, Degeer. 

Almindelig. 

6. T. punctipennis. Meig. Macq. Fries. mas. fem. 

Tan. cinctus, Latr. 
—  punctipennis, Stephens. 

5 Juli og September, temmelig fjelden. 

*) Fries: monographia tanyporum Sveciæ. 
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7. T. choreus. Meig. Macq. Fries? fem. 

Z Mai, fjelben. 

8. T. euliciformis. Meig. Fries. mas. fem. 

Chir. euliciformis, Fabr. 

J Mai — Juni, Auguft — September; temmelig 

almindelig. 

var. b. obscurior, pedibus fuscis (mas. fem. å Sey- 

tember). 

Mellem Hunnen til Tan. choreus og culiciformis 

(Hannen til den Forfte Fjender jeg iffe) bliver Kor: 

ſtjellen: 

Hiin. Længde 2 Linier. Palper og Antenner 

morke, Rodſtiven paa disſe guul. Thorax og 

Skjold ſterkt haarede. Binger overalt graalig 

haarede, morkere mod Spidſen; den ſortanlobne 

Tyeraare under den forreſte Rodeelle meget ſtraa; 

Marginalcellen gjennemflaaret af en Længdeaare, 

lige fra Celeng Bafis til midt paa den indre 

Side af den lille Stigmatcelle ved Forranden. 

Denne, Lengde 1—1} Linie. Antenner gule, 

det yderfte Led bruunt. Thorax fiint dunet. 

Vinger hvidagtig-are , den neberfte Trediedeel 
vg en ftor Piet ved VBagranden mørfegraat 

haarede, Bingefpivfen og Mellemrummene vaa 

begge Sider af Hiin Plet, Ligefom det Øvrige 

af Bingen, Hare. Tveraaren under den forrefte 

Rodeelle noget mindre ffraa og fortere. Af den 

lille Længdeaare £ Marginalcellen bemærkes fun 

Spor ved Stigmatcellens indre Side. 

T. eulieiformis varierer med fofere og morfere Grund- 

farve. Been i Almindelighed gule, Spidfen af Stinnes 
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benene fort, be 4 fidfte Fodled brune. Ofte Spidfen 

af alle Laarene, bet Hele af Forlaarene, alle Laarene, 

ja, paa enkelte Individer, Benene overalt — brune. 

9. T. annulatus. n. sp.? mas. 
Tan. flabellicornis, M ei g.? 

Thorace pallido, fusco-vittato; abdomine pallide- 

carneo, fusco-annulato; pedibus pallidis, tarsis anti- 

cis maris pilosis; alis cinerascentibus, immaculatis. 

long. 2 lin. 

Palper og Antenner mørkebrune. Thorax hvidagtig 

med tre brede, graabrune, morktsindfattene Striber, 

ben mellemfte gjennemflaaren af en fort Linie, Skjold 

og Bagryg brune. Bagkrop bleeg Hødfarvet (udtørret 

gjerne hvidagtig) med brede brune Ringe om Segmenter- 

nes Forrand. Halterer kridhvide. Vinger granagtige, 

tætbaarede , uplettede. Been blege, flærkt haarede, 

paa Spidfen af Skinnebenene em fort Punkt. Vaa 

Sorbenene er Skinnebenet fun lidet længere end det 

ifle Fodled og omtrent af lige Længde med bet det 

0g dte tilfammen, Tarferne fanghaarede. 

Meigens Tan. flabellicornis fynes at fomme denne 

meget nær; men han angiver Bingefpidfen fort flat- 

teret og Benene ganbffe upuntterebe. 

var. b. obscurior; abdomine fusco, incisuris pallide 

annulatis; pedibus fuscis, tarsis anticis maris 

nudis. 

10. T. nubilus. Meig.? fem. 

Carneus ; thorace vittis tribus. saturatioribus ; pedi- 

bus albis; alis fusco-cinereis, basi fasciaque media 

albidis. long. (in exsice.) 1 lin. 
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Paa Forbenene er Stinnebenet, 1fte Fodled, famt be 

4 9oerfte Led tilfammen omtrent af lige Længde. Vinger 

mørfegraa-haarede, Tveraaren fortagtig, Roden og et 

bredt Baand paa Midten hvide; i dette, paa ben 4de 

Længdeaare ved dens Udløb i Bagranden, en mørk 

Stribe. 

Hunnen tagen flere Mar igjennem i September. 

Hannen ufjenbt. 

Meigen beffriver fin Art med: et fmalt Bind foran 

Midten, famt Spidſe-Trediedelen graae ; Hos denne har 

Bingen fire Afdelinger: ben Ifte (Roden) og 3die hvide, 

den 2ben og 4de (Spidfen) graae; Den yderfte Binge- 

fpidfe atter bvidagtig. 

T. dubius. n. sp. mas. 

Albidus; stethidio rufo-ferrugineo,  vittato; ab- 

domine punctis dorsalibus nigris; alis albidis, fascia 

media apiceque obsolete fuscis. long. 13 lin. 

Hvidagtig. Antenner med rødgule Haar. Thorax 

vuftguul med tre tydeligere Striber, Bagfrop hvid: 

ved Forranden af Det det til Ste Segment to tæt- 

liggende forte Længdeftriber, be to fibfte Segmenter oyen- 

paa gandffe mørke. Binger hvidagtige, et fmalt Baand 

over Midten og den yYderfte Fjerdedeel ved Spidſen, 

morfe; ligeledes paa den 4de Længdeaare, ved Udløbet 

i Bagranden, en utydelig, mørt Stribe. Been hvide, 

Forbeen  afdeelte gandffe fom hos foregaaende Art; 

Sortarfer haarede. Maaffee Hannen til Tan. nubilus? 

T. longimanus. n. sp. mas. 

Albidus; thorace ferrugineo-vittato; abdomine fusco- 

annulato ; alis cinerascentibus, immaculatis ; pedibus 

anticis elongatis, tarsis nudis. long. 2 lin. 
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14. 
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Hvidagtig. Antenner guulbaarede. Thorar-Striber, 

Bagryg vg VBryftplade rødlige. Alle Bagfropfegmenter 

med brunnt Baand om Midten, famt to forte længde- 

flriber, For: og Bagrand hvidagtig. Vinger lidt graaz 

agtig-haarede. Been blege, de forrefte flevft for- 

længede: Gfinnebeen af lige Længde med 1fie og det 

Fodled tilfammen, det fer(te af disfe Led atter ligefaa 

langt fom det 3die, 4de og Ste famlede, — Larfer 

nøgne. 

T. carneus, Meig. I. mas. fem. 

Chironomus carneus, Fabr. 

Tanypus albipes, Fries & Meig. VI. 

Eremplaret í den Seheftedt -Lundfle Samling, fom 

Fabricius far beffrevet under Navn af Chironomus 
carneus, er Hunnen til Tanypus albipes, Fries. 

Da den Fabricifle Benævnelfe, fom ben ældfte, til 

tommer Fortrinnet, vil Dyftillingen af Tan. albipes 

hos Meigen VI. 259. 24. bortfalde, fom eensartet 

med famme Forfatters Tan. carneus, I. 67. 21., cfr. 

VI. 258. | | 

Den findes her i Juli, men fjelden. 

T. melanops. Wiedem. Meig. Macq. mas. fem. 

Tan. bicolor, Fries? 

Hannens Fortarfer ere paa den udvendige Side 
fanghaarede. ED 

Den er meget hyppig i Mai og September. 

Fries'8 Tan. bicolor bliver neppe forffjeffíg fra denne. 

Den rødlige Farve paa Thorax varierer iffe fjelden 

til "stethidio luteo-testaceo”. (Fries) 
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15. T. binotatus. Wiedem. Meig mas. fem. 

16. 

17. 

18. 

I Juli vg September, (ffe fielden + effer. - 

Hannen hyppig i Sværme ved Solens Nedgang. 

T. nigropunctatus. n. sp. mas. fem. 

Albidus; abdomine maris supra nigro-punctato. — 

long. 11 & 1 lin. 

Ligner foregaaenbe Art, men er lidet mindre. Hanz 

nen har ved Bafis af Hvert af Bagfropfegmenterne 

en afbrudt fort Soerfínie, Hunnen er upunkteret. 
Thorar hos begge Kjøn rødlig hvid. 

I Auguft og September, fígefom T. binotatus. 

b) Vinger nøgne. 

T. plunipes. Fries, Meig. VI. mas. fem. 

Sjelden, meddeelt fra Hr. Chr. Drewfen, 

T. nervosus. Hoffgg. Meig. Macq. Fries. m.f. 

‘Tipula & Chironomus barbicornis, Fabr. 

3 Juli og Auguſt, temmelig almindelig. 
Tan. nigrimanus, beffrevet af Meigen, VI. 261. 30, 

efter bet Individ i ben Seheftedt-Lundffe Samling, fom 

Fabricius alt tidligere havde optaget i Entomologia 

systematica fom Tipula barbicornis og í Systema 

Antliatorum under Navn af Chironomus barbicornis, 

er neppe Andet end Barietet af denne Art. Melem- og 

Bagflinnebenene falde ofte bruunlige med forte Spibfer. 

Den rødgule Farve, de have paa det omhandlede Erem- 
plar, ber ffal være taget her, er fnareft foraarfaget 

ved ENE); i friflere Tilftand have de neppe været 

*) Gremplaret maa være Henvid 50 Aar gantmelt. 
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forffjellige fra den her forefommende Arts, Fabricius 

beffriver ogfaa famme Judivid, í Entomol. syst. 1794, 

„Pedes nigri, femoribus basi testaceis”; bhvilfet netop 

pasfer paa Tan. nervosus. 

Ste Slægt, Ceratopogon. 
LATR. MEIG. MACQ. 

Culex & Chironomus, Fabr. 

Culex & Tipula, Linn. - 

A. Forlaar uden Sorne. 

a) Pinger nøgne. 

1. C. unimaculatus. Macq. Meig. VIL mas. fem. 

S Juli, paa Rør og Heller í Nærheden af Bandet; 

noget fielden. 

S Hr. Grosferer Weftermanns Samling ftaaer denne 

Art betegnet C. maculipennis, von Winthem. 

2. C. nitidus. Macq. Meig. VII. mas. fem. 

S Juli og Auguft, almindelig. 

var. a. pedibus rufis, nigro-geniculatis, (mas. fem.). 

var. b. tibiis posticis totis nigris. (mas. fem.) 

var. c. ut in a, sed duplo aut triplo minor (mas. 

fem.). 

Her er var. a. Typus for Arten; i Frankrige er, 

efter Macquart, var. b. bet, ber forefommer fjelonere 

ber. Den Sidfte flaner betegnet i Hr. Weftermanns 

Samling (efter hans Formening beftemt af Meigen 

fely) fom C. floralis Meig., ber bog er diagnoſeret 
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„ater femoribus basi flavis", hvilket ei pasfer paa nær- 

værende Art. 

Hunnen, ber, fom alle Ceratopogon - Hunner, er 

Novinfekt, hører til be graabigfte og grummefte af 

denne Klasfe. Den fremfommer fidft i Juni eller 

førft i Juli, og træffes i ftore Masfer paa Pilcheffer 

i Nærheden af Bandet, hvor ben føger Neringsftoffet 

til fin, eller maaffee fnareft den tilfommende Affoms, 

Udvikling, i Nov. I rolig Tilftand, om Dagen, fin- 
der man den fjelden uden Bytte, men om Aftenen, 

ved Soleng Nedgang, bliver ben førft vet virkfom. 

Midt iblandt de bølgende Skyer af foærmende Chiro- 

nomer og Tanypoder fees beu fvævende, Tiig falt 

ftanende, mørke Punkter, uophorlig befljæftiget med 

Tilfredsftilfelfen af fin Novfyge, ber fynes at tiltage 

mob Nærmelfen af Parringstiden. Forſt fort før 

dette Tidspunkt vifer Hannen fig; ben er neppe halv 

faa ftor fom Hunnen og nærer fig af Plantefafter. 

I be fibfte Dage af Juli og i Begyndelfen af Auguft 

foregaaer Parringen; den fremvifer et hoiſt mærkeligt 

Factum. I VBegyndelfen fibber Hannen ovenpaa Hun- 

nen; men fenere — formodentlig naar Befrugtningen 

er foregaaet — bliver Forholdet omvendt. Af bet 

endnu uadflilte Par fees Hunnen at faftholde den døde 
eller døende Han, liig et andet Rov, mellem de frærtt 

bevæbnede Forbeen, Dens Proboscis dybt indtrængt i 

Hannens Mundaabning. Enten nu Hunnen under 

dette Forhold virkelig angriber og dræber Hannen, 

eller denne — hvis Tilværelfe fynes begrændfet af 

det Dieblik ben har opfofot fin Beftemmelfe — ud- 

aander fit Liv ved Fuldbyrdelfen af coitus, og førft 

[om doende eller død bliver Gjenftand for Hunnens 
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9. 

4. 

Ceratopogon. 

Graadighed, — faa afgiver dog dette Infekt et fjelbent 

Erempel paa Grumhed. Faa Dage fenere ere alle 

Individer af denne Art forfyundne. 

C. concinnus, Meig. fem. 

Kun een Gang, i Auguft. 

C. venustus. Meig. Macq. mas. fem. 

S Juli og førft i Auguft, paa Pilehætfer ved Ban- 
det; Hannen fjelden. 

5. C. leucopeza. Meig. Macq. fem. 
C. albitarsis, Meig. L, cfr. VI. 261. 

J Juni, fjelden. | 

$08 de citerede Forfattere beffrives ben noget 

glindfende. Denne er flærtt glindfende fort; har gule 

Nandaarer i Vingerne. 

6. C. signatus. Meig.? mas, 

Ater; thorace lineis duabus argenteis micantibus ; 

pedibus albidis, nigro genieulatis : femoribus anteri- 

oribus tibiisque omnibus annulo fusco, femoribus po- 

stieis apice nigris. long. I lin. 

Antenner blegguuftzhaarede. Thorax matfort, to 

Længdeftriber over Ryggen, en utydelig Tverlinie foran 

Sfulderen, famt to over hinanden flaaende, Tangagtige 

Pletter paa Bryftfiderne — folvhvid-flinnende.  Halterer 

forte med guul Bafis. Binger flare. Been hyidagtige, 

alle £ebemob forte. Paa For: og Mellembenene have 

Laarene tæt ved Spidfen en fmal, og Skinnebenene 

pen Midten en bred, mørt Ning; paa Bagbenene er 
Sypidfen af Laarene bred fort, GSkinnebenene morte, 

ved Bafis og Spidfe hvidagtige. 
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7. C. minutus." Meig. fem. 

Kun een Gang, i Juli. 

b) Dinger gandffe, eller tildeels haarede. 

8. C. palustris. Meig. Macq. mas. 

Kun een Gang, i Juni. 

9. C. brunnipes. Meig. mas. fem. 

10, 

11. 

3 Parring, den 19be Juni. 

~ Hannen har Thorar graalig - fort, Binger neppe 

haarede ved Sypidfen, Been fmudfig rødbrune. 

C. funebris. Meig. Macq. mas. fem. 

I Auguft i Heller; træffes Hyppig 1 Parring. 

C, vexans. n. sp. mas, fem. 

Thorace cinereo; abdomine villoso, fusco; alis ci- 

nerascentibus; pedibus fuscanis; halteribus albis. 

long. $ lin. 

++ Thorax merfegraa. Bagkrop fortagtig, Tanghaaret. 

12. 

Halterer hvide. Vinger graae, tykt hbaarede. Been 

bleegbrune med forte Ledemod ; de bagefte Gtinnebeen 
fanghaarede. | 

I Juni; forefommer vfte ( Hufene, og er meget 
befyærlig ved at irritere Huden i Anfigtet og paa 
Hænderne, 

C. pulicaris. Meig. Macq. mas. fem. 

Culex pulicaris, Linn. Fabr.*) 

*) Xf denne Art har Latreille bannet Slægten Culicoides, og benævnt 

Arten: Cul punctata, Det famme gjør Stephens, i Cata- 

logue of Brittish Insectes. 
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S Juni og September. Den forte Generation 

falder ofte ligeſaa befværlig fom beu foregaaenbe Art, 

bog fun i bet Frie; den Anden vifer fig Hyppig i 

Hufene paa Vinduerne, men er umærkelig. — I Lap» 

land udgjør Denne, famt Culex pipiens og Simulia 

reptans, en fand landeplage *).- 

15. C. pictipennis**). n. sp. fem. 

Niger; thorace obscure cinereo ; alis einereis, albo- 

guttatis; pedibus halteribusque pallidis. | 

long. 3 lin. | 

Thorax morfegraa med tre fine, fortagtige Længde- 

firiber. Bagkrop fort. Halterer hvidagtige. Binger 

graae, haarede, med 9 gjennemfigtige hvide Pletter, 

nemlig: 9 ved Spidfen, 2 ftorre ved Bagranden, mellem 

be ber udlobende Aarer, 2 ved Forranden, hvoraf den 

øverfte flyder fammen med en langagtíg Plet paa 

Midten; ved Vingeroden ftaaer endnu en foto Plet. 

Been hbvidagtige med forte Ledenod. 

Flere Hunner i Juni paa Vilehæffer; Hannen 

ufjendt. 

14 C. fascipennis. n. sp. fem. 

Thorace cinereo; abdomine nigro-fusco; alis ciner- 

ascentibus: fascia abreviata punctoque marginali al- 

bis; pedibus pallidis; halteribus albis. long. 4 lin. 

Thorax guulgraa. Bagkrop mørfebrunn, Bafis vg 

Bug noget gunlagtige. Vinger graaagtige, haarede, 

*) Zetterstedts Resa genom Umeå Lappmarker 1832, pag. 65-66. 

**) Mei gen omtaler i fin 6te Deel, 266. 26. en Ceratopogon picti- 

pennis, men ben forefommer iffe under be beffrevne Urter. 
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et Halvbind over Midten og en Punkt ved Førranden 

Hvide, mellem bíófe en bruun Randplet. Halterer 

hvide. Been blege. 

Fra Hr. Såisdtes Neife i Gjelfanb, 1838. 

C. bipunctatus. Meig. Macq. fem. 

Tipula bipunctata, Linn. 

Labidomyia bipunctata, Stephens. 

Enkelte Gange $ September. Dgfaa fra Hr. Schiodtes 

Reife + Sjelland og paa Bornholm, 1833. 

Forlaaritornede. (PALPOMYIA, stern.) 

C. fasciatus. Macq. (Meig.?) fem. 

C. eingulatus, Meig. 

Trende Hunner, ber foare fuldfommen til Macquarts 

SSeffeíoelfe. Den ene af bem, der findes í Hr. Gros: 

ferer Weftermanns Samling, flal Meigen fely have 

beftemt fom fin Cerat. cingulatus. 

Sandfynligviis eve Meigens C. fasciatus og cingu- 
latus Barieteter af een og famme Art. 

C. lineatus. Meig. Macq. fem. 

J Juli Hunnen nogle Gange paa Rør. 

C. affinis. n. sp. mas. fem. 

Thorace fusco-cinereo, vittis obsoletis fuscis; ab- 

domine nigro-fusco; pedibus nigris: femoribus tibi- 

isque anticis testaceis, tarsis omnibus albis. long. 

I lin. (mas.) aut. 1} lin. (fem.). 

Ligner foregaaende Art, men er ftabíg forfljellig. 

Palper og Antenner forte. Thorax vg Bagkrop gand- 

ffe fom hos C. lineatus, bog ere Striberne mørkere af 
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Farve, men mindre tydelige. Halterer mørkebrune. 

Vinger graaagtige med morfe Randaarer. - Paa Forz 

benene ere Laar og Skinnebeen gunlbrune med forte 

Cyibfer, paa Mellem: og Bagbenene gandffe forte; 

alle Fødder. hvidagtige med forte Ledemod, bet 4de og 

Ste Led fort. | 

S Juni paa Rør; fjelden. 

C. binotatus. n. sp.? fem. 

(C. cinereus, Mac q.?) 

Thorace cinereo, subgloboso, punctis duobus ca- 

staneis; abdomine nigro, nitido; antennis basi pedi- 

busque rufis. long. 2 lin. . 

Palper og Antenner brune, be otte neberfle Led paa 
disfe robgufe. Den tykke, høithvælvede Thorax affe 

graa med £o faftantebrune, langagtige Pletter, ber forz 

til forlænge fig i to næften umærfelige Linier.: Bagz 

frop glindfende fortbruun, Halterer brune med guul 

Stilf. Vinger [ibt graaagtíge, Nandaarerne bruuns 

gule. - Been rødlige med forte Ledemod, be to fib(te 

Fodled gandffe forte, 
I Juni og Juli paa Rør, temmelig fjelden. 

Seg flulde være meget tilbotelig til at holde denne 

Art for Macquarts C. einereus, uagtet han placerer 

den under Afdelingen med utornebe Forlaar. Tornene 

under disfe Laar fidde paa den yderſte &vebtebeef, ere 

faa og forte, vg dæffes fom ofteft af det med Laaret 

fammenfoldede Skinnebeen. 

C. circumdatus. n. sp. fem. 

Niger; thorace obseure cinereo, quadrivittato; scu- 

tellozpedibusque rufis, geniculis nigris, femoribus ti- 

biisque annulo nigro. long. 14 lin. 
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Thorax mørkegraa med fire dunkle Striber, - Skjold 

rødligt, undertiden bruungraat. Bagkrop glindfende 

fort. Halterer blege, Selen rødlig eller brunn med 

hvid Spidfe. Vinger glastlare, Nandaarer guulagtige. 

Been rodgule med forte Ledemod, Laarene foran Spid- 

fen og Skinnebenene ved Roden med en fort Ring; 

be tre forfte Fodled hvide, be to fidfte forte. 

S Juli og September + Nærheden af Bandet, 

Denne Art fynes at flaae Meigens Ceratopogon 

annulipes meget nær; men ba han beftriver den med 

tre Rygſtriber og iffe omtaler bem forte Ning om 

Laarene, bliver ben tog vift forfljellig, 

C. flavipes. Meig. mas. fem. 

3 Juni og Juli paa Pilehætfer ved Vandet; Hun- 

nen temmelig almindelig, Hannen fielden, 

C. tibialis.  Megrl. Meig. mas. fem. 

Kun een Gang, i Juli, 

C. erythrocephalus. n. sp. fem. 

Ater; capite, antennarum basi, humeris, ventre pe- 

dibusque rufis; halteribus tarsisque flavis. long.9 lin. 

Kulfort, noget glindfende. Antenner mørke med 

rodguul Rodſtive; Palper rødlige med mørt Spidfe. 

Hoved, Forrand af Thorar, Bug, Hofter og Been røde 

gule. Kuæerne paa Forbenene, Spidfen af de melem 

fie og ben yore Halvreel af be bagefte aar, famt 

Spidſen af alle &finnebeca — forte; be bagefte Cfiunes 

been morfe ved Baſis; Halterer og be to førfte Zarfez 

led gule, be øvrige Led forte. Vinger noget mørt: 
ladne med fterfe Aarer, Naudaarerne forte, 

Paa Buffe i Cfoven, ben 14de Juli. 
39 
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24. 

25. 

26. 

B. 

27. 

25. 

Ceratopogon, 

C. flavitarsis. Meig. VIL? fem. 

Niger nitidus, halteribus pedibusque nigris, tarsis 

sordide-pallidis. long. 1 lin. 

Sobberne, fom efter Meigens Beffrivelfe ffulfe være 

gule, ere bos denne fmudfig bleeggule, det 4de og 

Ste Led fort. Binger glastlare, Nandaarer tyffe, forte. 

C. ferrugineus. Meig. fem. 

I Juli paa Pilehælfer, meget fjelden. 

C. transfuga. n. sp. fem. 

Niger nitidus; halteribus fuscis; pedibus anteriori- 

bus fusco-testaceis, femoribus posticis ineurvatis, sub- 

incrassatis, muticis. long. I lin. 

Gort, noget glindfende. Vinger vandflare, farve» 

fpilfende. Halterer brune. Been fmudfig bruunrobe, 

Qaar og Skinnebeen paa de bagefte forte, Baglaarene 

forlængede, ſterkt frummebe, noget tyffere end de gy- 

rige, ubevæbnede, fun ved Spidfen enkelte fine Torne. 

Denne Art danner en [muf Dvergang til Afdeling: 

Med tykke, tornede Vaglåar. (PRIONOMYIA. 
STEPH.) 

C. femoratus. Meig. Macq. mas. fem. 

Chironomus femoratus, Fabr. 

& Mai og Juni, iffe fjelden. 

var. h. femoribus intermediis fere totis nigris. 

C. morio. Zetterstedt *;. 

Culex moio, Fabr. 

*) Profesſor Fetterfledt i Lund ffal have taget Arten in copula, 

= .- 
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mas : Ceratopogon ater, Megl. Meig. 

fem.: — morio, Meig. Mae q. 

Temmelig fjelden, i Juni og Juli. 

29. C. flavicornis. n. sp. mas. 
Ater; femoribus anticis totis, intermediis basi, tibi- 

isque anterioribus apice rufis; tarsis omnibus pilisque 

antennarum flavis; halteribus nigris. long. I lin. 

Glindſende fort. Antennepenfelen citronguul. Fors 

faarene, den indre Halvdeel af Mellemlaarene, famt 

Spivfen af be forrefte og mellemfle Skinnebeen rob: 
guul; alle Fodder hvidgule med forte Ledemod. Bin- 

ger fare, Forranden guul. Halterer forte, Bafis vob» 

lig. — 

3 Sfoven paa Buffe, ben 23de Juni. 

Den Gte Slægt, Macropeza. mia. mace, 

med ben enefte befjendte euvopei(fe Art: 

M. albitarsis. Meig. Macq., 

er endnu iffe tilegnet den banffe Fauna. 

Profesſor Zetterſtedt har i Gonfpectuó til Diptera 

í Insecta Lapponica, fascic. Ill, p. 502, Slægt 151, 

opttget fom flandinavift eet Species af denne Slægt. 

Det er at formode, at en nærmere Forklaring deraf 

vil forefomme i bet Ste Hefte, Hvori dette clasfiffe 

Vært over Diptera⸗Ordenen fluttes, og fom forhaabent» 

lig frart vil funne forventes. 
, 

39* 
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Mecapitulation 
af be i dette Hefte befjendtgijorte 

Danffe Diptera:Mrter, 

Anopheleg .......... 3 

Culicide. Gulex un vi + 9) ev 13 Urter. 

A deB «vasa us EG 

Coröthrä 265 0840 3Y 

Chironomus ........* 81 

Tipularie Dlamesa ars 1 
er - 132 " 

euliciformes. | Tanypus ....... 60-18 

Ceratopogon ......... 29 

Maeropeza 00000000 ~ 

Tilſammen 145 Arter. 

(Fortfætted.) 
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Über die Herfnnft des in Dåne: 
marë vorfommenden Gerdlles. ` 

Borgelefen in der Fiterarifchen Geſellſchaft in Fünen, 
im Sommer 1839, 

von 

34. Hofman- Pang.”) i: 

Dinemart ift ein aufgefhwenmtes Land, Da erft in 

den fpätern Decennien die Geognoften der Formation ber 

jüngern Erdyeriode bie Aufmerkſamkeit gewürdigt haben, melde 

fie verdient, ift noch viel zu unterfuhen, ehe man mit 

Gewißheit irgend eine der Hypothefen annehmen fann, welche 

man im Betreffe diefer Bildungen aufgeftellt Hat; befonders 

gilt dies von ber fogenannten Geróffeformation, melde in 

unferm Geburtslande von Allen die Ausgebehntefte ift, da 

fie beinahe affe Andern bevdedt**). 

Die Gerölfebildung hat den Namen daher erhalten, 

weil die Iofen Steine, melde darin vorkommen, felten ſcharfe 

Kanten behalten haben, fondern abgerundet. find burd) das 

Neiben der Stide gegen einander bei ihrer VBerfegung aus 

fernen Gegenden. 

*) S Anledning af nærværende Afhandling bemærkes, at Med. har 

gjort fig bet til Regel, at indrykke enhver ham tilftilet Artikel 

faaledes, fom den fendes ham; ba han iffe Fan antage, at de, 

han tenfer fig fom Læfere af dette Sibéffrift, ville Eunne genes 

reg ved Sprog, ber ligge indenfor den almindelige viden fFabelige 

Dannelſes Kreds. 

* Danmarks geognoſtiſte Forhold”, af Profesſor pcena 

Kiobenhaun 1835. 
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af ung nur die Steinwälle in Dänemark betrachten, 

und wir werden finden, daß, einige Wenige ausgenommen, 

affe Blöcke, woraus fie beftehen, die großen fo wie die Fei- 

nern, an den Kanten abgefchliffen find. f 

Doctor Bredsdorff hat in feinen Anfangsgründen der 

Geognofie die Funifde Provingtalbenennung „Önaller“ 

aufgenommen anftatt Rulleſteen (Gerölle); doch bünft 

mid, daß man die Lette als Befferbezeichnente beibehalten 

follte. 

Was die Mineralien betrifft, woraus das Däniſche 

Gerölfe befteht, fo findet man Bruchſtücke der verſchiedenſten 

Bergarten, von der Urformation an bis zum jüngften Gliede 

der tertiåren Bildung, unter einander gemifcht, ohne irgend 

eine beftimmte Ordnung, ober aus einfürmigen Maffen 

gefammelt. 

Sn Schweden findet man an einigen Orten Gerölle 

in fanggeftvedten Hügeln, melde von Nord-Nordoſt nad 

Gid -Sidweft frreiden, aber meines Wiffens findet man in 

Dänemark feine Spur von Geröllehügeln, melde diefe Rich— 

tung haben. | 
In einer fangen Reihe von Jahren babe ich Gerölle 

gefammelt, und da meine Sammlung aus beinahe 500 

Nummern befteht, würde es zu weitläufig werben, fie Alle 

zu betrachten; ich will taher in aller Kürze nur einige von 
ihnen anführen, die befondre Aufmerkfamfert verdienen. 

Der großblättrige Granit mit deutlichen Feldfpatha 

friftaffen fommt nur felten vor, dahingegen ift ber feinz 

geförnte häufiger, und von allen VBergarten ber Urzeit ift 

Gneis die allgemeinfte. 

Bon Granit findet man Feine Blåde von einiger bes 
beutenden Größe in meiner Gegend, aber Dahingegen liegt 
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bei dem Dorfe Hasmark ein Gerölle von Gneis, welches 

bie Bauern „Örydefteen“ nennen, unb welded 15 Ellen 

im Umfreife auf der Erde Dberflähe hat unb ungefähr 6 

Ellen in die Höhe *). 

+ Bon Ölimmerfchiefer giebt e$ verfdiedene Abänderungen, 

unter denen ein Silberweißer ohne und ein Gräulicher mit 

Granaten vorkommt. Diefer 2egte ift an mehreren Orten 

” unter dem Namen Murffteen befannt, 

Curit mit fennfiden Spuren von Glimmer fommt 

felten vor, eben fo ber åltefte Thonfchiefer, — Porphyre 

find bahingegen nicht felten, unb meine Sammlung enthält 

verfdiedene, worunter Einer ift, der beutfie Spuren von 

Schmelzung trägt, und von dem ich Bruchftüde in ber Gegend 

von Gilfeborg und bei Lunde auf Fünen gefunden Babe. - 

Mandelfteine fommen felten vor, und am feltenften 

find Dfivinen ín diefer Form; häufiger ift Dolorit mit 
Kleinen fhwarzen Kugeln von Titaneifen, und von vulfanis 

[hen Mineralien ift der Bafalt mit Olivin das gewöhnlich, 

fie; von andern Bafaltarten Habe id 2 gefunden, von 

denen fih die Eine durd die große Menge von Quarz 

auszeichnet, die fie enthält, und von dem ein Blod von 

mehreren Eubilfuß Inhalt, auf bem weftlichen Ufer von 

*) Über biefen Stein ift die Sage unter den Bauern, daß ein Rieſe 

einmal feinen Fuß daran ftieß, unb im Ärger darüber ihn Über 

Gyenfe Fjord bis zu der Stelle warf, wo man ihn nun findet, - 

Merkwürdig iff e3, daß eine ähnliche Sage von Klöden angeführt 

wird von einem ungeheuern Steine, den man am See Wandelig 

in der Mark: Brandenburg findet. Sich: Beiträge zur minera= 

logiſchen und geognoftifchen Kenntniß der Mark: Brandenburg, 
Ster Theil, Pag. 67, 
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Fyens-Hovedliegt; eine andre Bafaltart, bie feltner 

vorkommt, ift wie jene von grauer Farbe,‘ aber fie enthält 

Strahlftein und Schwefelkies. 

Der Rheinische Mühlftein, ben Geheinterath gend 

nverfdladter Bafalt» nennt, Habe ich zwei Mal gefunden 

und bezweifle feine Ächtheit als Gerölle keineswegs, da 
Profesfor FordHhammer auch meint einen Ähnlichen orien 

zu haben. 

Bon Flösformation kommt viel und höchſt verfchiedenes 

Gerölle vor, fo wie Sandfteine mit und ohne Schalthiere, 

Quaderſteine, grüner Sand u. ſ. v. 

Unter den Sandſteinarten find zwei beſonders merk 

würdig; in der einen von dieſen, die ich überall in Däne⸗ 

mark und an mehreren Stellen in Holſtein gefunden habe, 

ſieht man deutliche Spuren von Corallenſtruetur, und dies 

nicht nur von den parallellaufenden Röhren, ſondern oft 

auch von den Mündungen der Corallen. Dieſer Sandſtein 

variirt zuweilen in Farbe ſo, daß die Röhren dunkelroth 

und die Zwiſchenräume weiß ſind, aber noch mehr wariirt 

er in Hinſicht der Größe der Röhren und des Bruches des 

Sandſteines, der von dem ſehr feinkörnigten mit Thongeruch 

in Quartsfels übergeht, mitunter findet man ihn auch 

als Übergang in Grauwacke. — Bemerkenswerth ift es, daß 

der Kalk in ihnen allen verſchwunden iſt, und daß man 
nur in einigen Varietäten Spur von Glimmer findet. — 

Wie dieſe Verwandlung von Kalk zu Kieſel vorgegangen 

iſt, hat bis jetzt noch Niemand mit Gewißheit erklärt, da die 

Kieſelerde unmöglich zu der Zeit in Flusſpathſäure aufgelöſt 

ein fonnte, die wir, bis jetzt wohl für das wirkſamſte Auf- 

bfungsmittel biefer Erdart erkannt haben, melde aber 
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felten im der Natur vorkommt. Einige wollen zwar an» 
nehmen, e$ fei Kohlenfåure, die in jener Zeit gewirkt m 

aber dies ift mod) nicht bewiefen, 

Mein åltefter Sohn, ber Gelegenheit gehabt fat, 

Schweden in mehreren Nichtungen zu durdreifen, meint 

Eorallenfandftein als flehende Bergart zwifchen Bremfebro 

und Calmar gefunden zu haben; er muß übrigens febr we- 

nig befannt fein, denn das erfte Gerölfe tiefer Art, das ich 

einem meiner ehemaligen Lehrer der Mineralogie zeigte, 

bielt er für ein Stück verfteinerten Palmbaum, und die 

deutfhen Mineralsgen fennen ihn nicht. 

Ein andrer nicht weniger bemerfensmerther Sandftein 

ift der röthlich graue, welder concentrifd kahle, conifche 

abgefouberte Stide enthält, und von dem ich nur eine 

pasfende Befdreibung in Emmerlings Mineralogie 9. Ty. P. 

115 gefunden habe, Nach diefes Profesfors Ausfage fol man 

einen ähnlichen Sandftein, ftehend als Bergart, bet Wefcho- 

wig in Böhmen finden, Auf Bornholm hat Prof. Ford- 

Hammer einen ähnlihen Sandftein gefunden, der bod) durd 

bie Form ber conifdj abgefonderten Stide verfdieden ift *). 

Aud der ältere Sandftein ober Trappfandftein, welcher 

dem Ausfehen nad einige Ähnlichheit mit ber Nagelflue Hat, 
kommt hin und wieder vor. 

Zu ben jüngſten aler Sanbfteinbildungen fann mit 

Neht ein Eonglomerat gerechnet werden, meldes man 

mitunter ftebenb in Mergelgruben findet, und welches in 

großen Platten liegend in einem an ter See ftofenben 

*) Danfke $3ibenffaberne8 Selffabs naturvidenffabelige og mathes 

matiffe Afbandlivaer. VIL, Bind, Pag. 115. 
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Hügel bet Aarhuus entbedt ift"). Dann und wann fonunt 

ein rother Sandftein vor, melder Glimmer enthält und 

Spur von Begetabilien hat; er gleicht ganz und gar 

einer Bergart, welche man flehend auf Bornholm findet. 

Dom grünen Sande kommen mehrere Barietäten vor. 

Bon Erfenkiefel, welcher mit Redt zu den GSandfteinz 

bildungen gerechnet werben fann, habe ich zwifchen Frede— 

rícía und Weile einen Blod von mehreren Gubiffug Jn- 

halt gefunden, 

Unter den vielfältigen Varietäten der Kalkfteine, melde 

als Geröffe vorfommen, verdienen Folgende befonders gez 

nannt zu werben: 

1. Ein rotfer, dichter Salfflein, welcher Orthorera- 

titen und Eruftacden enthält, und ber als VBergart in 

Schweden gefunden wird, von wo er früher als Fliefen zu 

Fußböden ausgeführt wurde, Die man jegt nod) häufig in 

alten Gebäuden fehen Fann. 

2. Ein röthlichegrauer Kalkſtein mit fylittrigem Brahe 

foheint mit ber Schwedifchen Bergart iventifch zu fein, bie 

man zu Cementkalk braucht. 

3. Faxöe Goralfenfaff, den man dann unb wann 

in Mergelgruben antrifft; aber hier, eben fo wohl wie an 

den feländifchen Küften, ift ber Saltholm-Kalkſtein der gez 

wöhnlichfte; letzterer zeichnet jfi burd eine Korallen: 

Berfteinerung aus, die in der Geftalt Ähnlichkeit mit einer 
Rippe hat. 

*) Herr Profesfor Fordhammer hat ähnliche Platten bei Heiterdz 

borf in der Nähe von Segeberg unb bei Kippinge in Scaane 

gefunden, 
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Eine Verfteinerung wie diefe habe ich in ber ſchwarzen 

Kreide bei der Cascade de Gavarnie in den Pyrenåen ges 

funden. 

Der größte Theil von bem verfteinerungsführenden 

Kalkgerölle gehört zu den Salzwafferbildungen. Auf Åbelde 

ift” svar eine Kalkmaſſe gefunden worden, die Heliciten entz 

Hält, aber die feint eine Art Kalktuf zu fein, ber wahr: 

fåetnlid an diefem Orte entftanden und nicht von fernen 

Gegenden hergebracht worden ift. Es würde zu meitlåufig 

werden die verfihiedenen Kalffteinarten, welche vorkommen, 

anzuführen; bod) fann ich nicht umhin eine Art von Gerölfe 

zu erwähnen, die dem Ausfehen nach viel ühnlichkeit mit 
fhwarzer Kreide hat, die aber möglicher Weife beim Analy- 

firen befunden werden wird, zu der vom Profesfor Forch— 

hammer aufgeftellten Moformation zu gehören. In diefer 
Art Geróffe fommen nur wenige Spuren von VBerfteinerungen 

vor; ich Habe fie am håufigften in der Gegend von Svends 

borg gefunden. 

Bon den feltenen Fosfilien, welche zu dem Kalfgefchlechte 

gehören, trifft man zu Zeiten als Geróffe den rothen, fafe: 

rigen Ralf, den Einige zum Arragonit rechnen, und ben 

ftängeligten gelbgrauen, der ziemlih Häufig im fübliden 

Fünen vorkommt, 

Nur einmal Habe id einen vivletten geförnten Stufe 

fpath gefunden; felten fommt der Glimmer enthaltende 

Thonfchiefer vor, und eine Abart, die fid in vierfeitige 

Säulen bricht; eben fo felten ift ber bitumineufe Mergel- 

fihiefer, häufiger dahingegen ift Schieferthon mit Bivalven, 

die zum Theil ihre Kaltrinde beibehalten haben. 

Von allem Geróffe ift Feuerftein ber allgemeinfte, fo 

wohl in Mergelgruben wie aud an den Kiften, wo es nicht 
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felten nichr als ben fünften. Theil der ganzen Maffe 

ausmacht, rå) 

Nahdem wir fo in Kürze verſchiedenes Dänifches 

Geröffe betrachtet haben, fomme ich zu ber unausgemachten 

Trage, von welchen Gegenden e$ hieher gebracht worden ift. 

Die berühmten Geognoften Brongniart und Hausmann 

haben mit Beftimmtheit Schweden und Norwegen für die 

Gegenden ‚erklärt, von denen fowohl das Gerölle, welches 

in Dänemark gefunden wird, wie das im nördlichen Deutfch- 

lande fergebradjt worden ift. — Man fann freilich nicht 

läugnen, daß die größten und am meiften in bie Augen 

fallenden Bløde aus Gneis beftehen, der bie Daupte 

maffe von Norwegens und ‚Schwedens Berge bildet, und 

Profesfor Gefftröm hat in einer interesfanten Abhandlung, 

in den Schriften ber Schwediſchen gelehrten Geſellſchaft, über 

ben Urfprung der Zurchen, welche alle eine beftimmteRichtung 

haben, behauptet, daß ſie von einem Geröffefluß gebildet worden 

find, ber von Norden nad Süden gegangen ift. Aber fann 

des Professors Benbadktung aud befräftigen, daß viele im 

Süden von Schweden liegende Lande Gerólfe von Schweden 

erhalten haben, finde ich Dies wohl zureichend das Herz 

fommen von einigem, aber nicht von allem Gerdlle, welches 

man bei ung findet, zu erflären 5 denn alle die ausgezeichnet: 

ften oullanifhen Producte (fo wie. Porphyr mit Spuren 

von Dlivinen, die fohladartige Lava, mehrere Bafaltarten 

u. f. m. fo aud) die Arragonit-Arten und mehrere) findet 

man nicht als flehende Bergarten in Schweden fo weit es 

mir befannt ift, fondern man muß fie in den Ländern jen 

feits der Oftfee fuchen, die uns auch wahrfcheinfich mit jener. 

prådominirenden Menge Feuerfteine verfehen haben, die man 
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mit ber Kreideformation beinah bis an bad Harzgebirge 

findet. ] | | 

Meiner Meinung nad ift Dänemark ein Delta, wel- 
Hes zu ber Zeit entftanden ift, da die großen Flüffe vom 

Rheine bis zur Dina ihren jegigen Lauf erhielten, und bie 

Erdmaffen, welche diefe Flüffe mit fi) führten (während das 

Waffer die Theile bildete, worin fie nun fließen), haben fi 

wahrfcheinlich um die Kreide: und Kalfpunkte verfammelt, 

welche zu der Zeit im Urmeere fanden und von denen wir 

noch Möen, Saróe, Segeberg in Jitland und mehrere Über: 
refte einer zerrütteten Formation fehen, wenn man nicht 

mit Steffens annehmen will, daß Dänemark nod) in uns 

befannter Tiefe anf einer Kreideformation ruht, welche eine 

Verlängerung von Nordveutfchlands Flözbildung ift. 

Die Hypothefe über ein auf diefer Weife entftandenes 

Delta würde man vielleicht bekräftigt finden, wenn mit Bez 

flimmtheit ausgemacht werden fónnte, daß die Schwerifchen 

Berge fif vom Innern, ber Erde erhoben haben in einer 

älteren Erdperiode, als die Berge welche im Siden van ber 

Dftfee liegen, denn in diefem Falle könnte man mit Wahrz 

fheinlichfeit annehmen, daß der Geröllefluß einen Theil 

Såwedifder Bergarten nad) Deutfchland gebracht habe, welche 

in einer fpätern Erdrevolution, in Bereinigung mit Bruchftücen 

der Deutfchen Bergarten zw ihrer jepigen Lagerftätte in 

Dänemark gebracht worden wären. Daß da in der Oftfee 

eine Kreidebildung geftanden hat, die gefunfen ift, bemeifen 

bie gerade gegen einander überliegende Punkte Möen und 

Rügen, und entjtand biefer See in benfelbem Erdperioden, 

ba die erwähnten großen Fliffe ihr Dafein erhielten unb 

ihre Richtung gegen Norden nahmen, bünft mich, es fpricht 

Bieles dafür, daß die Erde und das Geröffe, welde bie 
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Ströme mit fih führten, eine Lagerftåtte gefunden haben 

müffen auf dem Punkte, ben wir nun bewohnen. 

Daß Böhmen einft ein Süfwaffer Landfee gewefen ift, 

ber durch die Bildung der Elbe ausgeleert wurde, ift all 

gemein angenommen und wird befräftiget durch den Abdruck 

von Fifchen und Kalf von füßem Waffer, ben man unweit 

Oberndorf bei Eger findet. — Daß aufer bent Laufe der 

großen Flüffe, die wir vor Augen haben, in Deutfchland 

die Spur eines Stromes vorhanden ift, der in Urzeiten 

von Süden nah Norden gegangen ift, glauben Profesfor 

Steffens und Heim in Thüringen beobachtet zu haben»). 

Aud hat Graf Razomausky in einer Abhandlung in 

les annales des Sciences, darauf aufmerffam gemacht, daß 

er in ber Gegend von Petersburg Bløde von dem fihönen 

Granit aus Finland gefunden zu haben glaubt, welches bez 

weift, daß in ber Urzeit ein Strom flatt gefunden hat von 

Nordweft gegen Sydoft; aber er äußert hierbei, daß er auf 

dem Wege von Dorpa nad) Riga enorme Blöde von Ge 

rille gefehen hat von einer gang verfdiedenen Natur, fo 

wie er aud bet Memel große Blöde von einem rothen 

Sandfteine, melde die Felfen am Ufer des Onega geftalten, 

fand, in einem Abftande von 245 fr. Liens von ihren fegis 

gen Lagerftåtten, welches dem Berfaffer Gelegenheit giebt 

anzunehmen, baf der allgemeine Geröllefluß auf einer Strede 

von 130 Lieus, in einem rechten Wintel, oon einem andern 

Strome unterbrochen worden ift, fo daß, während Blöde 

der nördlichen Berge von Nordoſt nad Südweſt gebradt 
worden find, andre Blöcke dahingegen von Norbweft nad 

Südoft geführt zu fein ffeinen. Nad Sefftröm ift ein all: 

*) Bibliothek for Phyſik af Rafn, Kbh. 1800, Pag. 45, 
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gemeiner Geröffefluß über den Bothniſchen Meerbufen ges 

fommen und nad Sübweft ober Süd-Südweſt gegangen, 

und ber Berfaffer findet es wahrfheintih, bag er feinen 

Weg über Deutfchland, das fidlide Europa und Afrika 

fortgefegt hat. — Sollte bles fij wirflid fo verhalten, 
finde ich um fo mehr Grund anzunehmen, daß ein fpäterer 

partielfer Geröffefluß flatt gefunden hat, und baburd) bem . 

Grund zu der Bildung des Deltag, meldes wir bewohnen, 

gelegt hat. 

C3 mag dreift erfdeinen auf diefe Weife eine neue 

Hypothefe aufzuftellen, melde gegen die bis jegt anz 

genommenen ftreitet, aber da fie fih auf das Borfommen 

von Gerölfe gründet, melde man mit den Schaumünzen 

ber Vorwelt vergleichen fann, wird fie vermuthlich mit ber 

Zeit neue Unterfudungen veranlaffen, melde, wie fi ein 

Schwedifcher Naturforfcher duffert, beitragen werben, ber 

Wiffenfchaft Leben und Athem zu geben, 
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UOoOMUNNA, 
en ny Sræbsdyrflægt, 

beffrevet 

af 
Henrik Kroyer. 

Soc yb-Lerent Trondhjems fjorden fandtes mellem nogle 

fmaa Tangplanter, fom vare ophentede fra en Dybde af 

omtrent 15 Saone, et fille Krebsdyr (fun et enefte Individ), 

hvis Beffrivelfe er Gjenftanden for nærværende Meddelelfe. 

Dyrets Længde er 1275 dets Farve guulbrun. Legez 

met bifer tydeligt nof tre Affnit: Hovedet, den af 7 Ringe 

famnten fatte Krop, og Halen eller Bagfrøppen. Naar Dyrets 

hele Længde deles á 16 Tigeftore Dele, holder Hovedet lidet 

mere end tre af disfe Dele, Kroppen næften ni vg Halen 

fire. Hovedet vg Kroppen tilfammen danne ligefon et 

Skjold, effer ere af en noget afrundet, paa Rygfladen flærkt 

fonver Form, ber har fin flørfte Højde omtrent i Midten, 

og derfra firaaner ned i ae Retninger. Halen forbinder 

fig med Kroppen under en Vinkel, effer er bøjet op í Vejret 

(fee Kobbertavlen fig.2). Længden af be yderfte Folere vg 

Benene give isorígt dette lille Dyr et meget paafalbenbe 

Udfeende. 

Hovedet er temmelig ftort, af halvmaaneformigt 

Dmrids, med den forrefte Nand meget flærkt bøjet eller ude 

buet, ben bagefte lige (fig. 1 og 2). Dets Dverflade 

er jævnt hvælvet fra Pande- og GSideranden til Naften, 

Dets forrefte Rand er mellem de vverfte Følere befat med 

en Deel temmelig lange, bløde Haar (lig. D. De 

yderfte Solere ere tynde, men af en overordentlig Længde 

(dobbelt faa fange fom Dyret fra Panderanden til Hales 
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fpidfen) ; be to Grundled ere imidlertid forte og af nogen- 

lunde ftevf Bygning; det tredie Led derimod er meget tyndt 

og langt (Q7, ̂̂ fangt, effer mere end dobbelt faa langt fom 

Hovedet); bet fjerde er endnu lidt tyndere og længere (4 

eller tigt Dyrets halve Længde); bet fidfte Led endeligen 

eller Svøben har omtrent famme Længde fom Dyret. Ved 

en ftevf Forftørreffe vifer Svøben fig fammenfat af en 

Mængde Ringe, Hvis Antal jeg iffe ganffe nøragtigt fau 

angive, ba be ifer mob Roden blive mindre tydelige og 

ligefom fammenffgbenbe; omtrentligt Fan det anfættes mel: 

lem 20 og 30. Langs Siderne er Svøben befat med en 

Deel grove Børfter. (fig. 3 fremftiller et Styffe af Svo— 

bens Sypidfe ftevft forftørret) De sverfte effer mellem 

fte Følere (fig. I, b. og fig. 4) eve anbragte ovenfor effer 

bag te yderfte, og fun meget lidt nærmere Legemets Middel: 

linie; be ere overmaade fma, og beftaae af et tolebbet, 

temmelig (terft Staft og en noget længere Svøbe, ber er 

fammenfat af femeb, og ender med een eller maaffee med 

et Par Børfter. — Mellem be overſte Folere feer man to 

(maa Redffaber rage frem foran Pandens forrefte Rand (fig. 

L, á. eg fig. 5). Disfe fynes at være Cnberne af Rind- 

baffernes Famlere.  Tyggefødbderne (fig. 6) ere af 

en fterf Bygning, men vife intet Mærkeligt i Formen. — 

Øjnene derimod funne iffe andet end offe Dpmærkfom- 

hed, ba be i en faa høj Grab rage frem af Hovedets Dver- 

flade, at de faae en temmelig fluffende Lighed med mange 

Dekapoders Øjne; imidlertid ere be dog iffe anbragte paa 

en bevægelig Still, De fibbe paa Siderne af Hovedet, 

nær dettes bagefte Rand, og meget langt fra hinanden ind- 

byrdes; de have næften Kugleform, og ere af fort Farve, 

idetmindfte bet Midterfte af den udadvendte: Flade, fom 

egfaa under em ftert Lupe vifer fig vetifuleret. 

40 
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Kroppens forfte Ning er lille, med den forrefte 

Rand lige, ben bagefte noget Fonver. Anden Ring, fom 

overgaaer forfte betydeligt í Størrelfe, har ogfaa Den bager 

fte Rand fonver, men den forrefte fonfav; den bøjer fig 

altfaa frem om førfte Rings Sider, og indflutter disfe for 

en Deel. Tredie Ning er den florfte, af Form fom an: 

den, bhvilfet ogfaa er Tilfældet med ben noget mindre 

fjerde Ning. Femte og fjette Ning ere atter mindre 

end fjerde, vg have Gidefpidferne bøjede tilbage, tftebetfor 

at de hos be foregaaenbe Ninge ere bojebe frem. Syvende 

Ring er den mindfte, og det i den Grab, at den meget let 

Hos dette lille Dyr funde overfees. 

Førfte Par Fødder ere Gribefødder, fom ende med 

en Haand og en bevægelig Klo (fee fig. 7); be ere fun fmaa 

i Sammenligning med de vorige Fødder, men af en temme- 

lig ſterk Bygning. De øvrige fer Par Fødder ere 

Gangfødder, overmaade lange og tynde; be tiltage i Længde 

fra andet til fyvende Par faaledes, at bet fyvende Par ende 

og er mere end 14 Gang faa langt fom Dyret fra Pande- 

randen til Halefyidfen; de ende alle med et meget fort, 
fmalt Led, fom er gaffelformigt Floftet, effer væbnet med to, 

meget fpidfe og noget frumme Kløer, af hvilke den ydre er 

lidt ferre end den indre (fig. 9). Det næftfidfle Led, hvil 

fet hos bíéfe fex Fodpar ifær er bet, fom efterhaanden fra 

be forrefte til be bagefte modtager em faa betydelig Ud- 

vikling , og altfaa for en ftor Deel betinger deres Længde, 

ert, fígefom det trediefidfte, langs Siderne bevoret med 

Børfter. 

Halen er foroven bredeft (den flørfte Brede omtrent 

lig med dens Længde), og bliver forneden lidt tilfpidfet; I 

Midten har ben Kigefom en Jndfnøring, og ender ftumpt af- 
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rundet. Dens Nygfide er Eonver, Bugfiden temmelig flat, 

bedætfet med en enkelt Plade (ligefom hos Slægten Jæra). 

Uagtet nærværende Slægt ved forfte $2jefaft har et heelt 

eget og fremmed Udfeende, bliver bet bog ingenlunde vanfte- 

ligt, efter en nærmere Betragtning at anvife den fin Plads. 

Den hører efter hele Bygningen til Jfopoderne, hvorvel 

disfe, faavidt mig befjenbt, intet andet Erempel have at 

fremvife paa en faadan overdreven Forlængelfe af Fødderne. 

Blandt Amfipoderne maa ben, om man vil følge Latreilles 

Syftem, henftilles i Afdelingen Asellota, ved Siden af 

Slægten Jera. Latreille anfører vel blandt Karaktererne 

for Asellota Haleappendices, men, ba disfe allerede ere 

meget rudimentære hos Jæra, fan bet iffe overraffe, at be 

ber ganffe forfvinde. 

MUNNA, 

uovum Isopodum genus (inter Asellota Latr. prope Jæram). 

Oculi valde prominentes (fere pedunculati), tota capi- 

tis latitudine distantes; antennæ inferiores longissimæ ; pe- 

des primi paris prehensiles (manu ungueqve mobili instructi), 

reliqua sex paria ambulatoria , longissima ‘pleraque corporis 

longitudinem superantia), biungulata ; septimus thoracis an- 

nulus minimus, parumque conspicuus; cauda appendicibus 

omnino destituta; branchiæ unica tantum tectæ lamina. 

Species: M. Boeckii.") 

$ Lektor Boed fra Kriftiania, fom beeltog i den franffe Erpediz 

tion til Spitsbergen, var ben, fom fandt det her beſtrevne Krebs = 

dyr, og venffabeligen meddelte mig bet enefte Individ. Ved at 

benævne Arten efter denne funbffabérige Naturforføer , opfylder 

jeg faatedes fun en Pligt; men griber faa meget Hellere Lejlig- 

Deben, fom Omgangen med Lektor Boeg altid for mig vil høre 

til de meget behagelige Erindringer fra denne Reife. 

40* 



EXPLICATIO TABULE 

Kip. 15 Murra Beeckii a dosa 

Fm. 23. M Beeckii a hie, 

Fa $3. Uhmaa fagelk antennarum inferiorum pars 

Fig. £ Amema superior. 

Fig. & Pas pap madida, 

Fig. & Pedes maxillares, 

Fa T. Pes pim paris 

Wig. & Pes secundi paris. 

Fig. A Ui pedis septimi articulus, 
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Nogle Bemærkninger 
med Henfyn til 

BAL/ENOPTERA ROSTRATA. 

Af 
Henrik Kroner. 

GØvaterne udgjore den minbft betjenbte blandt Paltedyrenes 
Ordener, hvad enten man feer hen til Movifitotionerne af 
ben ybre Form, eller til Ejendommeligheberne i ben indre 

Bygning, eller til bet levende Dyrs Forhold mob Yver- 

verdenen: med et Drd baade í zoologifl og anatomíft Hen- 

feende. Enhver, ber er ganffe lidt fortrolig med Zoolo⸗ 

gien, vil iffe funne nære nogen Tvivl mob denne Paaftand ; 

hvorimod vel ben, fom var bleven flaaende ved Zonlogiens 

Bogtitler, maatte funne finde ben befønderlig, ba ingen 

heel Pattebyrørben faa ofte er bleven behandlet monografift 

fom denne, For iffe at opfofbe mig ved Zacepebe'$*) 

og Lesfon’s **) noget ældre Monografier, have be aler- 

fiofte Mar beriget ben 3oologíffe Literatur med to, meget for- 

tjenftfulde Bearbeibelfer, ben ene af Hrederit Cuvier”), 

ben anden af Wilhelm Rapp ****. Men her maa 

mærkes, at be tre vvenanforte franfle Arbejder, ber alle 

*) Histoire naturelle des Cétacés, 1 vol in 410, Paris 1504, 

”) Complément des Oeuvres de Buffon. Tom. I. Cétacés, 

Paris 1828, 8, 

***) De Vhistoøire naturelle des Cétacés (Suites a Buffon). 1 vol. 
in Sro., avec planches. Paris 1836, 

*55*) Die Getaccen, zoologiſch⸗ anatomiſch bargeftellt. Mit Abbilbun- 

gen. Stuttgart unb Zübingen 1837. 1 vol. in 5. 
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danne Supplementer til Udgaver af Buffon, ere frem- 

ftaaede fom Folge af Boghandlerforetagender, ingenlunde 

derimod, fordi Videnffaben allerede ejede de nødvendige 

Materialer til en Hiftorte af Hvalerne; hvilket fidfte ba vg- 

faa Cuvier gjennem hele fin Bog føger at indprænte, endog 

paa FTitelbladet, ba han blot vil have fit Skrift betragtet 

fom Bemærkniger „om Hvalernes Naturbiftorie-, effer fom 

» Samling og Underføgelfe af be Kiendsgjerninger, hvoraf 

disfe Dyrs Naturhiftorie er fammenfat" ). J Rapp’s 

*) Frederik Cuvier fremtræder fom en ubarmhjertig Kris 

tiler, der føger at Euldfafte Alt, hvad ber iffe er aldeles 

urokkeligt. Men, idet han omftyrter fine Forgængered Luft: 

flotte (hvad viftnok fortjener al Ros), undgaaer han ftunbom 

itte felv at fejle. Have hans Forgængere ofte fyndet, ved at 

opftille Arter, for hvilke der iffe var tilftrækfelig Hjemmel 5 

faa forfeer han fig maaffee undertiden ved at fammendrage 

flere virkelige Arter fom een: og dette, mener jeg. er netop 

Tilfældet med Balæna rostrata Fabr., der af ham betragtes 

fom Ungen af B. Boops. Han vifer juft heller iffe altid 

ten Nøjagtighed, fom man fynes berettiget til at fordre af 

en faa ftveng Kritiker; faalebe8 (for at holde mig til det, 

der nærmeft er Gjenftand for denne Artikel), idet han efter 

Fabricius anfører Sarafteriftifen for B. rostrata, an: 

giver han (Side 311) Rygfinnen fom „arrondie”, iftedetfor 

at Fabricius har „attenuata”, Idet han forkafter de nor- 

diffe Balænopteraer, undtagen Boops, ftøtter han fig til 

den Omftændighed, at Müller og Fabricius, uagtet 

GSibbald og Afean iu8 vare deres Forgængere, iffe 

citere disfes Afbildninger — si peu sans doute ils y avaient 

de foi (Pag. 311). Men forft er dette iffe ganffe rigtigt, 

tbi Müller citerer virkeligen Aſcanius til B. muscu- 

lus, $$ at ingen af dem citerer Sibbald, berocr maaffee 

fnarere paa, at de (ifar Fabricius) iffe Ejendte eller havde 
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Arbejde, fom fornemmeligt beftaaer af en meget henfigts: 

mesfig og brugbar Sammenftifling af bet, ber ved hans 

egne og Andres Underføgelfer er blevet befjenbt om Hvaler 

nes anatomiffe Forhold: indffrænter den zoologiſke 

Deel fig til en temmelig fort Dverfigt af de Slægter og 

Arter, han anfeer for begrundede, ledfaget med adffillige 

fritiffe Bemærkninger. 

Adgang til hans Værker og Afbildninger, end at de mis: 

troede dem. Da Fr. Cuvier vil give en Hiftorie af 
HoalermesHiftorie, faa var frem for Alt en udtømmende 

LiteratursKundffab ham nødvendig 5 men adffilige nyere og iffe 

uvigtige Arbejder over Hvalerne, ifær af tydffe Forfattere, ere 

ganífe undgaaede hans Opmærkfomhed.  Endeligen vifer han 

ftundom en Viltaartighed, fom iffe let fan finde nogen Und- 

frylbning; faatedes fætter han, uden ringefte Motivering, 

iftebetfor bet for længe fiden antagne, og feto af hans ubode- 

lige Broder billigede, GSlægténavn Balænoptera, det indtil 

eatterlighed barbariffe Rorqualus. Jeg udhæver disſe Om: 

ftændigheder , ikke blot fordi de ftaae i Forbindelje med den 

hev omhandlede Gjenftanb, men for at gjøre opmarfjom paa, 

at Cuvier’ Sfrift, fom indeholder færdeles meget Nyttigt 

og Brugbart, imidlertid maa benyttes med Forfigtighed, da dets 

afgjørende Tone ellers let lader Læferen glide hen over et 

Factum, fom iffe er aldeles nøjagtigt, eller en GSlutning, 

fom iffe er ganffe ftvingent. — Bed at fammenftille de Urter, 

fom de to nvefte og næften paa famme Tid udkomne Mono: 

grafier af Hvalerne optage i ben lille Slægt Balænoptera, 

vil det blive Læferne tydeligere, hvad endnu her er ufittert: 

Fr.Guvier, Bal. Boops; Bal. Musculus; Bal. antarctica. 

Rapp. Bal. Boops ; Bal. longimana; Bal, antarctica. 

Begge Forfattere eve altfaa enige i, Fun at ecfjenbe tre Urter, 

og iat antage den af GeorgEuvier, blot efter anatomiffe 

Grunde opftillede, B. antarctica, Men iftedetforlat Fredr. 
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Aarfagerne tif, at Hvalerne endnu ere faa ufuldftændigt 

bekjendte i zoologiſt Henfeende, ere iffe van(felige at angive : 

fun faa af Arterne ere betragtede ſom vigtige for ben 

menneffelige Hunsholdning i den Grab, at man har gjort 

dem til Gjenftand for en regelmæsfig Forfølgelfe; be vy- 

rige erholdes fun nu og da i fange Mellemrum og ganffe 

tilfældigt, naar be enten døde opfaftes paa Stranden, effer 

levende løbe fig faft paa denne. J ferfte Tilfælde ere de 

næften ftebfe i en faadan Forraadnelfes-Tilftand, at ben 

yore Form har undergaaet en betydelig Forandring, og at be 

indre Organer ere blevne uftiftede til Underføgelfe og Dp- | 

bevaring. I begge Tilfælde er det vverordentligt fjældent, 

at netop en Zoolog er tifftebe, vg Fan benytte det gunftíge 

Øjeblik. Men, om ogſaa en duelig Jagttager ffulde have 

det fjældne Held, paa Stranden at funne betragte et af disfe 

Kæmpedyr (om Strandingen. af de mindre Urter, ber iffe 

væffe Forbaufelfe ved Masfe effer i alt Fald ved Talrighed, 

vil Zoologen fjældent effer aldrig erholde nogen Efterretning), 

Cuvier optager den i Middelhavet forefommerde Finhval 

fom egen Art under Navnet musculus, forener Rapp denne 

med Bal. Boops, uden bog at angive nogen Grund til fin 

Afvigelfe beri fra Cuvier. Medens Rapp henfører X fca 

niu$?$ Afoildning af en Finhval (tab. 26) til Bal. Boops 

fom aldeles fiffer, figer Fr. Cuvier (Side 310): „Denne 

Ufbildning ligner faa lidet en Finhval, uden med Henfyn til 

Folderne, at, derfom bet virkeligen var Afbildningen af en 

Hval i dens fædvanlige Zilftand, Eunde dette Dyr iffe være 

en Finhval, men maatte betragtes fom Typus for en ny 

Slægt,” Bal. longimana Rud. (fom ev opftillet efter et — 

1824 — i Elbens Munding ftrandet Individ, og altfaa Funde 

henregnes til ben banffe Fauna) omtales flet iffe af Cuvier, 

og fynes ham faaledes aldeles ubekjendt. 
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faa vil netop Gtorrelfen fregibybe tildels uoverftigelige 

Banffeligbeder for den nøjagtige Underføgelfe: Dyret ligger 

tildeels fljult i Band, eller vel endog begravet under Sand; 

bets uhyre Bægt bevirker, naar det hviler paa faft Bund, 

Forandring í beu naturlige Form; bet fan iffe overffues 

med et Blik, og det bliver faaledes baade Zoologen og Tegne— 

ren højft vanffeligt at opfatte dets almindelige Habitus. 

SBeffrivelfer og Tegninger blive faaledes ufuldfomne, og da 

Hvalerne, paa enfelte Undtagelfer nær, iffe hidtil ere blevne 

opbevarede í Mufeerne, gjøres ben umiddelbare Sammen- 

ligning af Arterne umulig, vg disfes VBeftemmelfe altfaa 

i bojefte Grab vanffelig. 

Hvad Hidtil er anført, funde maaffee anfees fom til- 

ftrætfeligt befjendt, og altfaa fom overflødigt. Men, bet er 

i Videnffaberne af ftor Bigtighed, ideligen at udhæve Say- 

nene, og fille bem i faa fterft Lys, (om Sandheden tillader, 

for at be, Lærde effer Lægfolf, ber muligen maatte faae lej- 

lighed til at udfylde et effer andet af be tomme Rum, iffe 

ffuffe fade den fig tilbydende Lejlighed gaae ubenyttet forbi. 

Desuden indeholder Fremhævningen af Falænologiens Mang- 

ler et Slag Captatio benevolentiæ for bet Ubetydelige, jeg 

her fan have at levere: naar Trangen er ftor, plejer [elo 

en ganffe ringe Skjær» at modtages med Velviffie, 

Naar Afcanius (i Terten til fin 26de Favle) om: 

taler Hvalfiftefangften I Omegnen af Bergen fom et Slags 

Folfeforlyftelfe, ber paa hans Tid indtraf temmelig byppigt, 

og hvortil Bergenferne firommede, næften fom Spanierne 

til en Tyrefægtning: faa funde man maaffee have Ret til 
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at betragte denne Beretning,med Mistro*). Imidlertid er 

ben næppe faa aldeles uden Grund, fom man ved førfte 

Djetaft funde troe; thi endnu den Dag idag fanges iffe 

faa ganffe fjeldent en Hvalart í Nabolaget af denne folke 

rige og af faa mangfoldige Fartojer beføgte 939, Under 

mit Ophold i Bergen í dette Mars Juni Maaned havde jeg 

) 

Ro 

Da Afcanius’s Skrift er faa fjældent, vit Laferen maaffee 

ikke være misfornøjet med, at jeg bidfætter hans Ord. „Disfe 

ftore Dyr forjkaffe ofte et Slags GSoøftuefpil i de Bugter, 

fom man falder Kval-Voge eller Hvalfiffebugter. 

hi, efter at man har tilluffet Indgangen med fiore Garn, 

Srægittere 0, f. V., ftræber man at harpunere Hvalen; naar 

det er lykkedes, begive Bergens Jndvaanere fig derhen i deres 

Baade, hvile de binde fammen, den ene til den anden, med 

Zouge. Den faarede Hvalfifk iler affted, og (faber med over: 

ordentlig Hurtighed alle Baadene med fig, hvilket ev for: 

bunden med nogen Fares” Asc. figures enluminées d’hist. 

naturelle du Nord. Cahier IIT, p. 5. 

Adfkillige Sunde, Bugter og Øer ved ben norſte Kyft 

bære Navnene Kvalfund, Kvalvaag, Kvalø +, hvilket til: 
Fjendegiver , at der paa disfe Steder fanges, eller i det 

Mindfte til fin Tid har været fanget, Hvaler. Fifferne ved 

Bergen antage, at Hvalerne gaar mod Nord og efter Lyfet, 

og at de blot fanges i fmalle Biger, hvis Jndløb er i Syd 

og Nord, og fom have lave Strande. GStiftamtmand Chriftie 

i Bergen, fom paa fine Rejfer i Stiftet har haft Lejlighed 

til at fee flere Bugter, hvori Hvaler fanges, befraftede mig, 

at Forholdene i bem alle ftemmebe overens med Fiffernes 

Udfagn. 

t Kval — Hval, Og ſaaledes bruges i Bondedialeften paa 
det vefllige Norges Kyfter overalt et K, hvor vi ved et H 
betegne en Afpiration, til Er. vid (hvid), fa (Hvad), for 
(hvor) o. f. v. 
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Lejlighed til at unberfege en, bet bergenſte Mufeum til: 

hørende, Beenrad af en Hval, fom føregaaende Aar var 

fanget i Florvaag, en lille Miil fra Bergen. Men iffe 

nof dermed: to Hvaler fangedes medeng jeg var i Bergen, 

den ene et Par Mile fra Byen (og om denne erholdt jeg 

førft Underretning, efter at den var fanget, fonberfugget og 

bortført); den anden i den vvenomtalte Florvaag. En 

Mand, hvis Sorefommenbeb jeg flylber megen Taf, under: 

rettede mig den Sde Juli om, at Bønder fra Florvaag, 

fom ftode i Begreb med at fange en Hval, vare fomne 

til Byen for at underhandle med bet bergen(fe Mufeum om 

Beenradeng Salg; denne Efterretning maatte iøvrigt betrag- 

tes fom en Hemmelighed, da Bønderne frygtede for, at 

Byens Folk, derfom Sagen rygtedes, vilde firomme til, og 

nedtræde Marferne omkring den lille Bugt, í hvilfen Hya- 

len var indefpærret. At jeg firæbte at benytte en faa fjæl- 

den Lejlighed, er begribeligt; men uheldigviis erholdt jeg 

en flet Baad og flette Baadfolf, og da det tillige var Bygez 

vejr med GStyrteregn, fom jeg noget langfomt frem, og 

havde, ba jeg naaede Florvaag, den Wrgrelfe at erfare, 

at Hvalen for omtrent en halv Time fiden var gaaet til 

Bund, altfaa nu var død, og iffe vilde vife fig igjen, før 

ben flod op af fig felv. Jeg maaatte altfaa fade mig nøje 

med at høre paa Fiffernes Larmen og Triumffange, at be: 

tragte Baagen, og at fee de paa alle Højder rundt omkring 

fammenftimfede Menneffer, ber i en vis Henfeende afgave 

en Befræftelfe paa Afcanius’s Fortælling. For tog 

at gjøre idetmindfte een Erfaring over Hvalerne, udbad jeg 

mig af en differ, der fortærede ct Stykke faltet Kjod af en, 

nogen Tid i Forvejen fanget, Hval, en Bid, hvilken jeg, 
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affe Fifferens Lovtaler uagtet, flet iffe kunde finde vel: 
fmagende *). 

Da jeg flod i ben Formening, at ben Luftudvikting, 

fom var nødvendig, for at Hvalen funde flyde op, iffe vilde 

indtræffe. før i Løbet af nogle Dage, erfyndigede jeg mig 

førft igjen om den døde Hval den 10de Juli om Formid— 

dagen. Men her fandt jeg mig atter meget ubehageligt 

ffuffet ved at erfare, at Hvalen var fommen tilfyne famme 

Morgen meget tidligt, flrar var bleven affenbfet, og Been- 
raden allerede bragt til Bergen, og afleveret til Mufeet, 

fom havde fjøbt den. Tillige underrettedes jeg om, at 

Sifferne tfølge-mange Erfaringer antage det for en afgjort 

Sag, at en død og nedfunfet Hval fommer op med tredie 

Flod, altfaa t Løbet af omtrent 30 til 36 Timer; hvilfen 

Antagelfe da »gfaa i dette Tilfælde blev funden rigtig. 

Saa bedraget jeg nu viftnok her var blevet i mine 

Forhaabninger med Henfyn til Underføgelfen af denne Hval, 

faa var ber desuagtet Materialer nof forfaanben til, efter 

min Mening med fuldfommen Gifferbeb, at afgjøre: at 

Balæna rostrata er en egen Art, og iffe, fom 

*) Seg har hørt Folk fra Bergen forfit£re, at bet ferfke Kjod af 

ben her omhandlede Lille Hvalart, hvilken Fifferne kalde Kvi tz 

fEjæving, ffat være meget velfmagende, Fifkerne betragte 

Halefinnen fom udmærket Iafker, Indvoldene af Hvalen 

Eafte be for deres Spiin, fom fortære dem med megen Be: 

gierlighed, og Underkjebens Knogler bruge be til de faakatdte 

Kvalbeen paa deres Baade, hvortil be fulle være langt 

at foretraffe for Træ i Barighed. — (Kvalbeen er en Blok 

med Stive, fom ved Fifferi paa dybt Band fæftes i Baadens 

Ræling, for lettere at træffe Snoren op. Nærmere Under: 

retning og Afbildning findes hos Strøm [Søndm. Befkr. 

I. 439., tab. II fig. 10]). 
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SrebeviE Cuvier og Rapp nyligen have yttret, 

blot grunder fig paa unge Individer af Balæna 

Boops *). 

Mit Beviis ffal være meget fort. Det er fuldføm- 

ment afgjort, at Balæna Boops naaer en Storrelfe af mere 

end 80 Fod”), De to, i bet bergenffe Mufeum opbevarede, 

Gteletter have en Længde, bet ene af omtrent 23 Fod, bet 

andet af Henimod 26 Fod; begge vare drægtige Hunner, og 

Foftrene, fom bleve udffaarne af bem (et af hver), op- 

bevares ligeledes i bet bergenffe Mufeum. Herved bliver -— 

ba vel afgjort, at be nordlige Have befibbe en Lille Hval- 

art; berfom man iffe hellere vil antage, at et Pattedyr, 

fom allerede er avledygtigt med en Længde af nogle og 

tyve Fod, endnu ffulde være iftand til at opnaae den tre- 

eller firedobbelte Længde; hvad bog vel næppe nogen 3o- 

olog vil falde paa"). Heraf følger nu viftnok iffe 

*) Frederik Cuvier antager, at de tidligere nordif ke 

Forfattere Balæna Boops, B. Musculus og B. rostrata fun 

udgjøre een Art, hvilken han lader beholde Benævnelfen Boops. 

Cette espèce (B. Musculus), hedder det hos ham Side 321, 

ne peut done point exister pour nous, et comme il en est 

de méme de la troisième (B. rostrata), qui n'est établie a 

nos yeux que sur de jeunes individus de la premiere (B. 

Boops), c'est celle ci seule que nous croyons étre aulorise 

à conserver. Rapp anfører (Side 52) Balæna rostrata Fabr, 

fom Synonym til Balena Boops Linn., men udtrykker fig 

iøvrigt mindre beftemt end Cuvier, og ſynes ikke at anfee 

Sagen for ganffe afgjort, 

"”) Den i Aaret 1827 ved Oftende ftranbebe B. Boops havde endog 

en Længde af 31 Metres eller 93 Fod. 

+*+) ungen af vort SXarfoiin , den bedft bekjendte af Getaccerne, 

opnaaer, inden den fødes, en Længde, der, lavt anflaaet, ub: 
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endnu aldeles fiffert, at denne lille Hvalart er identiff med 

Fabrieius's B. rostrata; thi man maa idetmindfte indrømme 

Muligheden af, at be nordiffe Have Funde befidde to eller 

gjor å af Moderens Længde, 

S en Hyperoodon paa 25 Fod 

fandtes, efter Pontoppidan, 

et Fofter af 6 Fods Længde. 

En Hun af en Delphinus Orca? 

(omtrent 10 Aten lang), fom 

fangedes i det nordlige Kattez | 

gat, havde en Unge. i fig af 

et fuldvorent Marfoiins Størz 

relfe, altfaa 24 Xen eller noz 

get mere. Hos Grønlands: 

- hvalen ffat Ungen ved Fodfe: 

len omtrent have 1 af Modes 

rens Længde, Dverhoved troer 

jeg, at man ikke vil gjøre fig 

føyldig i nogen Overdrivelfe 

af Betydenhed, ved at antage 

ben nyfødte Ungestængdeblandt 

Hvalerne i Almindelighed til 

4 af Moderens Længde (maa= 

fÉee endnu noget mere hos 

endeel Arter). Anvende vi 

dette paa B. Boops, der bez 

ftemt bliver mere end 80 Fod 

lang, og antage vi endog, at 

Hunnen er indføræntet til min- 

dre Dimenfioner (vi ville træffe 

+ fra, for iffe at Funne be: 

føyldes for Overdrivelfe, og 

Eun anfætte den futdvorne Hung - 

Længde til 60 Fod): faa tør 
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endog flere fmaa Hvalarter. Derimod tør man vel, ftottenbe 

fig til de angivne Fakta, paaftaae, at der ingen tilftrættelig 

Grund bliver tilbage, til at ville udflette ben fabriciffe Art 

af Fortegnelfen over Hvalarterne , og at abffiffe nærværende 

Art fra den fabriciffe, finder jeg mig aldeles iffe berettiget 

til, uagtet et Punkt í hans forte Beftrivelfe (Bryftfinner- 

nes Form) fynes at vife nogen Afvigelfe fra de af mig 

underfogte Individer, 

Efter disfe Bemærkninger faber jeg folge en fort Be- 

ffrivelfe af Fofteret af den fibfifangebe Hval (det vedføjede 

Fræfnit angiver dets Omrids). 

Totallengde 154") ; 

vi flutte, at Ungen ved Fødfelen holder omtrent 15 Fod. 

Naar man med Fr. Cuvier og Rapp mener at funne 

holde be fmaa, nu og ba paa Kvyfterne af flere europaiffe 

Lande trufne, Hvaler for Unger af B. Boops, til Er. den af 

Hunter beffreone, der holdt 17 Fod, eller den i 1791 ved 

Cherbourg fangede, der endog fun var 14 Fod lang: faa 

maa man tillige Holde bem for nyfødte, endnu iende Unger. 

Men denne Antagelfe møder faa mange Banffeligheder, f. Er. 

i Bardernes fuldkomne Udvikling hos bisfe Individer, i 

Moderens  fædvanlige Forhold til be fpæde Unger hos Hya- 

lerne 0. f. v.5 at jeg tænker, man ved nærmere Overvejelfe 

vil nodeg til at opgive ben, og fnarere anfee de paagjelsende 

Sndivider for halvvorne Unger af B. rostrata, Efter hvad 

ovenfor er anført om Storrelfen af to drægtige Hunner af 

denne Art, fan man vel faftfette omtrent 30 Fod fom Mari: 

mum for Hunnerneé Længde, og vilde man indrømme Hanz 

nerne noget mere, faa bliver dog vel 40 Fod det Ho efte. 

Den nyfødte Unge vilde rimeligviis have en Sterreife af 7 

til 8 Fod. 

) Foſterets vinge Størrelfe tilkjendegiver upaatvivleligt, i Over: 

eens ſtemmelſe med hvad jeg ovenfor har bemærket, en temm: 
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Afftanden fra Snudefpidfen til Diet 21^; 
DØjet$ Længdegjennemfnit 31; 

Djets Hojdegjennemfnit 74; 

Dyrets SOmfrebó ved Øjnene 101; 

Afftanden fra Snudeſpidſen til Næfeborerne 221; 

Næfeborernes Længdegjennemfnit 4; 

Nefeborernes indbyrdes Mellemrum fortil 21; 

Nefehorernes indbyrdes Mellemrum bagtil 4 ; 

Afftanden fra Næfeborerne til Øjets Rand 15; — 

Afftanden fra Snudefpidfen til Mundvigerne 2,7”; 

Det opfpilede Gabs Højde 31"; 

Afftanden fra Snudefpidfen til Bryftfinnernes Rod 5°; 

Bryftfinnernes Længde 21^; 

Bryftfinnernes Brede ved Noden maalt flraat 10; 

Broftfinnernes ftorfie Brede tværsøver 8%; 

Afftanden fra Snudefyidfen til Rygfinnen 101^; 
Rygfinnens Længdeftrækning 112; 

Rygfinnens Højde 52; 

Rygfinnens Afftand fra Halefinnens Nod 3,57; 
Afftanden fra Snudefpidfen til 9tavfen 8; 

Naviens Gjennemfnit 51^" ; | 

Afftanden fra Navlens bagefte Rand til Penis 12^; 

Længden af Penis 73; 

Afftanden fra Penis til Gadbyret 11; 

Afftanden fra Snudefpidfen til Gadboret 111^; 

Gadborfpaltens Længde 12^; kote 

c^ 

lig tidlig Periode i dets Jilværelfe. — offeret af den Aaret 

i Forvejen fangede Hval (ved Spaaffetiber 1838) er, efter 

Diemaal at dømme (thi jeg har iffe haft Lejlighed til at 

underføge bet) et Par Tommer Eortere end det her udmaalte. 
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Afftanden fra Gabborets bagefie Rand til Paleprnend 

Rod 21145" 

Omfredfen foran Halefinnen 13”; 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne 15; 

Halefinnens Længde i Midten 19; 

Halefinnens Brede 3^, —— 

Hovedet er tykt og ftort i Forhold til Kroppen; 

Hånden ftærtt hvælvet, Tigefom puklet; Gabet meget 

fiort; Snuden langfiraft, tilfpidfet, temmelig flad; indtil 

Øjnene fremftiffer den en Migebenet Triangel. Mod Roden 

af Snuden, dog lidt foran Øjnene, vife Næfeborerne 

fig fom to ganffe fmalle Længdefpalter, der Ddivergere 

bagtil. Øjnene ere af noget effiptiff Form, forholdsvis 

temmelig flore og fterft fremftaaende; de ligge tæt ved 

Mundvigerne, lige over disfe, faa at omtrent beu halve 

Deel af Øjet er foran, den halve bag Mundvigerne. 

Underfjæben er bredere end Dverkjæben; til S8arber 

fees intet Spor”); Tungen er færdeles ftor (Dog iffe 

fremragende af Munden), fjødrig, fterft hvælvet, Bryſt— 

finnerne have en fangftraft og meget tilfpidfet Form; be; 

re$ forrefte Rand dannes af to, til en overmaabe flump 

Vinkel bøjede, rette Linter; den bagefte Rand vifer forft 

') Geoffroy Saint-Hilaire (Fr. Cuvier J. e, discours 

preliminaire pag. XXVI.) flat, ved hos et Hvalfiftefofter 

at aabne Tandfanalen i Qoerfjæben, have gjort ben ober: 

ra(fenbe Opdagelfe, at ben indeholdt Fandfpirer. Profesſor 

Ef[Hridt har, efter mundtlig Meddelelfe, gjort famme 

SJagttagelfe paa et Fofter, der fra Grønland var ham til: 

fendt fom udtaget af en Hval, Det bergenffe Mufcum frem- 
byter en god Lejlighed til ydertigere” at. underfege og brs 

fræfte dette mærkelige Forhold. 

41 
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en fort ret Linie, dernæft en [ang Bue, hvorved hele Fins 

nen i Form nærmer fig noget til en Halvmaane. Kroppen 

er indtil Rygfinnen nogenlunde trind, men bliver ved denne 

temmelig fterft fammentrytfet, og Nyglinien tillige ffarp, 

idet en Hudkjol fom Fortfættelfe af Rygfinnen ftreffer fig 

heelt ud paa Halefinnen. Penis er fonifttilfpidfet, fremad- 

frummet. Til Furer paa Bryft og Bug Funde jeg intet 

Spor fee; heller iffe var jeg faa Heldig at finde Aabnin— 

gerne for Høreredffaberne. 

Seg ffaf nu levere Udmaaling af Beenraden og enz 

felte andre Dele hos ben vorne Hun. For faa vidt bet fob 

fig gjøre, udmaalte jeg begge Dyrene; men da Beenraden 

af det fibftfangede Judivid (B) endnu iffe var renfet, og 

endnu mindre opftifet, Funde mange Maal iffe tages med 

fornøden Nojagtighed, og disſe ere derfor her forbigaaebe. 

Totallengde A 231^; B 253°; 

Bryftfinnernes Længde A 30; B 344% ; 

Bryftfinnernes Brede ved Roden. paaffraat B 17; 

Bryftfinnernes flørfte Brede tværsyver B 11^; 

Nygfinnens Længdeftræfning A 20"; B 15”; 

Nygfinnens Dojoe A 141"; B 103; *) 

Halefinnens Længde fra Noden paa Siderne A 20”; 

*) Heraf følger altfaa, at Forholdet af Nygfinnens Storrelfe 

iffe er fonftant. Ut jeg faa angive Maalet af Rygfinnen 

og Halefinnen hos Individet A, beroer paa ben Omftandig- 

hed, at man havde ladet forfærdige aldeles nøjagtige Træmodeller 

til Opbevaring i Mufeet; paa QJndividet B Funde jeg der- 

imod iffe ubmaale Halefinnen, efterdi Fifterne havde forbeholdt 

fig ben fom en Lækterhed. Men fom et Slags Grftatning 

havde Bryftfinnerne endnu deres fuldftændige og ubeffadigede 

Hudbedætning, hvorved jeg fit Kundffab om bercé Maal, 

Form og Farve, 
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Halefinnens Længde i Midten A 17; 

Halefinnens Brede A 7; 

Hovedeté Længde til Foramen occipitale A 643; 

B 724; 

fengbenaf Underfjæbens Grene i lige Linie A612; 

B 69^; 

Længden af Underfjæbens Grene, maalte efter den yore 

Krumning A 65^; 

Afftanden mellem Underfjæbeng Condylus vg Noden 

af Proc. coronoideus A 81%; 

Underfjæbens Højde over Proc. coronoideus A 81; 

Underfjæbens Omfreds forret A 81; 

Underkjæbens Omfreds í Midten A 11; 

Underfjæbens Dmfreds ved Condylus A 14; 

Gjennemfnittet af Tandfanalens Aabning A 13; 

Hovedets Brede over Kjæbebenene (foran Pandebenene) 

A 212^, 
Hovedets Brede over Orbita A 28^; 

Djecxblets Længdegjennemfnit B 31^; 

Djeæblets Hojdegjennemfnit B 3^ ; 

Diewblets Tyffelfe B 21^; 

det fynlige Dies RETTEN B 114; 

det fynlige Dies Dejbebiameter B 1”; 

Hejdegjennemfnittet af Foramen occipitale A 3; 

Længdegjennemfnittet af Foramen occipitale A 3^; 

Mellemtjæbebenenes Længde A 46; 

Cvertjæbebenenes Længde A 45^; 

Længden af Kjæbebenenes bagefte Apofyfe A 8; 

Længden af Kjæbebenenes Sideapofyfe A 6; 

Kjæbebenenes Brede foran Apofyfen A 8^; 

Breden afbetaabne Rum mellem Barderne bagtil B 2^ ; 

ftorfte Brede mellem Bardernes Rætter B 12^; 
41* 
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Længden af Barvernes Næffer i lige Linie B 47^; 

Længden afBardernes Neffe efter Krumningen B 5; 

Breden mellem Bardernes Nælkfer inden be forene 

fig B 2^; 
. Længden af de fiorfie Barder B 81^; 

Længden af Barderne ved Snudefpidfen B 21”; 

Længden af Halshvirvlerne tíffammentagne A 12^; 

Længden af Corpus Atlantis A 2^; 

Breden af Atlas A 10”; 

Længden af Proe. spinosus Atlantis A 13; 

Længden af Proc. transversi Atlantis A 11; 

Højden af Foramen vertebrale Atlantis A 31^ ; 

Preden af Foramen vertebrale Atlantis A 23; 

Længden af Corpus Epistrophei A 2”; 

Breden af Epistropheus A 14; 

Højden af Proees. spinosus Epistrophei A 22^; 

Højden af Aabuingen i Proces. transv. Epistrophei 

A 1$^; 
Preden af Aabningen i Proces. transv. Epistrophei 

A 303 

Højden af Aabningen å Gte Halshvirvels Proc. transv. 
A 21^" ; 

Breden af Aabningen i Gte Haléhvirvels Proc. transv. 

A 32; 
Længden af Ryghvirvlerne tilfammentagme A 46”; 

Længden af fibfte Ryghvirvels Corpus A 51^; 

Breden af fibfte Ryghvirvels Corpus A 51^; | 

Længden af Lændehvirvlerne tilfammentagne A 75”; 

Længden af fibfte Lændehvirvel A 71^; 

Breden af fidfte Lændehvirvel A 63%; 

Længden af Gte L Lendehvirvels Processus spinosus 

A 13^; 
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Længden af Gte Lændehvirvels Processus transversus 
A pre ; 

Længden af Halehvirvlerne tilfammentagne A 80”; 

Længden af førfie Halehvirvels Corpus A 8^; 
Preden af forſte Halehvirvels Corpus A 7; 

Længden af anden $afefoíroefó Proc. spin. inferior 
A zur; 

Skulderbladets Højde A 9t; 

Gfufberblabet8 Længde A 14^; 

Længden af Acromion A 514; 

- Breden af Acromion A 2”; 

Længden af Proc. coracoideus A 3^; 
Breden af Proc. coracoideus A 11; 

Længden af Humerus A 10%; 
mindfte Brede af Humerus A 41”; 

Længden af Radius A 15”; 

mindfte Brede af Radius A 3; 

Længden af Ulna A 15175 ` 
mindfte Brede af Ulna A 21^; 

Haandens Længde A 16^; 

Bryftbenets Længde A 17; 

Bryfibenets florfte Brede A 8”; 

Længden af Proe. ensiformis A 7^; 

Længden af Manubrium A 33”, 

Barderne ere af hvidguul Farve, og Deres" hele 

Masfe, feet tilfammen i Dverkjæben fra den indre Side, 

forefommer mig at have nogen Lighed med et Styffe meget 

groft Filt. De banne paa hver Side i Dverkjæben en 

noget frumbojet Neffe; forreft fobe disſe to Ræffer ganffe 

fammen i en Spidfe, bernæft fjerne de fig mere og mere I 

Retningen bagud, indtil de have nanet omtrent I af Rakker⸗ 

nes fefe Længde, hvorpaa be atter nærme fig, dog faalebed 
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at ber ved deres Dphor er et lidet Mellemeum imellem 

dem. For at danne fig en Foreftilfing om vet aabne Rum, 

fom findes paa Kraniets Underflade mellem Bardernes to 

Neffer, fan man tenfe fig det fom en meget langſtrakt 

Landfefpidfe. Jeg talte paa hver Side (Hos DB) omtrent 

320 Barber. De alferbagefte Barber ere be fortefte, men 

be tiltage faa hurtigt i Længde, at de længfte fun ere fjer» 

nede omtrent I af Rakkens Længde fra be bagefte; derpaa 

aftage be atter gradevits indtil Spibfen af Dverkjæben, 

bog fanledes, at be forrefte endnu obergaae be bagefte i Længde. 

Længden af Bardernes indre Rand er (torre end af den 

ydre; de Trævler, fom bedekke Bardepladernes indre Rand 

lige fra Roden til Spidfen, have en meget ftor Lighed med 

GSvinebørfter. : 

Mellemtjæbebenene naae lige til bagefte Ende af 

Næfebenene; førft ere de ved Snuden temmelig tilfpidfede, 

blive derpaa noget bredere, faa at be danne en horizontal 

Plade, men have allerede, før be lægge fig op til Næfe- 

benenes Sider, Form af vertifale Plader. 

Øjeæblet er af fladtrykket ſphæeriſt Form; det fynlige 

Øje af noget elliptiff Form. 

Hvirvlernes Antal 48: 7 Halshvirvler, 11 Ryg- 

hvirvler, 12 Lændehvirvler og 18 Halehvirvler. Hals: 

hvirvlerne ere temmelig fmaa, ifær Forte, dog alle tyde— 

ligt abffilte. Atlas er forholdsviis flor, bog meget mindre 

end Epistropheus. Dets Leddeflader ere fiore, ægdannede, 

med ben mere tilfpidfede Ende vendt ned vg ind, faa at 

ben forneden (teber fammen med ben anden Leddefladed 

Spidfe. Dens Proc. spinosus er fort og (píb$ ; deng Proc. 

transversi, ber ere rettede lige ub mob Siderne, erc forte, 

t9ffe, i Enden afftumpede. Epistropheus har fun en lidet ude 

villet Tand; dets Proc. spinosus vifer foran ved Roden 
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en Foroybning effer fonfao Jade, fom optager Utlas's 

Proc. spinosus, men iffe er bifurferet i Enden. Jovrigt 

ere Proc. spinosus og transversi meget ftorre hos Epistro- 

pheus end famme Dele hos Atlas, og be fibfte ere iffe 

blot rettede ud, men ogfaa fterft tilbagebvjede. De fire 

følgende Halshvirvler ere meget mindre end be to fore» 
gaaende, med ubetydelige Proc. spinosi, men, ligefom Epi- 

stropheus, med (tore, tynde, ringbannede Proc. transversi. 

Syvende Halshviryel er atter meget florre, med ftore Proc. 

transversi, fom bog ingen Ring danne. | 

Hos forte Nyghvirvel er den florfie Brede af Proc. 

transversus i perpenbifufer Netning, medeng den hos alle 

de folgende er i horizontal Retning. Proc. spinosi naae 

beres ftørfte Længde hos Gte, 7de,. Sde og 9be Lændehvirvel; 

Proc, transversi have ftorft Længde hos die, 4de, Ste og 

6te Lænbdehvirvel. Hos be tretten fibfte Halehvirvfer ere 

Proc. transversi forfounbne; be ti fidfte Halehvirvler have 

ingen Proc. spinosi, hverfen superiores eler inferiores, og 

antage en fnudret-fiirfantet eller næften fugferund Form. 

Af Halehvirvlernes Proc. spin. inferiores er den anden ben 
[engfte. — | 

Af Ribbeen findes ti Par, blandt Hilfe be fer Par 

artifulere med Corpus vertebrarum, be øvrige blot med 

Proc. transversi. 

Bryftbenet er af Korsform, meget lidet, paa vers 

fladen hvælvet effer med [vage Spor til em Kjol. Korfets 

overfte effer forrefte Green (Manubrium) meget fort, bred, 

i Enden afrundet; den bagefte Green (Proc. ensilormis) 

fang og meget fmal. Sidegrenene, fom fuldftendiggjore 

Korfet, og forbinde Haandfanget med Klingen, ere brede ved 

Roden, udløbe tilfpidfede, men ende afftumpede; de Have 

tovrigt Længde omcent fom Haandfanget. 
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Bryftfinnerne vare faavel paa Over» fom Under: 
fladen hvide mob Noden , forte paa Sypidfen. Skulder— 

bladet er fladt (uden fremragende Kam); dets Artikula— 

tionsflade er ægdannet, med den fyidfere Ende opad. Akro— 
mion er meget fammentryffet (alifaa meget bredt og fladt); 

bredeft er det mob Enden, hvor bet vifer fig ftumpt af- 
rundet eller næften fígefom affiumpet. Proc. coracoideus 

er fortere og fmallere end Afromion, fammentryffet fom 

bette men iringere Grad, i Enden noget afftumpet. Radius 

er meget bredere end Ulna; disſe Knogler eve abffifte i 

Enderne, og have et temmelig flørt Mellemrum i Midten. 

Proc. ulnaris firæffer fig ned mob Karpus. — Karpus har 

fex Knogler i to Rakker: fire i førfie 9teife, to í anden; 

be ere ovale paatværs, undtagen den lille i førfte Neffe 

ved llínarranben, hvilfen er mere freb$runb; alle ere be 

fladtrytfede, fígefom Metacarpus'$ fire Anogler, ber ligne 

Fingrenes. Tommelen og fidfie Finger har hver ire Falanger, 

de to mellemliggende Fingre hver fem (men maaffee funne 

hos disfe nogle mangle). 

$Setftenbenene, fom efter Fiffernes Sigende Ligge 

ganffe tæt ved Siderne af Generationsaabningen, ere lang— 

firafte, fmalle, flade, men tillige noget S-førmigt drejede 

eller frummede. | 

Til disfe SOptegnelfer om denne fille Hvalart maa 

jeg endnu føje, at det aldeles iffe forefommer mig vanffes 

ligt at give en Diagnofe for den, hvorved beu inetmindfte 

abffiffes fra B. Boops, og bet uden at tage Tilflugt til 

anatomíffe Karakterer. Folgende Linier mener jeg ville 

være tilftræktelige : 
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Barderne ere hvide af Farve, og beres to 

Næffer fortfættes lige til Overtjæbens Ende, 
hvor be løbe fammen; Vryftfinnerne ere hvide 
mob Midten faavel paa Under: fom Overfladen”). 

Som Synonymer funne rimeligviis, foruden Fabri- 
cius og be to i Noten Side 627 omtalte, vgfaa anføres 

Scoresby (Arctic reg. 1, 485 tab. XII. fig. 2). Lacepe⸗ 

des Afbildning af B. rostrata hører viſtnok ogſaa herhid. 
Jeg ffulde endvidere være tilbøjelig til at troe, at be tre 

hos Meldjinr**) omtalte, iffe i Syftemet optagne, Hvaler 

alle høre til B.rostrata: nemlig ben paa Norges, Islands 

og Færøernes Kyfer hyppigt. forefommende GSildehval, 

den islandffe Hrafn-Reidur og den norffe Baagehval 

eller Gommerhval***%), 

Maaftee turde man formode, at B. rostrata er ben í 

be enropwiffe (fær nordlige euvopeiffe) Have almindeligft 

og temmelig hyppigt forefommende Hvafart. Dgfaa hos 

0$ er den iffe ualmindelig; thi be Beretninger, ber nu og 

ba Iefes i vore Tidender om [maa Hvaler, fom ere firans 

*) B. Boops har efter Fabricius forte Barder, og føran i 

Sjaeben er et aabent Rum uden Barder Vryftfinnerne er 

paa Dverfloden ganffe forte, paa Underfladen gonffe hvide. 

**) Den banffe Stats og Norges Pattedyr, Side 264 flgd. 

+++) Ut den fidfie hører hechid, fynes, efter hvad Melchior bes 

retter om ben, at være udenfor al Tvivl. Ved at antage 

dette, fpredes noget Lys over ben her afjandlede Hvals Nas 

turbiftorie. En Hun af Vaagehvalen paa 28 Fod, fom blev 

dræbt i November 1826, havde een Unge i fig af 8 Fod 2 
Zommerd Længde, At denne var omtrent fuldbaaren, og 

vilde være bleven født til Verden endnn i famme Maaned 

eller i alt Fald i December, lider ingen Tvivl. 
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bebe et eller andet Sted ifer paa ben jybife Kyſt, høre 

efter min Formening ferfib *). 

Skulde Zoologerne end iffe ville vide mig megen Taf 

for det Lidet, jeg her har meddeelt om B. rostrata; haaber 

jeg dog, at de zoologiſte Mufeer iffe ville være utilfredfe 

med, at jeg i bet bergenffe Mufeum har anviift dem en 

Kilde, hvorfra Cfeletter og Foftre af en Balænoptera ved 

Bytte funne tilflyde bem. 

, 

*) For ganjfe nyligt omtaltes faalcbe8 en Hval paa 151 Fob, 

ber drabtes i Horfensfjorden. Samme Sted firandede i 

Juli Maaned 1824 en Hval af 18 Fods Længde. 3 ben 

naturbiftorifée Forening fees et Skelet af en Lille Hval (om: 

trent 22 Fod lang), hvilken jeg beftemt mener at funne benz 

føre til den her bejfveone Art. Dette Individ flat, faa 

vidt jeg vecd, være fivanbet ved Barde. 
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forfog til en Fortegnelfe 
over 

De vildvorende, men i ældre Tider 

indførte Planter i DanmarE, 
junt om dem, hvis Oprindelje er uvis. 

— — 

Be be forſtjellige Fløraer, fom næften alle Lande, ifær 

europæiffe, funne fremvife, har man havt en dobbelt Hen- 

figt, den nemlig at give be Planteføgende en Ledetraad ved 

at unberfege dem, og den at meddele en Dverfigt over 

Landets Planter, faaledes at man iffe alene faaer at vide 

hvor mange, men tillige hvilke Planter det indeholder. 

Paa denne Maade bliver en Flora tillige nyttig for Plante- 

geographen, og bet er paa faabaune Arbeider at han grunder 

fine Underføgelfer. Men disfe Underføgelfer ville iffe lede 

til et fiffert Refultat, berfom Floraerne iffe ere behandlede 

med Henfyn til det beftemte Maal, at levere en Fortegnelfe 

over affe de Planter, fom ben underføgte Egn frembringer 

og fom iffe i ældre Tider ere indførte fra andre Steder. 

Men i denne Henfeende ere de flefte Florifter iffe at (tole 

paa, ba be fedvanlig anføre alt hvad Forfatteren har funs 

bet fom vildtvorende, for at gjøre den beſtrevne Flora rig, 

og fun faa Florifter have, fom Profesfor Rieper i Bafel 

(i. hans Fortegnelfe over be i Omegnen af denne Bye vorende 

Planter) gjort fig Umage for, at adffille de indførte Planter 

fra be oprindelig vildvorende. En faaban Fortegnelfe er 

imidlertid iffe fet at udarbejde, thi mange ere de Tilfælde, 

hvor en tilfynefadende fuldfommen vildvorende Plante virfe- 

lig er indført, og omvendt funne undertiden Planter fynes 

at være indforte og dog være fuldfommen vildvorende. 
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Planterne funne paa mange Maader forflyttes fra deres 

Hjem til andre Egne”). Med be forffjellige Arter af Sædeforn 

ere mange fomne hertil, og iffe færre med Frø til Kjokken— 

og Blomfterhaver. — Frøarterne funne forflyttes endog fra 

Amerika og hertil ved Snbpafninger, hvortil man under: 

tiden bruger Hoe, fom ofte indeholder andre Planter, ber 

have modent Frø. Dette fandt allerede Sted ( Middel- 

alderen fra andre Lande, og dette er formodentlig Grunden 

til at man paa Øland og Gulland finder en Mængde Plan- 

ter, hvis egentlige Hjent er fangt fydligere , f. Ex. Chryso- 
coma linosyris , førdi man i Rorstogs- Perioden fædvanlig, 

ved at veife fra Norden til Øfterlandene og derfra tilbage, 

ubladede og udhvilede paa disſe Der. Enfelte Plantearter 
ere vel endog blevne forplantede ved Fugle. Ya bet er 

iffe umuligt, at Havets Stromninger og Skibes Strandinger 
funne have Havt nogen Déel i disfe Plantevandringer. 

Det er befjenbt, at man ved Kyfterne af Norge, Færøerne, 

Seland, ja endog Grønland finder tropiffe Froforter og 

Frugter (de Å Norge faakaldte Veitenyrer og Løsningsflene). 

*) Nogle Botanifens Dyrfere have fundet- Fornøielfe i at ubfaoe 

paa Steder, fom ikke formodedes faa fnart at blive dyrkede, 

unge Planter, fom iffe findes hev vildvorende, men hvis 

Natur dog ifte foctrte et meget mildere Clima. Disfe ere 

devved blevne fom vildvorende, i det mindfte for nogen Tid. 

Saaledes er bet bekjendt, at vor flittige og Eyndige Botani— 

fer Hofman-Bang; ba hun var Eier af Bidftrupganrd ved 

Roeskilde, udfagede mange Planter paa Højene bez omkring, 

hvoraf nogle endnu blive fundne der, og at Hr. Prehn (Gaft- 

mirth) i Press, fom legde fig med ftor Flid efter den botani- 

ffe Havecultur, udfaaede ligeledes i Sandgrave og andre 

Steder abffillige Planter i denne Gan, hvoraf nogle endnu 

aarlig fremÉomme til Forandring for fremmede Botanikere. 
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Disfe fomme med GStrømningeiae til hine Kyſter — 
hvor meget fettere fan aftfaa ifte Frø fra bet meget nærmere 

Sydeuropa bringes paa famme Maade hertil? Det falte 

Band er i Almindelighed ffabelígt for Planternes Spire: 

ævne, mem iffe i Henfeende til alle Planter; bet beroer 

paa om Spiren er indfluttet af en haard Skal eller blot af 

de fæbvanlige Hinder. Man har endog i England Erem- 

pler paa, at Frø, fom ved Strømmene var bragt fra Ameri- 

fag tropiffe Lande, havde paa denne lange Bei iffe tabt 

deres Spireævne.. Men funne be ved Hjelp af flige Strømme 

fomme hertil, og funne de endog vife Sypireævne her, er 

bet bog langt fra at de funne forplante fig her, da be 

have Hjem i et tropiff Clima. — — Men have vi end 

over be Planter, fom af fig felv fremfomme i Danmark, 

adfillige Fortegnelfer, faa er dog Plantegeographen og 

Enhver, fom onffer at fjende det virfelige Antal af de 4 

Danmark vifbboxenbe Planter, nødt til at fradrage mange, 

[om iffe ere oprindelig vilboorenbe her, og Dette har endnu 

Ingen føgt at iværkfætte. Jeg har vel i min danffe vefos 

nomiffe Plantefære bemærket, naar jeg troede at een effer 

anden Plante var indført; men der ere bog mange, fom 

høre til disfe, men fom jeg iffe har tordet indføre der» 

iblandt, og desuden har endnu ingen fogt at famfe dem paa 

et Sted. Dette har jeg forføgt at fremfætte ved denne Af— 

handling, om med Held vil Botanifernes Dom afgjøre. — 

Jeg. indfeer meget vel, at der vil blive gjort Judfigelfer 

imod adflillige af de anførte Planters Judførelfe iblantt 

dem, fom iffe ere oprindelig vildvoxende her, men jeg har 

egfaa Fun faldt disfe mine Formeninger et Forfog til at 

ubfinde bet Sande, og jeg Haaber- at denne Prøve vil 

give Andre Lyft til at eftertænte Sagen, og til at frem- 

fette af egne Erfaringer Bidrag til dens Oplysning, eg 
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derved forøge eller forforte denne Lifte. Jeg formoder og, 
at jeg i Henfeende til min Mening om Planternes Ind⸗ 

vandring hos vs, vil faae Floriſterne imod mig; thi natur 

ligviis beftræbe be fig for at faae deres Lifte faa talrig fom 

muligt, fljonbt deres Beftriebelfer fædvanlig gaae mere ud 

paa at hæve Planter, fom hidtil vare anfeete for Afarter, 

til virkelige Arter, end til at indfalde fremmede Arter i ben 

danffe Flora. I dette Tilfælde vil Striden derom frem- 

falde Sandheden, og derved vil Henfigten af denne Afhand— 
ling ifær blive opaaaet. — Jeg: tilftaaer at jeg, for faa 

vidt be Læfere angaaer, fom ere Botanifere, fun havde 

behovet at opſtille en Navnelifte af de Planter, fom jeg 

antager at være indførte; men jeg har troet at burde inte 

vette Forfsget ogfaa for bem, fom írfe ere Botanifere vg 
fom derfor gjerne funne befinde Opmærtfombhed for Vege- 
tationeng Fremgang, ja endog meeft Mpartiffhed til at be- 

dømme ben; og desuden fandt jeg mig forpligtet til at an- 
føre Grundene til mine Meninger. 

nn dr — 

De indførte og iffe oprindelig her vildvoxende Planter 

ere, efter miu Formening, følgende: 

Genhannede Tobunnede. 

Blitum capitatum Linn. Hovedblomftret Kjøbbæger, 

var allerede i Kyllings og fenere 1 D. Fr. Millers Tid 

anfeet fom vildvorende i Sjelland, men blev fra ben 

Tid fun funden ved Bakkehuſet i Nærheden af Kjoben- 

havn og paa ct Havegjerde ved Bagfværd. Formodent- 

lig er ben udfommet fra Blomfterhaver, Hvor ben 

uden Tvivl far været dyrket fordi VBlomfterbægret, 
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fom omgiver Frøet, ved Modningstiden bliver kjod— 
agtigt, fmuit rødt og ligner noget et Jordbær. Den 

er iffe almindelig nof udbredt til at funne optages i 

Flora danica, fom fun er beftemt for faabanne Planter, 

fom enten ere oprindelig vildvørende her eller dog faa 

udbredte, at man funde forverle dem med faadanıre, 

Tobannede Eenbunnede. 

Ligustrum vulgare Linn. Almindelig Ligufter. — 

- De Steder i bette Rige, hvor Liguftren findes fom 

vilbvorende, ere fær faadanne, fom ere i Nærheden af 

levende Hegn, Hvor ben har været forplantet, hvilket 

fær er Tilfældet i Hertugdommerne Slesvig og Hole 

feen, hvor Gjerder af levende Hegn findes meget 

hyppigere end paa be banffe Øer og i Jylland; thi — 

det er mig iffe befjentt, at den paa noget Sted i 

disfe Lande findes ordentlig vildvorende. Dens egent: 

lige Hjem er det fydlige Europa. Den er indført i 

Haverne, fordi den har ef fmuft og tæt Løv, fiber hos 

vs iffe meget af Jufecter, taaler godt at beffjæres 

og Fippes, ja bliver endog tættere derefter og banner ; 

et meget godt og tæt Hegn. Den frembringer vet 

fmuffe hvide Blomfter i tætte Hobe (en Thyrsus), 

men fjelben naar ben er Flippet. Den formerer fig 

ogfaa fjelden ved deng forte Bær, men fedvanlig ved 

Rodſtud. Den er paa nogle Steder i Holfteen næften 

fom accfimatiferet og blev derfor af M. Bahl indført 

i Flora danica (tab. 1141). J ben foenfle Botanit 

har man ogfaa indført ben (tab. 415). 
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Almindelig Syrene. | 

Syringa vulgaris Linn. Blomfternes [muffe Farve, Blade 

nes Neenhed og Kraft til at modftane Jnfefter og 
Buffens, eller rettere fagt, Træets Haardførhed til at 
mobftaae enbogfaa ftrenge Vinteres Jndflydelfe paa 
den, have ifær bidraget til at indføre den i vore Haver, 

hvor den paa nogle Steder blev udbredt til Gjerder, 

bog mere ved Plantning end ved Gelofaaeníng, vg 

mere i Hertugbommene end her; thi man marker bog 

nogen Forffjel paa Elimaet í bíéfe tvende forffjellige 

Provindfer, f. Er. i Henfeende til Lovfyring og Trug: 

ternes Modning. Derfor er den iffe faaledes fom 

Ligufteren bleven indført i Flora danica. Dens 

Tedreneland er forreften Dfterlandene. Man borfer 

og i vore Haver en chinefift og perfi Art deraf, fom 

ere noget Fjelnere og forholde fig mere fom Buffe end 

fom Træer, men bog ret godt udholde vare Vintere. 

Almindelig ME, 

Fraxinus excelfior Linn. Betragter man dette anfeelige 

Tree i Henfeende til dets Bladform (Folia pinnata), 

fom egentlig mere hører hjemme i be tropiffe Lande 

end ber, hvor vi iffe have mange flere foruden dette 

Fræe, end Ronnen og Hylden med denne Form af 

Blade, dets jevne Bark, dets meget tgffe Knopper, 

dets fildige Løvfpring, dets Forefomfi i Landsbyer og 

bets Sjeldenhed i Styve, undtagen Hvor bet er plan: 

tet, ffulde man anfee bet for at være indført fra fyd- 

ligere Lande. Men lægger man Marke til, at dette 

Tre har været kjendt í Norden endøg ( den hedenſte 

Tid, at en Aff var endogfaa anfeet fom hellig, under 

Navn af Yorafil, at adflillige af be i vore Stove 
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votende Uftelræer neppe Funne anfees for at være 
plantede ber, famt at Affen findes i Norge paa mange 

Steder, hvor den iffe fan antages at være plantet, 

og det endogfaa Å Bergens Stift, og Hvad Epriftiania 

"Stift angaaer; til en Højde over Havet af 1000 Fod, 

maae mån være vverbeviiſt om at den oprindelig har 

Hjemme i Norden, ̂  Men Hvorfor udbreder ben fig 

faa fjelven ved egen Befaaening; da man faa Hyppig 

feer den fremfpire paa Steder, hvor be der vorende 

Træer lade Frøet falde til Jorden? — Formodentlig 

fordi de unge Stammer blive efterftræbte af Land- 

manden, ber anvender bem til avffillige Redffaber, for 

Erempel til Stagler paa Plejle, Pidffeffafter o. A., 

(om. ere dem aldeles nødvendige. 

Langbladet 9Greupriis. 

Veronica longifolia Linn. At denne Plante findes vild: 

voxende i Norden, tvivler jeg iffe paa, ba bem end- 

ogfaa er funden í Sinntarfen, men dens Forefomft fom 

vild i Danmark anfeer jeg for tvivlfom. Jeg har vel 

fundet den ved Nørholm í Jylland og veed at den er 

funden ved Elbbredden og ved Ham i Nærheden af 

Hamborg, men paa alle disfe Steder er ben formobent: 

lig udfommet af Haver, hvor den almindeligen dyrkes 

(om Ziirplante. Man funde formode, at den Plante, 

(om Kylling har fundet her, og fom han anfører under 

Nr. 1057, vg fom T. Holm i fin Difputats om be 

Kyllingffe Planter antager for at være Ver. maritima 

Linn,, var denne Plante, men den Kyllingffe Plante 

er vift Ver. spicata Linn., da denne vorer netop ved 

Kjøge Kroe, font er bet Sted, hvor efter Kylling hans 

Veronica vyrer. Det famme er vift ogfaa Tilfældet 

24 
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med Veronica hybrida Linn., fom man far funden 

i Dybdal ved Aalborg. 

Bredbladet Wreupriis. 

Veronica Teuerium Linn, Denne hører til de mindre af 

suspicatæ af denne Slægt, er en ret [mut Plante 

og er derfor paa nogle Steder dyrket I Haver. Da 

den tillige er nylig funden i Nærheden af Hamborg, 

hvor faa mange Planter findes udvandrede fra de 

mangfoldige Haver der omkring, faa formoder jeg, at 

denne ogfaa har ben famme Oprindelfe. 

Burbaums NErenpriis, 

Veronica Buxbaumii Tenore. De botaniffe Haver bidrage 

vel meget til at udbrede botaniffe Kundffaber, men 

have tillige udbredt Planter til Egne, hvor be iffe 

ere oprindelig vildvoxende. Deriblandt hører denne 

- Art af Wrenpriis, fom førft i den fildigere Tid er ude 

vandret fra Haverne i Kiel og Kjøbenhavn til Dm- 

egnen ber omkring. Egentlig er den vildvørende i 

Orienten og Sydeuropa. | Forreften er bet en vet 

fmut Plante, hvis liggende Stængler ere tæt bevorede 

med pæne blaae Blomfter, der vedblive at være å Flor 

i 2-3 Maaneder. 

Fremmed Wreupriis. 

Veronica peregrina Linn. ftaaer vel afbildet i Flora da- 

nica tab. 407, men bet Gremplar, fom Figuren er 

tegnet efter, fynes iffe at have været vildvørende, 

men er formodentlig af Deder, fom angiver dens 

Borefted at være Øen Amager, taget af den botanifte 

Have, hvor den ofte har faaet fig feld. Jeg har ber 
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for troet, at den egentlig (ffe hører til ben banffe 

Flora í em firengere Forftand, men ved oftere at 

underfoge den, er jeg bleven enig med Reidenbad i 

hang Flora excursoria, at ben fun er em Afart af 

Veronica arvensis Linn. 

4 

Eng: Salvie, 

Salvia pratensis Linn. — Derfom denne Art af em talrig 

Slægt, fom har fit egentlige rette Hjem í bet fydlige 

Europa, men fom dog har endog meget brillante Urter 

i be varme Verdensdele, virkelig findes, fom Weber 

angiver, i Holften, er den vift bleven udbredt fra 

Haver, hvor mange Arter deraf dyrkes, deels for 

deres ret (muffe Udſeende, deels for deres ftyrfende 

Lugt, deels for deres- officínelfe Egenſtaber. Jeg har 

aldrig felv fundet den, men det er mig fagt, at den 

er funden i en Lyftffov ved Gottorp, hvorved jeg bor 

bemærke, at i denne Gfoo findes mange Planter, ifær 

af Liltearternes Familie, fom ere udvandrede fra Haven, 

f- Er. Lilium Martagon L. og bulbiferum L., Fritil- 

laria Meleagris L. og Fl.; men og af andre Familier, 

f. Er. Epimedium alpinum L., Antirrhinum Cymba- 

laria L. ete. 

Trehannede Ethunnede. 

Vaar Safrau. 

Crocus vernus Linn. At denne fmutfe Løgvært meget 

tidligt er bleven dyrket i Danmarks Blomfterhaver, er 

meget rimeligt, (ffe alene fordi den er udmærket ved 

Farvepragt og af mange Farver, famt let at dyrke, 

men tillige fordi bem er en af de tidligfte Foraars- 

42* 
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blomfter. Den deler den Egenffab med flere Løg- effer 

faafaldte Zwiebelplanter, at den Yet. forplanter fig ved 

Spirer fra dens Log, at disfe Spirer, ømgivne med 

mange vg tykke Stel, godt taale vor Binterfulde, 

hvilfet og befordres derved at Løgene, naar be have 

robfeftet fig, holde deres Spirer dybt i Jorden. Det 

er vel mueligt at nogle have antaget ben for ben 

virkelige Safran, men de maae fnart fomme ud af 

Bildfarelfen, ba den hverken befidder ben ægte Saf- 

rang Lugt, Smag eller farvende Egenffab. Den rette 

Safran, Crocus sativus Li, fom blomfirer om Efter- 

aaret, har vel været dyrket her), men uden Fordeel, 

hvorfor deng Dyrkning ogſaa fnart blev forladt. 

Crocus vernus er forreften fun fundet paa meget faa 

Steder fom vilbvørende, f. Er. ved Edfernförde og ved 

Charlottenlund, paa begge Steder ubfommet fra Haver, 

‘ja paa bet fidfle Sted maaffee endog udyplantet i 

Sfoven; thi Gartner Bade, fom blev forflyttet fra 

den botaniffe Have til Charlottenlund, udplantede ber 

adffillige Værter, f. Er. Gålanthus nivalis, Fritillaria 

Meleagris vg rimeligvis ogfaa denne. | 

Tydſk Gris. 

Iris germanica Linn. Hvad ber er fagt om Logværterne 

i Henfeende til Dybden af Roden, fan og for bet 

mefte anvendes paa be Planter, fom have em fnofoet 

Rod, men -Spiren er Hos disfe iffe faa godt ffjult. 

Srisarterne have næften alle en faadan Rod, men denne 

afgiver iffe faa fet Udlobere, derfor have af be mang- 

*) Nemlig af Etatsraad Martfeld paa den veftlige Glaci, 
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foldige Arter, fom dyrkes af denne Slægt i vore Ha- 

ver, fun en enefte forvildet fig, nemlig Iris germanica 

effer tydſt Iris. Af de tvende hos 08 vildvoxende 
Iris-Arter, nemlig Iris Pseudacorus (guu! Iris) og 

Iris spuria (uægte Iris) er ben ene faa fjelden, nent 

fig ben fidfte, at man funde antage ben for indvandret ; 

men den findes paa faadanne Steder, at man iffe fan 

indfee, hvorledes dette ffufbe Funne være fleet, nemlig 

fun paa Saltholm, Hvor den findes i Mængde, og paa 

Iholm iffe langt fra Svendborg, Hvor den udentviv! 

nu er uddød. At Iris germanica, fom Kylling vil 

have funden i Laaland, men fom jeg og alle nyere 

Botanifere aldrig have funnet finde der, har i den 

ældre Tid været ene dyrket i Danmark, er vift og 

vifer deels at man iffe til den Tid har bragt bet 

vidt i Henfeende til Blomfterdyrfning, ba man nu 

borfer henved 20 Arter deraf, og lige faa pragtfulde, 

deels at en Plante, fom til en Tid fan udbrede fig 

fom vildoorende, igjen til andre Tider fam tabe fig 

og ganffe forfoinde, hvilket og andre Planter funne 

tjene til Erempel paa; thi bet faber til, at denne Jris 

iffe mere findes fom vilbvorende i Laaland. 

- 

Den røde Sværdlilie. 

Gladiolus communis Linn. Skal paa nogle Steder. i 

Holften findes fom vildvoxende. Den far imidlertid 

itte vedligeholdt fig, hvilket fan være en Folge af at 

dens Zwibler ikke ligge meget dybt, og derfor lette- 

ligen forfryfe om Vinteren. Dog i Frankrig, f. Er. 

i Egnen omkring Touloufe, har jeg feet den hyppig i 

Binterfæden, hvilket bevifer at dens Løg ligge dybere 
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end Binterkorn, faa at Ploven fan gaae over bem. 

Der er ingen Tvivl om, at den er udvandret fra Haver, 

ogfaa er den fandfynligviis dyrket meget tidlig i 

Blomfterhaver ; thi den var alerede à min Barndom 

optaget  Bønderhaver. 

| (Fortjættes.) 
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