
49

Norffe Jnstcters

Beskrivelse
med 

Anmærkninger 
af

H. Ström.

det Norske Selskabs Skrifter er allerede heraf givet benved 2 Centurier.
De siden Tid efter anden samlede udgior omtrent 300, af hvilke denne 

Gang ikkun meddeeles det halve, da den heele Samling vilde blive for vidtloftig 
paa een Gang. Jeg har deri fulgt min forrige Maade, ar betegne de nye med 
et f. Ved de allerede bekiendte har jeg lader mig noie med at anfore Linnei 
trivielle Navne for Kortheds Skyld; hvorimod jeg paa de ovrige har givet en 
Definition, at man deraf fom i et -Aiekast kunde tiende dem, uden at lcefe den 
hele Beffcivelfe igiennem. Desuden har jeg ved Figurer oplyst dem, jeg ag
tede meest mcerkvcerdige, og i hosfoiede Anmærkninger -beskrevet deres Larver 
og Pupper (undertiden og aftegnet dem) faavidt de har vceret mig bekiendte, t 
hvilket sidste dette Stykke og folgende vil have et Fortrin for de forrige. I Hen
seende til den generiske og speeielle Navngivelse, har jeg fulgt den tiende Udgave 
of Linnei Syftema, og dem jeg ikke har kundet finde der, har jeg kaldet nye, 
uden derved at forekomme andres bedre Indsigt og Kyndighed. Endelig maae 
jeg og erindre, at jeg har udeladt dem, jeg allerede paa andre Steder har ind
givet eller herefter agter at indgive beskrevne paa en mere udforlig Maade.

Scarabæus.

1) Scarabæus Melolantha. Er stor af Castanie-brun Farve, be
sat paa de fleste Steder med en hvild Loddenhed, som er kiendeligst paa Over
livet og Brystet. Felehornenes forreste Deel er lang og ssnderskaaren i Blade. 
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Hver af Vingedcckkerne har 4 ophøjede Striber font foreene sig bag ril. Vom
mens Bagdcel er spids og nedbøiek i Enden, neden under graaagtig med trekan
tede og hvide Pletter paa Siderne, een paa hver Indfficerelse. Sr af Monf 
Kahrfes Samling i Bergen, men ei funden her pan Stedet.

2) Scarabaeus aquaticus. Er kun et Par Linier lang og af Skikkelse 
oval. Overlivet er foran ganske Udct indfkaaret, men bagtil tver og oven til 
fiint punckeret ligesom Vingedakkerne, hvilke desuden have 10 meget fiine Stri
ber paa langs, knap kiendelige for blotte Aine. Skinnebenene have mange 
Tagger og Tierne og de bageste Fodder vedhængende Svomme^Haar. I Fole« 
hornene ere de 4 sidste Lecder sorte, men de andre rodbrune, ligesom de langt 
ud af Munden Hangende Famle-Storngler. Legemers Farve er sort og skinnende 
oventil og derhos soran noget blaaagtig, men neden under lysere sort eller sorte- 
graa. Føddernes Laar have samme sorte graa Farve, men Skinnebenene og Fod- 
saalerne ere rødbrune. Den svømmer i Vand, som en Dy ti fens.

Anmcrrkn. Scarabæus fafciatus og brunneus, ere i de soregaaende 
Stykker anførte. Her vil jeg kun bedrive deres Larver, som ere 
mig siden forekomne. Den j) som opholder sig i sorraadnede og for- 
torrede Birke, Stumper er en hvid Orm af Lcrngde som den nederste 
Leed af en lille Finger. Hovedet er guult og hele Kroppen besat med 
adspredte brune Borster. Først i Junii forvandler den sig til en hvid 
Puppe med 2 Skindagtige Vedhcrng bagtil. Deraf fremkom forom- 
melte Scarab, fafciatus forst i Julio. 2) Den anden forekommer kun 
sielden, og dog er Larven ganske almindelig at see deels i Faare Møg, 
deels under Iord-Torver eller Gronsvcer, naar Marken om Hosten 
opspadeS til Agerland. Den er trind, blaaagtig med sorte igien- 
nemskinnende Indvolde, samt sortcbrunt Hoved. Af de Larver jeg 
havde samlet om Hosten fremkom Insectet Aaret efter den 18 Junii.

Dermeftes.

3) Dermefles Murinus ? Middelmaadig stor, men tyk og convex 
med et Hoved som kan bsies ganske under Overlivet. Følehornene have forst et 
rundt Leed, siden et langt, derefter runde Leeder igien, som tage til i Størrelse, 
dog de 5 sidste tykkest. Overlivet ligner en i Spidsen asffaren Conus, med 
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noget indtrykte Sider. Vingedcekkerne Have 3 ikke meget kiendelige Striber 
Uden flade Sidekanter. Fodderne ere meget flade, og Farven overalt sort og 
skinnende som Kul med en guulagtig Glands paa nogle Steder; men paa endeel 
Mindre er Farven graaagtig sort og morkplettet.

?lNM. Naar den vedrores eller mcerker nogen Bevægelse, ligger den som 
dod, og saa sammeukrympet, ot intet Tegn fees, enten til Hoved, 
Fodder eller Folehornene. Fodderne ere og saa flade og ligge saa 
digt an i Bugen, at man med blotte Aine neppe kan see dem. Man 
skulde Derfor aldrig tanke det var et levende Dyr, men heller en Pille 
eller dod Klump. Saaledes sinder man den liggende i Mosse paa 
Klipperne eller Trce - Stammerne. Jeg kan ikke fte nogen vcescnlig 
Forffiel imellem denne og Dermeftes murinus Linnei: Men er 
Frifchs Tegning rigtig, som Linné henviser til, da er den ganske 
vift et filtret Species, som blank andet sees af Foddernes Skikkelse.

4) Dermeftes pertinax. Er omtrent dobbelt saa ftor som den sad« 
vanlige Cerambyx domefticus. Folehornene ere jevntykke og korte. Over
livet seer ud som en tynd, convex og noget puklet Plade, med 2 gule Pletter 
bagtil i Hiornerne. Vingedcekkerne ere punkterede paa langs, og hele Jnftctet 
cylindriff. Farven oven til fort eller work, men neden under lys og skinnende. 
Hovedet kan den ganske skiule under Overlivet.

5) Dermeftes polygraphus. Omtrent afStorrelse som en Loppe, 
Hovedet tykt, Overlivet rundt, Bagdelen ftumpet, og hele Jnftctet cylindrisk, 
samt bestroet med Puncter, som paa Vingedcekkerne gaaer i Rader paa langs. 
Folehornenes yderfte Leed er meget tyk. Farven overalt merk, men Vingedcek« 
kernes lysere. Folehornene og Fodderne bruune.

IlNM. Den holder til imellem Barken afFyrretrcr, som den maler til Meel 
og gior runde Huller i. Paa nogle af dem har jeg fundet de i 2det 
Stykke af Insect. Beskrivelse No. 5 anfordte Acari, fastsiddende 
öfter fine giennemsigrige Stramge, omtrent af Lcengde som Kroppen; 
men i Steden for de forommeldte gik meget langsomt (uden Tvivl fordi 
jeg ved LoSrivelsen havde beskadiget dem) var det forunderligt at see, 
Hvor hurtige disse vore, ei allene i ar lobe, men og i ot vende sig igien, 
saa ofte jeg veltede dem om paa Ryggen. De 2 forreste Fodder 
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ticne ben i Steden for Felehorne og flane altid langt frem, naar ben 
gaaer, og da Rumpe-Stilken (rettere Sue-Roret) hvormed den sid
der ferstet, folger med, naar den loöriveo, trakker den og samme ef

orer sig, uden ot hindres deraf i Gangen eller Lobet.
6) Dermefles piniperda. Af Srorrese fom en Loppe, og trind over

alt, med et under Overlivet beret Hoved og kladede Felehorne, fom have et 
langt Leed ncermesi Hovedet. Overlivet er indhunlt puncteret, og Vingedakkerne 
saavel punkterede fom stribede. Farven er brunsort, paa Skinnebenene allene 
rodbruun, og Munden, samt endeel as Folehornene ligeledes. Den holder tik 
i Fyrrens Bark.

7) f Dermeftes (Boleti)' atro-fufeus, margine thoracis an
tico fubreßexo, pedibus teflaceis. Er trind og jevntyk med beva-geligt 
Hoved, 3 tykke samt lodne Leeder forrest i Folehornene, et for Hoveder ind- 
siraaret Overliv, med en fammesteds rilbagebsiet Kant, og meget brede samt 
fiade Kanter paa Siderne som Lister, hvilket og, ffisnt i langt mindre Grad, 
fees paaVingedcrkkerne. Farvener brunsort, men Fodderne mere lysebrune.

Anm. Dens Larve er en liden hvid Orm i Boletus verficolor, som 
voxer paa halvraaden Birk. Den har guult Hoved, 2 brune oprejste 
eller opadboiede Horne i Rumpen, samt en guul Plet paa ncesie Leed 
oven for. Endskiont Puppen er foran meget bred, er dog Vommen 
lige smal, med 2 ligesaadanne opadboiedeHorne som tilforn. Midt 
i Junii M. fremkommer Insecter, der er ferst nogle Dage hvidt, 
ferend det faaer sin brune Farve.

8) Dermefles pulicarius. Er aflang og af Skerrelse fom en Luns. 
Hoveder kan den rrcekke ril sig og ffiule under Overlivet. Folehornene have i 
Enden 3 tykke Leeder, som gier en Klode. Overlivet og Vingedcrkkerne ere over
alt punkterede, og have udstaaende Kanter eller Lister, be sidste ere og kortere end 
den bagtil spidse Vom. Vingerne cre hvide, men Resten sort. Den holder 
til i Frse-Kaalens Blomster, løber hastig og kan let bringes til at flyve.

9) Dermeftes mufaeorum. Af samme Størrelse og andre Der- 
meflides liig i Skabning, da Hovedet cr borer under Overlivet, og Kroppen 
aflang rund. Oventil er den fort og ligesom bedcekket med smaa Skiel, af hvilke
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nogle ere hvide og giere den hvid-plettet. Ister sees i Overlivets bageste Hjer
ner 2 hvide og temmelig store Pletter. Neden under er den overalt graa.

Silpha.

10) Silpha 'Vespillo. Er et temmeligt stort Infect, med et fortil tvert, 
bagtil afrundet, og ovenpaa ujevnt Overliv. Vingedcekkerne ere korte og lige
som det hele Instet sorte, men tillige smukt mcerkede og afdeclre med 2 rodbrune 
og i Kanten bolgagtige Tverbaand. Folehornenes nederste og kladede Deel er 
rodbrunt, og Brystet loddent af guulstinnentze Haar.

11) Silpha littoralis. Temmelig ftor og ganste fort, undtagen at 
Felehorncnes 3 yderste Leder ere brune» Overlivet er lidet indffaarek fortil og 
ovenpaa glat; Vingedcekkerne bagtil tvert afstaarne, og ovenpaa mcerkedc med 
5 ophoiede Linier paa langs foruden Sommen og de flade Sidekanter.

12) Silpha atrata. Er mindre end de andre. Overliver foran til
rundet og lidt tilspidset; Vingedcekkerne mcrrkede med 3 knap synlige Striber 
eller Linier i Midten, som ikke strcrkke sig ned til Enden, og desuden forsynede 
med flade Sidekanter eller Lister. Farven overalt sort, og det hele Insect over# 
siroet med sine Puncter. Af dette Slags har jeg sundet en temmelig stor Sam
ling i raadne Trcre-Rodder, hvor ogfaa laae mange sorte og runde Piller, som 
syntes vcrre Frugten af en mig nbekiendr Vext.

13) Silpha opaca. Lidet sterre end den forrige og heraftcgnclFig. 2. Fig. 2. 
Overlivet glat, fortil tvert afstaaret og bagtil afrundet; Vingedcekkerne flad- 
kanrede med 3 ufuldkomne Linier paa hvert, fom hos de fleste andre; Farven 
oventil smudsig graa, men neden under sort. Den giver en Mcrngde grocögron
Farve af sia, uaar den gribes eller igiennemstinges med en Naal.

Coccinella.

14) Coccinella 2 p un Eta ta. Er et lidet ovalt og convex Infect, 
paa Overlivet sort med 2 hvide og store Pletter paa hver af Siderne, og 2 smaa 
sammenssiede saavel foran ved Hovedet, som bagtil; Vingedcekkerne rode med 
en rund sort Plet paa hver i Midten. Neden under er den heel sort.

15) Coccinella decem punEtata. Er kun liden med et hvidt og 
sort plettet Overliv, guulbrune Vingednkker, af hvilke ethvert har 5 sorte og
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runde Prikker', den storste ved Roden, 3 i Rad i Midten og 1 enkelt ved Bag- 
End en, som er mindst. Bugen sort, Fedderne brune.

16) Coccinella fedecim guttata? Har guulkOverliv, sorteSine, 
guulagtige VingedKkker, hver med 8 hvide Prikker i faadau Orden 1. 2. 3.1.1. 
neden under er den ligeledes guulfarvet. Linnei Beffrivelft afviger herfra i 
Henseende til de A Prikker paa Overlivet, som her ikke sindes, i Prikkernes Or
den paa Vingedcekkerne, og de sorte Sine, som ikke ucevneS.

ZlNM. Dens Pupper fandtes den 32teAugusti siddende i Mcengde fcestede til 
den undre Side af Birkebladene, og den 2den September vare alle
rede nogle af dem udklcekkede. Den sidder mcd Rumpen fast og ube- 
vcegelig til Bladet fom andre af det Slags, har 1 guul Plet paa hver 
Side af Overlivet, en liden guul Stribe i Midten, som endes bag
til med en liden, men kiendelig guul Plet. Paa Vommen fees 2 
jevnsides siddende gule Prikker paa hver af Siderne og der nedenfor 
3 lige fradanne siddende i Rad.

17) f Coccinella novem puflulata. Er en af de mindste med 
fort Overliv, hvis Sider ere hvide af 2 store og hvide Pletter, foruden Hove
dets bageste Deel, fom og er hvid og udgisr den tredie. Vingedcekkerne ere 
graa-agrig gronne, med 4 runde Pletter paa hver, af hvilke 1 sidder overst, 3 
i Rad nedenfor og endelig en enkelt imellem Vingedakkerne, overst ved Over
livet. Alle ere brune.

ANM. Den fremkommer fsrst »August afeu fortog noget guulplettetOrm, 
med 6 Fodder og adffillige Pigge paa Kroppen. Naar den vil for
vandle sig ril Puppe, faster den sig paa Selje« Heg- eller andre Blade 
med de 2 korte Bagfodder, afdrager sig faa Ormehnden, og forvand
les til en oval Puppe af en »inderlig Anseende, der ei vel lader sig 
beskrive, Hvorfor jeg vil have Lceserne henviist ril cn Afhandling om 
NorffeInserters Forvandling, indgivet til det Norffe Scrlffab, hvor 
jeg har aftegnet Larven og Puppen af Coccinella 14 guttata, der 
i det meeste kommer overeens med denne.

18) Coccinella decem puflulata. Af fcedvanlig Srorrelfe og 
ovalrund; af Farve fort og glindfende med 5 lysebrune Puncter paa hver Vin- 
gedcrkke, af hvilke de 2 sidde ovcrst, 2 dernedensor og den 5te i nederste Spidfe.

Over-
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Overlivet bar hvide Sidekanter, og Hoveder en hvid Plet. Bugen er fon og 
Fodderne red brune.

Chryfomela.

19) Chryfomcla Betulæ. Er kun er lider Insect af en aflang oval 
Skabning. Overlivet er meget indskaaret for Hovedet eg Vingedcrkkerne fiint 
puncterede i Rader. Farven cr gron og rodagtig, fom Kaabcr. Den sidder 
her under Aspe-Bladene, og fortårer deres underste Flade eller Epidermis. 
Dens Mg fces og under famme Blade siddende i lange Rader, det eene lige 
af det andet.

Anm. Den 9de Julii fandt jeg paa Llfpe-'Blade dens Larve afSkorrelfe, 
som en liden Luns, forst gron med fort Hoved og Ovcrliv, famt nogle 
Rader forte Kneppe langs Kroppen I Skabning lignede den en 
Larva coccinella, men uden Pigge. Siden blev den en Linie 
lang, og ganske fort med forke Knoppe, endelig den 22de et Par Li
nier lang, lys paa Kroppen med 2 Rader t«t fammen siddende forte 
Knoppe, der giorde ligesom en breed Rand langs ad Ryggen, for
uden en Rad af forte Knoppe paa Siderne, af den fcerdeles Egen
skab, at de, faafnart man rorte ved den, gave af sig en melkefarvet 
hvidDraabe, fom dog strax efter krakkede sig ind igien. Den 27de 
Julii krob den i Jorden, hvor den forvandlede sig til en hvid Puppe 
nred brune tØine. Den 12te Augusti fremkom Infectet.

20) Chryfomela alni. Den forrige lug, men lidt storre og med adspredte 
Puncter paa Vingedcekkerne. Den er ellers over og under gron og glindfende, 
undtagen Hovedet, Overlivet og Foderne, fom ere forte. 1775 giorde dette In
sect Elle-Trocerne paa mange Steder staldede ved at fortcere deis Blade. Man 
siger at den Snee som falder i det ndfprungne Lov om Foraaret, sikal vcereAar- 
sagen til deres Formerelfe; og nmaffee den Snee som i dette Aar faldt i tem
melig Mange, den 15, 17de og i8de Mai, har giert meget dertil. See her
om Norg. Nat. Hist. 1.227.

Anm. Dens Larve, som sees i Mcengde paa Elle-Trceets Blade, er i Be
gyndelsen fort, siden rodagtig bruun, henved 3 Linier lang, har 2 mor
te Indrrykkelser paaOvcrlivet, -iRad siddende forte og spidseKnoppe 
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paa h«er af Kroppens Sider, som endnu har 3 skiont mindre kiende- 
lige Rader af forte Kneppe. Af hver Knop ftemstikker el Haar. 
Med Bag-Enden fem er Heftet, kan de sue sig fast til Bladene, ja 
endog til Glas, og i denne Tilstand trcrkker den Orme-Huden af sig, 
og forvandles til Puppe. Dette ffede den 16de Julii og 8te Dage 
efter fremkom Inftcttt.

Fig. Z. 2i) Chryfomela coccinea. Mibdelmaadig stor og temmelig fmal. 
Hovedet fort, Ovel livet ligeledes i Midten fort, men paa Siderne og neden un
der heirodt; Vingeda'kkerne ligeledes hotrode, med 2 forte og ucesten runde Plet
ter paa hver, den bageste lidt stsrre end den forreste. Bugen flad, fortil fork, 
men bagtil guul; Fodderne forte, og Laarene fmale. Overlivet og Vingedcekkerne 
uden Kanter eller Lister, det fsrste fortil indffaaret for Hovedet og bagtil tverk, 
eller tverfnitlek.

22) Cryfomela exoleta. Af siedvanlig Skabning, men kun af Stor- 
reife fom en Luns, og overalt brandguul famt glindfende Farve. Vingedcekkerne 
langt kortere end Vommen. Holder til i hvide Rofer.

23) Chryfomela atricilla. Af Storrelfe, fom en Loppe, og bruun 
paa Folehorn, Vingedcekker og Fodder, men paa Hovedet, Overlivet og Bugen 
fort. Den hopper lidet, naar den flippes los, og studes paa Trceernes Blade.

Curculio.

24) Curculio granatius. Er af Storrelfe, fom en Loppe; Over
livet og Vingedcekkerne lige brede og ncesten af eenLcengde; Hovedet og Snabe
len af Lcengde font Overlivet. Overlivet indhuult puncteret, Vingedcekkerne li
geledes og derhos stribede paa langs. Fedderne uden Teender. Farven over
alt red, meest paa Vingedcekkerne. Fundet i Rifen-Gryn.

Fig. 4» 25) f Curculio (juniperi) longiroflris, ely tris fufeis, ordi
nibus pnn&orum flavefcentium crans verfis, femoribus dentatis. 
Er temmelig stor, og fees Fig. 4. Har lang nedboiet Snabel, korte Fole- 
horne, og Vingedcekkerne Puncter i 10 Rader ned ad, fom ere kiendelige endog 
for blotte ^5ine. Foddernes Laar ere alle Kolleagtige med en Tand paa indre 
Side. Farven er overalt fortebrnn og guul- (undertiden hvid-) plettet. Imel
lem Hineue sidde 2 gnule Prikker, paa Overlivet noglejsaa, men^paaWingr- 
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drekkerne mange saadanne, de fleste i lange Rader paa tvert, og gemeenlig paa 
Middelste Rad gisre Punctcrne en Cirkel i Midten.

AttM. Dette Insect har jeg baade fundet levende ved Enebrer-TrreetS 
Redder, faa og dod indflukkek i en Hule i samme Redder, der nret 
op passede til Legemet; den var altsaa deri avlet. I mange Styk
ker ligner den C ure uli o Abietis.

26) Curculio Pini. Er temmelig liig den forrige, men ikkun halv 
saa stor og uden Trender paa Laarene; Den har og Folehornene siddende urer
mere ved Spidsen af Snabelen, og i Bag-Enden 2 glatte Knoppe, der giere 
den sammesteds meget afbrudt og tver. Snabelen er efter Proportion baade 
kortere og tykkere. Farven er brun med 2 gule Tverbaand over Vingcdrekkerne, 
beftaaende af Punctcr, og det forreste afbrudt i Midten; Overlivet har og gule 
Puncter. Alle Punckerne bestaae af korte Haar.

27) f Curculio (falicis) breviroftris, ater, femoribus den- Fig. 5. 
tatis teflaceis. Den er middelmaadig stor (see Fig. 5.) med rødbrune Fod
der, hvilken Farve dog er kiendelrgst paa Laarene, som alle ere forsynede med
tn Tand. Af de 8 Yderste Lecder i Felehornene er den anden bagfra at regne 
lrengst. Overlivet er smalt og trindt; Farven sort, men paa Vingedrekkerne 
Meer skinnende sort, med mange hvide Pnkker eller Sk>rel, som i Midlen ere 
meest adspredte. Fundet i indviklede Selje-Blade.

28) f Curculio (dubius) bre viro (tris ater, femoribus mu
ticis teftaceis. Er den forrige gansse liig baade i Størrelse og Skabning, 
men Laarene have ingen Trender; og da anden Leed i forreste Part af Følehor« 
nene er hos hiin kiendelig lrengere end de efterfolgende, saa ere her de 2 forste 
nedenfra at regne af een Lrengde og lrengere end de efterfolgende. Farven er 
sort og skinnende, uden hvide Puncter, og FoDderneS rodbrune Farve mere 
mørf. Folehornene ere og hos denne langt kortere.

28) Curculio Pyri? MidDelmaadig stor med kort Mund, et ligefaa 
kort Hoved, som tilligemed Overlivet er puncteret; Vingedrekkerne ligeledes 
puncterede og stribede. Folehornene ere ganske sine, og Fodderne uden Tren
der, hvori den afviger fra Linnés Bessrivelse. Farven er hos nogle sorte- 
blaa, hos andre sort, men oltiD stinnende, og paa Fodder og Folehorne rod.

VEye Saml. II. 25, H Paa
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Paa hver Side af Bugen har den en lys ssinnende Streeg. Funden paa 
Elletræe.

30) f Curculio (ftriatus) breviroflris grifeus, elytris atro- 
ftriatis, femoribus muticis. Er middelmaadig stor med tyk Snabel, der 
er saa kort fom Overlivet, og temmelig korte Folehorne. Overlivet er stint 
puncteret, og dette saavelsom Snabelen har en siin Fure i Midten. Vinge- 
Lakkerne ere ligeledes stint puncterede i Rader paa langs, og have en graa-agtig, 
samt noget skinnende Farve med 4 sorte Linier eller Strimer paa langs, for
uden en i Sommen, som gier den fenne. Laarene ere kolleagtige uden Tander.

31) f Curculio (ribis) longiroflris, fufcus, thoracis late
ribus compreffis albis, femoribus muticis. Er knap saa stor som 
en Loppe, men tyk og, naar den sammenkrymper fig, rund. Hovedet fort .03 
tykt. Snabelen längere end Hovedet, men en god Deel kortere end Overlivek, 
der er paa Siderne meget indtrykt og hvidt, men oventil plat og sort; Vom
men med Vingedakkerne tyk, opheict og rund, oventil sortebrun og med hvidt 
marmoreret, men neden under besat »red hvide Skial. Laareue kolleagtige uden 
Tander. Holder til paa RibStraetS Blade.

32) Curculio Alni? Er lidet storre, og har en lang og tyk Snabel, 
ved hvis Rod stdde de i Enden kolleagtige Folehorne. Overlivet er besat med 
Haar, Vingedakkerne ligeledes og stribede, det forste aflangt, de andre ovale 
og noget morkplettede. Ellers er Farven brun og skinnende, og Linene sorte. 
Den har desuden den Egenskab, at den hopper. De 2 hvide Pletter paa hver 
Vingedcekke, som Linné melder om, har den ikke.

ANM. Paa Kanten af Elletræernes Blade mærkes om Sommeren rod
brune og fortorrede Pletter, hvor den everste og underste epider
mis (Vladstde) er adfkildt og gior en Pukkel. Derinden for lig
ger dennes Larve eller Orm, der er guulagtig uden Fedder, har brunt 
Hoved og Halsskjold, samt 2 morke Prikker paa hver af Kroppens 
tvende forreste Leeder. Naar den har fortæret en Deel af Bladets 
Marv og foraarfaget forommeldke Pukkel, gior den et Skillerum 
eller Trcrevceg i den eene Ende deraf, og ligger der for ot forvandles. 
Fer st i August fremkommer forommeldke Cure, faltatrix.

Attela-
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Attelabus.

33) Attelabus Betulæ. Omtrent dobbelt fa a stor fom en Loppe, 
samt ganffe sort og skinnende. Det fom fF’inec t)cn frei Curculiones, er, 
ot den bagtil er meget breed og stumpet, og at Folehornenes Leeder ere lige 
lange, de 3 sidste undtagen, fom giere en aflang Klode. Munden er lang. 
Hovedet, saavel fom der trinde Overliv (hvilke adskilles ved en liden Halskrave) 
ere befatte med sine Haar, hvorimod Vingednkkerne, der ere uden Haar, have 
indhalede Puncter i Rader paa langs. De bageste Fodders Laar see ud, som 
en aflang og tyk Kelle. Om den hopper, har jeg ei erfaret.

Cerambyx.

34) Cerambyx bajulus ß ? Temmelig stor med korte Folehorne, Fig. 6. 
hviS andet Leed er lcengere end de andre; Overlivet rundt, oventil plak med 2
glatte Knoppe, ellers ta-t befat med en hvid Lodenhed; Vingedcrkkerne blodc og 
megen lodne, famt ligesom med en Fernis besmurte. Farven er fortebrun og 
Laarene kolle-agtige. As Monf. Kahrs Samling i Bergen.

35) Cerambyx curfor. Er af Skabning og Storrelfe omtrent font 
Cerambyx inquifitor i det iste Stykke i det Norffe Selff. Skrifter. Pan
den er rod, Folehornene ligeledes, og sidde paa 2 rode Knoppe. Overlivet 
har paa hver af Siderne en udstaaende Spidse og Vingedcrkkerne fortil 2 ud- 
staaende Hiorner, og paa langs nogle ophoiede Linier, imellem hvilke forme
res visse brede ©tritner, af hvilke de 2 i Midten eller ncermest ©ommen ere 
gronagtig mørfe, de efterfølgende rode, de efterfølgende atter grønagtig mørke, 
hvorpaa følge Sidekanterne, der ere rødagnge. Fødderne ere røde, og Bugen 
rodagtig med en lys ffinnende Lodenhed.

Leptura.

36) Leptura quadrifafciata. Er et temmeligt stort og langagtigt 
Infect, fort med brunrode Hine og 4 brunrode Tverbaand over Vingedakkerne, 
af hvilke det fom indtager deres forreste Deel er jevnt, de 2 mellemste bølge- 
agtige, og det sidste fom en brunrod Plet. Forestiller mon sig derimod Grun
den brunrod, har den 4 forte Tverbaand, af hvilke det sidste ender Vingedcrk- 

H 2 kerne
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kerne eller udgior Spidsen Overlivet har t bageste Ende L stumpede Spidser 
eller udstaaende Hiorner.

AnM. Dette Insect har jeg fnndet dodt indstuttet i en halvraaden Birke
stamme, hvor det vist nok var avlet. Ellers fees det og i temmelig 
Mcengde paa Blomsterne af Angelica fylveftris og Valeriana 
fylveflris for at ind sue disse Blomstrcs Saft og Honning; ligesom 
og efterfolgende Leptura attenuata, Scarabæus fafciatus og 
mange Slags Fluer pleie iMcengde al forsamle stg paa samme Blomster» 

Fig» ia. Z7) Leptura attenuata. Ligeledes et broget og ganske smukt, tuett 
noget langagtigere Insect. Hele Kroppen er sort, undtagen Vingedcrkkerne, 
der ere gule med 2 sorte Tverbaand bagtil, en sort Sireeg langs Sommen, 2 
sorte Pletter, een i hver Kant af Vingedcrkkerne, saaog 5 sorte Pletter i Rad, 
een i Midten, eller Sommen og 2 lige deraf paa hver Side. Folehornene, der ere 
af Lcrngde som Kroppen, ere gule i det nederste af hver Leed, ellers forrev Fsd- 
derne gule og forte, da de 2 forreste Par ere allene forte paa Skinnebenene, 
men det bageste paa det nederste af Laarene. Overliver langagtigt og trindt 
med en udstaaende Knude paa hver Side og en Tiorne bagril i hvert Hiorne.

38) Leptura myftica. Dette meget smukke Infect har jeg kun en
gang feet dodt og halv fordærvet. Vingedcekkernes forreste Deel er rodbrun, 
Resten fort, med 2 hvide Tverbaand, af hvilke det forreste er bolgeagtigt og 
gier en spids Vinkel i Sommen, det ander bredere uden Bolger; Bugen eller 
Vommen rod, og det af Overliver som var tilbage, rodbcunt; Fodderne sorte.

Cantharis.

39) Cantharis livida. Af middelmaadig Storrelfe. De lange Fe- 
lehorne og Hovedet fortil rode, Ainene med den bageste Deel afHovedct sorte; 
Fodderne rode, Vingedcrkkerne lysebrune og kun fvrtagtige bagtil i Enden; Over
livet rodt; Vommen sort med rodagtige Sidekanter. Funder paa Silje-Trcrer.

40) Cantharis rufa. Temmelig stor og ncrsteu overalt brunrod, 
undtagen Hinene og Vingerne, somere sorte; Vommen ligeledes sort, og de 
2 stdste Leeder allene rodbrune. Folehornene korte, og endogfaa hos Hun
nen, indffaaren som en Sav. Da den blev igiennemstukken med en Naal,

satte
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satte den mange hvide ?Eg af famme Skikkelse. Dette temmelig rare Insect 
blev fundet paa Birkelrcre.

41) Cantharis fang vinea. Er middelmaadig stor og ncrsten over
alt fort, undtagen Ovcrlivet 013 Vingedcrkkerne, der ere blodrode, dog har det 
forste, som er rundt, en sort Plet eller mork Fordybelse ved Roden. Pup- 
pen, fom er hvid, har jeg sundet liggende i hule Birketræer gansse synlig og 
for Dagen. Det samme har jeg og mcerket hos flere Pupper af dette Slags.

AllM. Det er derfor desto mere at undre,, at disse Infecters Forvand
ling er faa lidet bekiendk, fom maae fluttes of Linnés OtöSyfte- 
mat. Nat. edit. 10 reform, pag. 401. Cantharidis larvæ, 
exceptis primis parentum fim ili bus etiamnum latent. 
Dog maae jeg sige, ar endssiont jeg har feet adskillige af deres Pup
per, fom fagt er, er mig dog ikke Larven til »rogen af dem bekieudt, 
ude», ril Cantharis minima, som folger.

42) Cantharis minima. Den er omtrent dobbelt faa stor font en 
Loppe, fort paa Folehorn, Hoved og Overliv, undtage», at det sidste har rod
gule Sidekanter. Vingerne og Vingedackkerue ere graa, med 2 gule Pletter 
i Ende», af de sidsteø der ere omtrent to trediedeele kortere e»,d Vingerre. Vom
me», er guul paa Siderne og har gule Ringe baade over og under; Fod
derne merke.

AnM. Dens Larve-er en Orm henved 4 Linier lang, smal, og for og 
bag tilspidset. Hovedet er sirkantet, haardt og brunt, har 2 stcrrke 
Bidekiaver med er, Tand inde», til paa hver, foruden 2 korte eenlee- 
dede, famt haarde Famle -Redskaber. Den har Z Par korte Fod
der under forste og andet Leed af Kroppen, hvorefter folger.5 smaa 
Ringe og derefter atter 5 runde, af hvilke den sidste, fom giorRum- 
pen, er ganske lide»,. Farven er gro»» med merkt marmoreret. Denne 
Orm, son, fees gaaende paa Birketrcre og inden for sammes sprukne 
Blade, forvandler sig forst i Junio til en hvid Puppe, der i det 
meesie kommer overeenö med andre afde haardssalledes Art, ikkun at 
Fokehornene ligge boiede under de forreste Fedder og derfra op til Ho
vedet igien, som en L,)kke. Den ligger ellers synlig i en eller an
den Sprekke af Barken og forvandler sig til Flue midt i Julio.

H 5 Elater.
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Elater.
Fig. 7. 43) f Elater (lividus) thorace rufo, elytris mollibus, li

vidis. Er lang og final, med fort Hoved eg Folehorn, redt Overliv, der 
har en liden Indreykkelse i Midten og spidse Hjerner, fom andre af dette Slags. 
Vingedcrkkerne ere temmelig blede, saa jeg i Begyndelsen antog den for en Can
tharis; deres Farve er lysebrun, Fedderncs nederste Deel ligeledes brun og 
Vommen sort med hvidagtige Kanter. I Brystet sidder en Pigge med et der
imod svarende Hul i Vommen, hvori Piggen falder ind, naar Insectet krum
luer sig og giver et lydeligt Knep, som b^kiendt er.

Anm. Endffionr Linné skriver Sylt. Nat. edit. 10 reform, p. 
405. Elateris larvæ etiamnum latent har jeg dog fundetetPar 
Stykker deraf, saasom Larva Elateris mefomeli, bedreven og 
aftegnet i en Afhandl, indsendt til det Kongel. Norffe Selffab; lige- 
gesom og til denne ncervcerende, der opholder sig i forraadnede Birke
træer, erlang, smal, temmelig trind og haard, brun oventil, med 
lyse Ringe eller Skillermnme imellem Leedcrne, men hvid under. 
Den har et brunt og haardt Hoved, og en Stiertfficl, som en haard 
Plade, omkringsat med stumpede Tagger eller Tander, af hvilke de 
2 bageste vare tvekloftede. Under Stierten sidder en enkelt Fod som 
en Hage. Omtrent forst i Mai forvandler den sig til en hvid Puppe 
med sammenfoiede Vinger og Fodder, og et ned til Fodderne boiet 
Hoved. Den bevorger sig ikke, uden naar den vedrores. Efter 
otte Dage forvandles den til forommeldte Elater lividus.

44) Elater teffellatus. Er paa undre Side fortegraa, men oven
til noget morkere, famt hist og her ffinnende, formedelst gule og glindfende 
Haar. Dens Fodder ere rsdbrune, dog meest i Enden.

Anm. Dette Infect blev mig engang tilsendt af en god Ven, fom for« 
langede at vide, hvad for et det var, og tillige berettede folgende, fom 
forekom ham meget mcerkvcerdigt. Han saae det i en Have hängende 
i en Spindelvæv, og Spindelen i Arbejde med at omspinde det med 
sine Traade, men mcerkede tillige, saa ofte Spindelen ncermede sig 
for at indspilide den, at den gav et Knep, der forekom ham fom en 
Pikken i et Uhrvcerk, og giorde at Spindelen ved hvert Knep retire

rede 
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rede tilbage, men strax angreb den igien og igientog dette mange 
Gange. Omsider, da den havde faaet den ganffe indspunden, at 
den ikke kunde rere sig eller kneppe mere, sprang den til og becd den 
i Halsen fer at ud sne denS Blod, som og var det eeneste Sked be- 
qvemt dertil, formedelst den haarde Skal, hvormed dette Slags 
Insecter er omgivet. Jeg har allerede i foregaaende No. viist, hvor
ledes del gaaer til med disse saa kaldte Smelderes eller SprlNgbas- 
sers Kncppen, og ligesom den derved kan hoppe op, og komme sig paa 
Fodderne igien, naar den er falden paa Ryggen, faa kan den og 
med famme ffrakke sin Fiende, fom fees af det foranforte. Man 
finder dem ellers ofte dode og emgivne med et hvidt Spid, som en 
Skiorte, og dette er just Spindlenes Arbejde.

Cicindela.

Cicindela riparia. Af middelmaadig Storrelse, og med et ncr- 
sten trindt Overliv. Vingedcrkkerne have mange Indhulinger og Ophoielser, der 
gaae i lange Rader og giere dem meget rynkede. Farven er overalt Kaabergron 
og glindsende, som gier den ganffe anseelig. Linné beskriver den uden Vin
ger, men jeg har altid fundet Vinger hos den. Holder til ved Vandene.

46) Cicindela aquatica. Er lüg den forrige, men liden, har 
fremstaaende Mund, store Hine, bredt Overliv, dog foran bredest, oventil 
puncteret, og paa Siderne listet. Vingedcekkernc cre puncterede og stribede paa 
langs. Farven fom poleret Kaaber, men paa Bugen mere fort. Holder ril 
paa fugtige Steder.

47) f Cicindela (marina) teftacea, thorace cordato, elytris Fig. 8. 
abbreviatis - marginatis. Er knap st or re end en Luns. Hovedet stort og
bredt, UKsten jevntykt og ligefaa langt som Overlivet, der er hiertedannet og 
har en Fure paa langs. Vingedcrkkrne, som ere kortere end Vommen, have 
lange adspredte Haar og kiendelige Side-Lister. De bageste Fodders Laar have 
en vedhængende Klump, som hos Cicindclæ og Carabi er sædvanligt, og 
Folehorneue 11 Leeder, af hvilke det yderste er oval. Farven er overalt lyse
brun.

9(11111.
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AttM. Den opholder figblanr Sreene i Stranden, teet ved Flod-Maalek, 
ultsaa ved det salte Vand, ligesom hine ved det fcerffe, kan flyde 
oven paa Vandet, naarman fletter den derpaa, og hielper flg tem
melig vel frem med Fodderne, men synes dog ikke ak kunne leve under 
Vandet. For Tydelig'heds Skyld har jeg forestillet dette rare Insect 
i overnaturlig S tercel se, som sees Fig. 8»

Carabus.

48) Carabus violaceus. Er temmelig flor. Overlivet ncrsken afeen 
Breede overalt, med en opadboiek Liste eller Kant paa Siderne, der bagtil er 
bredest. I Midten har det en dyb Fure. Vingedakkerne med Vonnnen spid
ser temmelig bagtil, og er oventil overalt punkteret uden Striber. Farven er 
overall sort, men OverlivetS og Vuigcdcekkernes Side-Lister smuk violetblaae.

Fig. p. 49) Carabus cephalotes. Kan i Henseende ril de store regnes 
blank de middelmaadige. Hoveder langagtigt, Overlivet lidet, hiertedannet 
Dg plat med fine Side Lister og en Fordybelse bagtil; Vommen eller Bagdelen 
tyk fornemmelig i Enden og nevboiet eller pcrredannet; Vingedcekkerne meget 
(tint punkterede uden Striber og boie fig langt ind paa Vommens Sid-r; Far
ven bcrgsort og ffin nende som af en Fernis. Frifchs Tegning Passer -sig ikke; 
Her gives cn b^dre.

50) Carabus ferrugineus. Er et Par Linier lang, smal og jevn- 
tyk, med et oval-rundt Overliv, der neden til er vel faa bredt som oventil, og 
temmelig langt adffilt fraVingedcrkkerne. I Midten har det en kiendelig Fure, 
men ingen Indtrykkelse. Farven er undertiden brunn, men oftere sortrod. 
Man finder dem mangfoldig i Have-Muld, eller under Stene i Haverne.

51) Carabus quadripuftulatus. Et Par Linier lang, sort eg ffin- 
uende med 2 runde og guulbrune Pletter paa hver af Vingedcekkerne, af hvilke 
den eene ncrrmer fig til Overlivet, fom er bagtil bredest og afrundet. I min 
Teanebog finder jeg den paa eet Sted beffrevet med elytris abbreviatis, samt 
guulbrun Vom og Fodder, paa el ander Sted sort overall endog paa Fodderne.

Meloe.
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Meloe.
52) Meloe profcarabæus. Er et middelmaadig stort Insect, an, 

seeligt af sin morkeblaae Farve. Hovedet er glat og nedboiet, Folehornene lange 
med mange Leeder, af hvilke de middelste ere tykkest. Overlivel oventil plat, 
paa Siderne trindt, ellers kort og jevntykt; Vingedcekkerne astange, samt blode 
og boielige soni Papir og uden Vinger. Vommen har 3 Spidser i Enden, af 
hvilke den middelste er dobbelt. Af Monf Kahrfes Samling i Bergen.

Staphylinus.

53) Staphylinus bipuftulatus. Er i| Linie lang, med bredt Hoved, 
smalt Overliv, korte Vingedcekker og 2 Spidser i Rumpen, som Syle. Farven 
er overalt sort, med en rod eller rustfarvet Plet paa hver af Vingedakkerne. Fs- 
lehornenes zdie Leed er lcengst, og de Z forreste nemlig 9de, rode og ute,tykkest. 
Fnndet ved Elve-Bredde.

54) t Staphylinus (marinus) ater, pedibus antennisque obfcu- 
re teftaceis. Noget lcengere enden Lnus, men langt smallere, af Farve sort, 
med merkebrune Fodder, kolleagtige Folehorne, da de forreste Leeder ere tykkest; 
Vingeddcekkerne korte og befatte med korte Haar, at see til, som Chågrin.

Anni. Den opholder sig under Steene i Stranden, ligesom forommeldte 
Cicindela marina, og flyder paa Vandet, altid holdende Rum, 
pen med sine 2 Spidser opreist, men synes dog ikke at eljlke det vaade 
Element videre, end at den opholder sig derved. Om dens adffil« 
lige endog paa Vingedcekkerne siddende Haar, hvilke den har tilfcel- 
les med Cicindela marina, ffulle riene dem som Svomme-Haar, 
veed jeg ikke.

Blatta.
55) Blatta lapponica. Den forekommer her utibertibeii, men ikke 

ofte. Der er ellers et bekiendt Insect, som jeg kun kortelig vil beskrive. Dens 
Folehorne har 61 Leeder. Overlivet er rundt, pladr, igiennemsigtigr og brunt, 
men i Midten sort; Vingedcekkerne lancetlige, tynde og igiennemsigtige, i Mid» 
ten igiennemdragne med en Sene, hvorfra gaaer mange andre som Grene af en 
Stamme. I Rumpen har den 2 Blade sammensatte af 9 Leeder.

Nye Saml. II. B. I §6)
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Fig. rg. 56) f Blatta (alba) elytris concoloribus, abdomine tefta- 
ceo. Er temmelig stor med et under Overlivet boier Hoved, sorte Aine, 
lange Folchorne, et ovalt og plat Ovcrliv og Vingedcekkcr, der er meget tynde 
samt stribede paa lange; Vingerne derunder af samme Bessaffenhcd, men kor
tere. Vommen har i Enden 2 mod hinanden borede samt ledede Spidser. 
Fsdderne lange og tisrncde. Farven paa Vommen brun, men ellers overalt 
hvid. Monf Kahrfes Samling i Bergen, men ikke sunden her paa 

Stedet.
Anm. De i Bergen saa kaldte K'M'kelakker (Blatta orientalis) ere 

endnu her paa Landet ubekiendte, saavidt jeg vecd, i det mindste har 
jeg ingen seet; men i Bergen ere de meget almindelige, og giere stor 
Skade ister paa Skovler og Skoe. Ventelig ere de did henbragte 
udenlands fra med Skibe.

Gyyllus.

Fig. 10. 57) Gryllus bipun&atus. Er en liden artig Græshoppe med et
bevcegeligt Hoved og ssraa indgaaende Pande saa at Munden sidder digt an i 
Brystet. Folehornene ere korte opreiste og jevntykke. I Steden for Overliv 
og Vingedcrkker, sees her ikkun et langt Haardt Skiold, som ved Hovedet er smalt, 
breeder sig siden ned, og gaaer atter spids hen ril Stierten. I Midten er det ep# 
hoiet som en Baade -Kiel. De bageste Fedder, som den hopper med, ere som 
sædvanligt meget lange imod hine med tykke Laar. Farven er merkegraa med 
2 trekantede og sorte Pletter, hvor Vingedcckkerne ere bredest.

Fig. ii. 58) f Gryllus (rufefcens) thorace lineato, corpore fupra vi
ridi, elytrorum margine rufefcente. Den er af Srsrrelse og Skab« 
uing, som Fig. n udviser; Hovedet rodbrunt, dog oventil grasgrent; Over
livet i Midten indknebet og bagtil bredest; for Resten grcesgront med en ophsiet 
Slrime i Midten og hvid Omfatniug paa Siderne, inden til atter omfattet med 
sort. Vingedcekkerne graegronne, men den ssindagtige Deel redagtig. Vin
gerne oven til redagtige, for Resten hvide eller lyse. Vommen merk, men 
neden under gron. Hunnens vulva bestaaer af 4 tykke mod hinanden boiede 
Spidser, hvorimod Hannen ikkun har 2 opreiste Spidser paa Stierten. Fod
derne ere paa Hunnen rode, paa Hannen grønne, Leederne i Følehornene hos 

begge
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begge henved 20. Hannen giver i Gmsset en knarkcndeLyd fra sig ved at gnie 
Bag-Fodderne til Vingedakkerue. Den ligner Gryllus viridulus.

Cicada.

59) Cicada leucophtalma. Er af sædvanlig Sterrelse og Skab
ning, omtrent som de almindelige brune, hvis Larver og Pupper ligge i det 
Skum paa Gccesset kaldet Lappe- eller Troldkierling-Spyt. Farven paa 
denne er fortebrun og Linene allene hvidagrige. Paa Overlivet narmest Hove
det sidde ogsaa nogle hvidaglige Pletter.

60) Cicada leucocephala. Af samme Stsrrelse og Skabning. 
Farven er sort overalt, undtagen paa Hovedet, Linene og den forreste halve Deel 
af Overlivet, der er hvidt.

61) Cicada lateralis. Er sortebrun med hvide Sidekanter paa Vin- 
gedcrkkerne. Ainene og Munden ligeledes hvide. Een har jeg ftet ikkun deri 
adskilt fra denne, at OverlivetS Sider vare hvide, ligesaavel som Vingedakker- 
neS. Den kunde maassee vcere en egen Art.

62) f Cicada (leucomela) nigra, capite, thorace antice 
ely tris que margine albis. Adssilles fra de foregaaende derved, at Hove
det med ben forreste Deel af Overlivet, samt Vingedcekkernes Sidekanter, til
lige ere hvide. Paa Hoveders Sider har den og mange sorte og hvide Strimer 
vrxelviis om hinanden.

63) Cicada interrupta. Er undertiden fort paa Hoved og Overliv, 
undertiden guul og sortprikket; Vingedakkerne gule, med 2 sorte Striber paa 
langs, af hvilke den eene begynder bagfra og endes noget mere end midt paa 
Vingedakket; den anden forfra, og naaer ei gansse ned til Spidsen. Begge 
ere i Begyndelsen breede, men bliver efterhaanden smallere. Den gule Farve 
paa dette Insect er undertiden hvid; Vingerne og Vommen oventil blaa.

64) Cicada flavicollis. Har guult Hoved og Overliv, rod Pande, 
rsdagtig brune Vinger, dog alleroverst gule. Vommen undertiden rod, un
dertiden sort og allene rod i Enden; Fodderne rode.

65) Cicada flava. Er gansse guul med 2 sorte og fine Punetec 
midt paa Hovedet, foruden 2 smaa til hinanden stodende og korte Linier, hvor 
Hovedet narmer sig til Overlivet.

I 2 Cimex.
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Cimex.
66) Cimex juniperinus. Er i fit Slag stor og breed, af Farve 

grøn Med gule Sidekanter saavel paa Overlivet som Vingedcekkerne. Ryg- 
ffildtet (apex thoracis) stort og gnult i Spidsen; Vommen oventil gron, ne
den under sort; Folehornene grønne med 5 Leeder, af hvilke den ncermest Ho
vedet er mindst; Hovedets Snude indffaaren, hvorimod det neden under har 
en Ridse paa langs, hvoraf Sueroret fremkommer.

Fig- 13*  67) Cimex prafinus. Den forrige liig i Skabning og Størrelse.

Overlivet med Hovedet foran tilspidset, men bagtil breedt; Rygssildtet langt 
og hvidt i Spidsen. Følehornene have 4 Leeder med en hvid Ring imellem hver 
Leed. Farven nedentil brun, oventil en Blanding af rødt og grent, hvori 
det rode har Overhaand. Paa nedre Side ere Vingedakkerne heel rode.

pig. I4t 68) Cimex equeftris. Langagtig og smal. Af Folehornenes 4 
Leeder er den forreste tykkest; Hovedet fort, i Midten redt; Overlivet i Mid
ten rødt, som cn Tverstreg, men for og bagtil sort; Vingedeekkerne rede, med 
en sort Plet paa hver, som ncesten overfficer dem paa tvert. Vommen rod 
med 5 sorte Puncter paa hver af Siderne og 3 i Midten. Dens Spidse med 
Fødderne og Følehornene, altsammen sort.

69) Cimex campe (tris. Er mindre end forrige og heel grøn, dog 
saa, at Hovedet og Overlivet er noget mørkere end Rygffildtet og Vingedcrk- 
kerne. De sidste have til Slutning en langagtig brun Plet, hvorefter følger 
den lyse Spidse. Hinene ere sorte, Følehornene mørfe, Vommen grøn, men 
oventil sort, Fødderne grønne. Den sees overalt paa Engene.

70) Cimex faltatorius. Af samme Anseende, men lidt mindre. 
Farven for det meeste sort, men paa VingedcrkkerneS nederste Deel brunagtig 
med adskillige ophøjede Striber, som ere sorte, foruden nogle sorte og hvide 
Pletter paa yderste Side. Den opholder sig ved Havstranden og Elve-Bredde, 
og hopper som cn Cicada.

71) Cimex dolabratus. Hovedet er mørkt og har ved hvert Hie 

en sort Streg; Overlivet sort og hvidkantet paa Siderne, desuden merrket i 
Midten med en hvidagtig Streg paa langs, der og skakker sig ned over Ryg-

ffildtet.



5. Om Norffe Insecter. 69

fTift'tct. Vingedcekkerne rødagtig mørfe met» kiendelig hvide Sidekanter; Vom- 
men grønagtig, og Fødderne fan vel fem Følehornene mørke.

72) Cimex ftriatus. Er fmuk og vel fan stor fom Cimex equeftris 
pan Fig. r4. Kroppen fort, men Fødderne rode. Overlivtt har 3 gule Pletter, af 
hvilke den største sidder i Midten; Rygfkildtet er og guult; Vingedcekkerne 
gule og fortstribede med en brandguul Kantpunct. I Følehornene er det zdie 
eller nev ft sidste Leed (ikke det sidste, fom Linné skriver) ved bafin eller bagtil 
hvid. Vommen fort og hvidstribet.

73) Cimex abietis. Hovedet og Kroppen fort; Overlivet foran 
fort, men bagtil redt; Rygfkildtet fort; Vingedcekkerne fortil blegrede, i Midten 
rødbrune og i Spidfen mcerkede med mørke og lyfe Strimer vexelviis, og just 
imellem dette og det rødbrune sidder en sølvfarvet Kantpunct. Fodderne rød
brune, og Laarene paa de 2 forreste langt tykkere end paa de andre, faml til Slut
ning forsynede med en Tand. Holder til i Iordhnller og Tørvgicrder.

74) f Cimex (alni) ovatus, rufo-ferrugineus, apice macu
la cordata albida, abdomine fupra atro, margine albo-macnlato. 
Af Skabning fom den aftegnede Cimex prafinus. Følehornenes yderste Leed 
kokleagtig; Farven paa Hoved og Vingedakke rod eller brunrod; paa Overli
vet ligeledes, fom desuden er stribet paa langs; Vommen oventil fort med 5 å 
6 hvide Puncter paa hver nf Siderne; Rygfkildtet hiertedannet og rødagtigr 
med cn fort Omfatning.

AnM. Dennes Puppe har jeg forestillet Fig. gr, da den feer ganske Fig. 31. 
artig ud og fees her i Mamgde ei allene paa Elletrae, men ifcer paa 
Birkens Blade og Kogler i stor Mcengde, og teet fammensiddende. 
Den kunde derfor helst kaldes Cirnex betnlæ, men tm Linné har 
en anden under dette Navn, har jeg til Forffiel kaldet den C. alni. 
Den ferer ellers cn flem Lugt med sig, fom alle Cimices.

Papilio.

75) Papilio Antiopa. Er en af.de storste Sommerfugle, og heel 
fort paa Kroppen og Vingerne, hvilke bagtil have en breed og hvid Bremme, 
og for ved samme en Rad himmelblaae Pletter, foruden to hvide Pletter i Vin
gernes yttre Kant. Vingerne ere og bagtil ujevne og belgagtige i Kanten.

I 3 76)
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76) Papilio C. album, faa kaldet formedelst den hvide Figur de un
dre Vingers undre Side er market med og ligner er C. Den ec ellers af 
Storrelse og Anseende som de almindelige brune og sorte Papiliones urticæ. 
Vingerne ere bagtil meget ujevnt ind)?aarne og fligede, af Farve brandgule og 
sorte, de forreste isar have isar foruden den sorte Rand bagtil 3 sorte Pletter 
fasthamgende ril yttre Kant, og 3 mindre omtrent midt paa Vingen.

Anm. Larven er bekiendt. Puppen, som er brun, og havde forpaa 
6 Solvpletter i 2 Rader, 3 i hver Rad, fandt jeg 1777 for st i Septem
ber Hangende ved en RibSqvist, og den 23de i samme Manned var 
allerede Sommerfuglen fremkommen, uagtet Frifch flger, at den 
forst fremkommer om Vaaren eller Foraarer efter.

77) Papilio Aglaja. Er en stor Sommerfugl, af en smuk brand- 
guul Farve med mange sorte Striber og Puncter paa Vingerne, og det faavel 
paa undre som ovre Side, hvorimod de undre Vinger paa undre Side er gron- 
agtige med mange solvfarvede Pletter, omtrent 20 paa hver. Den er her al
mindelig nok.

78) Papilio Euphrofyne. Den forrige meget liig, men mindre. 
Farven er oventil mere lysbrun, og under de undre Vinger mere guul og rod 
med 9 solvfarvede Pletter paa hver; 7 bagtil, den 8de midt i et guult bolgag- 
tigt Tverbaand omgivet med sorte Kanter, og den 9de ved Roden. Kroppen 
er sort og besadt med brune Haar. Ei saa almindelig.

79) Papilio Niobe? Er rodbrnn med mange sorte Pletter og Sener 
paa Vingerne. De ovre have paa undre Side ikkun nogle morke og ssyede 
Pletter, som svare imod de sorte paa hiin Side; de undre Vinger derimod, 
som ere vexelviis gule og rodbrune, have forst bagtil 7 Solv- Pletter, saa 2 
storre i hver af Sidekanterne, saa 1 lang og smal i midten og endelig 3 andre, 
af hvilke den middelste er kun en liden solvfarvet Prikke. Hele Kroppen er be
sat med gule Haar. Fundet paa et hoik Field.

80) Papilio Jurtina. Dens Farve er msrkebrun, dog under de overste 
Vinger guulbrun, med en rund og fort Plet, i hvis Midte en nye lys Prikke. 
Samme sidder henved Spidsen af Vingen og viser sig paa begge Sider, hvori
mod de undre Vinger ingen saadan Plet have, Folehornene ere fortil kun gansse 
lider tykkere end bagtil.

80
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gi) Papilio Mirra. Er middelmaadig stor og har nogle smaa Tan
der bag i de undre Vinger. Farven paa de ovre Vinger mork mcd er braud- 
guult Tverbaand bagtrl, som viser sig baade over og under; de have og pnn begge 
Sider henved Spidsener flovt rundr og fort Aie med hvid Hiesteen. De un
dre Vinger have oventil ligesaadank Tvcrrbaand, med 3 ligesaadanne skiont min
dre Hine, hvorimod de paa undre Side cre graaagtige brune med 7 smaa Hine, 
hvis sorte Hiesteen med en hvid Prikke i er omgiver med 2 gule eller brune Ringe, 
og as disse cre 2 henved den indre Kanl sammenfoiede.

Sphinx.

82) Sphinx fuciformis. Seer ud som en Humle (Bombylius) Fig. 17» 
og er omtrent af famine Srorrelse. Folchornene tiltage i Tykkelse fremad, Ho
veder er lidet, Overlivet loddent og guulagtigt, Vommen lodden som paa en
Humle med 3 Tverbaand, as hvilke det overste er lyseguult, det middelste sort, 
det bageste brandgunlt, dog paa Siderne lyseguult, hvorpaa folger den sorte og 
lodne Rumpe. Vingerne blanke med brune Sener paa langs og en sortebrun 
Brcemme bagtil. De undre Vinger ere meget korte mod hine. See Fig. 17.

Monf Kahrfes Samling i Bergen.
83) Sphinx filipendulæ. Er kun liden med smalle Viuger og lange 

Folehorne, der tiltage i Tykkelse fremad. Hele Kroppen er sort og lodden, og 
Folehorncne sorte. Overlivet har 2 hvide Streger, der stede til hinanden og 
bestaae af hvide Haar. Fedderne hvide. Vingerne, som meest pryde den, 
ere blaa mcd 5 coccinel-rede Pletter, 2 fortil sammenhcengende, de andre i Mid
ten ovale og mere adskilte; de undre Vinger ganske coccinel-rede. Er funden 
paa et af de overste Fielde.

Phalæna.

84) Phalæna bombyx vinula. Er en bekiendt stor og lodden Nat- Fig. 16. 
fugl, af Farve lysgroa og sortplettet. Overlivet, som er meget loddent, har 4
sorte Puncter i en Fiirkant, samt en sort Strime, og Vingerne 3de brune Se
ner, imellem hvilke Farven er vatret med sorte Puncter og Strinrer i Rad bag
til. Folehornene ere meget sterede eller fryndsede.
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ANM. DenS Larve har jeg i Sondmors Beskrivelse allero e beskrevet un
der det Navn koV-AtlMe, og siden harHr. Conf. R. Müller givet oS 
denne af ham saa kaldte Pile-karve med dobbelt Hale, saa udforlig be
skrevet paa Dansk, at jeg inter sinder at tillægge, delte eene undtagen, 
at jeg har fundet dens Kokke endog paa Enebærtrae, og det ved den 
Anledning, at jeg engang fandt Natfuglen siddende paa et saadant 
Trcee, og mærkede at den af Bagenden udgydte en guul Vædske i stor 
Mcengde. Da jeg nu deraf sinktede, at den nylig var udklækket, og 
folede nærmere ved Roden af Træet, hvor den fad teet ovenfor, fandt 
jeg dens Kokke siddende nær ved samme Rod, eller imellem Stam
men og Jorden, og kunde tydelig see af dens Materie og Farve, at 
den havde betient sig af EuebærtræetS Bark til dens Forfærdigelse. 
Ellers har jeg ogfaa havt Larven indsiuttet i en QS^e, og havt den 
Fornoielfe at fee den tilstoppe og tæfte sin Kokke med Stykker af et 
gammelt Stykke Birketræe fom jeg lagde for den.

85) Phalæna bombyx co (Tus, er stor og langagtig med nedboiede 
Vinger, der ere lyfegraa, og have mange morke Skygger, samt sorte bolg- 
agtige Tverlinier baade over og under. Overlivet har nærmest Hovedet en tynd 
Halskrave, der er sort, men brun i Kanten. Folchoruene ere korte, tykke og 
paa den eene Side haarde etter fryndstde.

ANM. Dens Larve er den afPlinius saa kaldte Co (Tus, som Romerne 
brugte som en delicat Spise; og saavidt jeg kan see af dens Tegning 
hos Frifch og flere, er den just den store rode Larve, jeg i SondM. 
Beskrivelse har meldet om, under det Navn Aame, hvorom jeg en 
anden Gang kan give vissere Underretning, naar den Larve af samme 
Art, som jeg for nærværende Tid har liggende under Forvandling, 
faaer udviklet sig. Denne kiodrode Larve giorde sig et Spind et Par 
Tommer dybt i Jorden, hvori den laae til eftecsolgende Aar 1776 i 
Junii, da jeg eftersaae den og befandt den endnu levende, samt ufor
andret, uden for saavidt, ak Farven var bleven blakket; den var og 
endnu i Stand at tilspinde et Hul jeg havde gjort i dens Kokke, men 
sortorredes siden i sin Puppestkal. Ellers havde Hr. Schnabel i 

Hardan-
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Hardanger en ligefaadan kisdrod Larve, Hvoraf fremkom en Bom
byx c o filis.

86) Phalæna bombyx Caja. Er maadelig stor, men meget an
seelig; Hoveder og Overlivet besat med en brun Lodenhed. De overste Vinger 
lys caffeebrune, med hvide Sirimer, af hvilke de 2 nederste og storste gaae i 
Kryds, og alle tilsammen afdeele den caffeebrune Grund t 6 Deele eller Plet
ter. Den hvide Strime, som sidder ncest Overlivet, har 4 brune Pletter. Un
der-Vingerne ere blodrede med 6 sorte og runde Pletter, Vommen ligeledes 
med 4 sorte Pletter langs Ryggen. De haarde Folehorne ere oventil hvide.

87) Phalæna bombyx coryli, er af de fmaa, fom sees Fig. 18. Fig. ig. 
Dens Overliv og Fodder ere meget lodne, Vingerne sammentrykte og af ulige
Farve, da den forreste halve Deel eller lidt mere er brun, med forte Tegninger, 
ister et lidet Aie, eller o med en Prikke i Midten, siddende henved yttre Kant, 
men den bageste Deel graa med msrke bolgagtige Tverlinier. Vommen har 
paa Ryggen lodne Ophoielstr i Rad ned ad.

ANM. Dens Larve, fom her er almindelig nok, har jeg aldrig feet paa 
Haffel (corylus), men altid paa Birk, og er nu graa og hvid bun- 
tet, nu ganste Hvid, nu igien hvid med 3 graa og bolgagtige Linier 
paa Siderne, alt efter Hudefkifternes Forandring. Foran Har den 
2 rodbrune Haardustker, paa 4de og Ate Ring forfra ar regne 2 lige 
faadanne, og ligeledes i paa Stierten, som undertiden er fort. I 
sidste Hudeffifte Har jeg og feet den med brune og korte Haarqvaste 
Hele Ryggen igiennem, da sees og tydeligere end fer 3 Rader smaa 
Knoppe langs Siderne, alle besatte med Haar. I Forstningen 
eller Midten af September legger den sig i et fammenkryllet Birke
blad og forvandles til Puppe. Fluen fremkommer i Mai.

88) Phalæna bombyx pudibunda. Er maadelig stor, med me
get fierede Folehorne; Overlivet er meget loddent, og Hele Kroppen graa med en 
sort Tverstribe i Nakken teet forved Vingerne, samt 2 jevnsides siddende sorte 
Pletter nederft af Hver Leed paa Vommen; Vingerne langagtige og graa med 
4 sortebrune og smalle Strimer eller Tverlinier over de ovre, men kun en over 
de undre Vinger.

£lye Saml. II. B. 89)
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89) Phalæna bombyx camelina, er ganske artig formedelst de 2 
Camecl-Pukler den har paa Ryggen, eller rettere de Ophoielser Vingerne have 
i overste Kant, af hvilke de forreste hore de ovre, men den bageste de undre Vin
ger til. Vingerne ere ellers ganske sammentrykte, og de everste mork rod- 
Lrnne med 6 eller 7 Jndskiorrelser bagtil. Oveclivet er hoik og plat med en 
Samling af korte og ligesom jevnt afklippede Haar at see til som en Kurv. See 
Fig. -y.

AtNN. Dens Larve, som Her ofte sees paa Birke-, Elle- og Hassel« 
Trceer, er mcerkocrrdig deraf, at den, medens den hviler, reiser 
Legemers forreste Deel med Hovedet og Forfsdderne i Veiret, og 
bsier sig ganske bag over, for ligesom nt sse op ril Himmelen, under
tiden boier den tillige Rumpen hen til Hoveder, og seer da ud som 
en paa Kaur staaende Ring. Paa Stierten har den 2 opheiede 
Spidser, rode i det overste med fremstikkende Dyrsie af Hver. For 
Resten er Farven gron med en guul Linie paa Siderne, og en rod- 
guul Prikke bagenfor Hvert Aandehul. Den hviler om Dagen og. 
«der om Natten, legger sig i September imellem Jorden og Mossen, 
for ar indtrcrde i sin Puppestand. Fluen fremkommer i Junio.

90) Phalæna noftna fuliginofa. Er liden, samt kort og breed 
med et loddent og morkerodt Overliv, samt en purpurrod Vom, der Har 3 Ra
der sorte og sammenhomgende Pletter oventil. De evre Vinger smudsig- eller 
mork-rode, met) 2 sorte Puncter Henved yderste Sidekant; Under-Vingerne der
imod morkere med en sort Halv Maane. Vingerne ere ellers bagtil meest rode, 
vg de fine Felehorne hvide paa ovre Side.

ANM. I nogle faa Poster, men ister i Henseende til de undre Vingers 
Farve, afviger denne fra en anden, som jeg paa et andet Sted har 
beskrevet tilligemed dens Larve, fom jeg 1774 forst i April fandt 
gaaende i Sneen. Dog ligne de hinanden i saa meget, at jeg neppe 
kan troe, at de ere adskilte Arter, allerhelst Larva Phalænæ 
no&uæ fuliginofæ beskrives pilofa ferruginea, som forom- 
meld te paa Sneen gaaende Larve ogsaa var.

91) Phalæna noftua gamma. Den har 2 opadboiede og fierede 
Horne foran, imellem hvilke fidder den oprullede Tunge; omkring Halsen nogle

Fiere
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Fiere i Form af m Krave, paa Overlivet store Haar, og paa Vonnnen en hei 
Haardusk. Over-VingerneS Farve er violet-mork, bolgagtig og ujevn, med en 
guul Figur i Midten, der ligner det gradfke Gamma; Undervingerne ere der
imod fortil brunagtige, bagtil morte.

ANM. Dens Larve, som hersees paa Petersttle, finder jeg hos mig 
beskrevet, som en Larva geometra; imidlertid da den har 2 Pac 
Bugfodder, som ikke ellers antreffes hosLarvæ geometræ, kan 
den henregnes till^o^uas, som og Fluens og Sommerfuglens Skab
ning udviser. Den har ellers lidet Hoved og smal Krop, der tiltager i 
Tykkelse bagtil. Farven er gron med en lidet kiendelig hvid Linie 
langs Siderne; ellers sees over den hele Krop ligesom fine gronne 
Linier og adspredte Haar. Mod Slutningen af August indspandt den 
sig med et hvidt Spind imellem nogle Peterfille-Blade og Laaget af 
en 2Ejke, hvori jeg holdt den forvaret, og omtrent en Maaned efter, 
nemlig den 25te September, fremkom Sommerfuglen. Dens Puppe 
har jeg og fundet om Hosten liggende blank indsamlet Petersille.

92) Phalæna noEtua interrogationis. Er temmelig stor og ligner 
den forrige. Den har en dobbelt oprullet Tunge, haarfine Folehorne, lod
dent Overliv, og merk purpurfarvede eller sorte Vinger, paa hvilke den forreste 
og nederste Deel er lysest, men den middelste meest sort, hvori og sees en guul 
og krum Stribe eller Figur med en guul Punct under; bagtil have de og 2 Tver- 
baand, det everste lidet og jevnt, det bageste breedere og ujevnt. At Uudervin- 
gerne paa undre Side ere guulagtige, har jeg ikke observeret. Dog bliver den 
nok ingen anden etib Phalæna noétua interrogationis Linnæi.

93) t Phalæna noEhia (hyemalis) feticornis, ipirilinguis, 
alis fuperioribus, atro-ferrugineo fufceque variegatis, punctis lu
cidis difperfis. N«sten af samme Stamr og Storrelse, og ganske sort at 
see til, dog noget brun eller rodagtig paa Vingerne med lyse Puncter og Pletter, 
ister een n«sten Nyredannet, skiont sidet kiendelig Plet henved yttre Kant og 
mange guulagtige Puncter bagtil, der gier cn ukiendelig bolgagtig Linie. Fod
derne have rodagtige Ringe.

ANM. Dens Larve fandtes i Havemuld tal under Jordfforpen den 8de 
Februari, da Jorden var nylig optøet og fugtig. Den var 1 Tomme 

K 2 lang,
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lang, jevntyk, gron og rodagtigt mcd lysebrunt Hoved. Den for
vandler sig til Puppe forsi i Majo og giorde forud i Mossen en Hule, 
hvis Vcrgge den jevnede med et sine Spind, og siod i samme opreisi, 
ja om Puppen end undertiden, naar man rorte ved den, be
gav sig dybere ned i Hulen, kom den dog altid frem tgien , da den 
stedse viiste sig levende og sogte altid at siaae heir med Fordelen, og 
tillige at have noget til Bedcekkelse. Den 13 Junii fremkom Som
merfuglen.

94) Phalæna nothia gothica. Er middelmaadig stor med meget 
loddent Overliv. Folehornene ere hos Hannen lidet fierede. Farven paa de ovre 
Vinger brunagtig graa og glindsende, mcd en kiendelig sort Plet henved yttre 
Kanten, der paa den udvcndende eller mod samme ytire Kant vendende Side er 
indhulet som en halv Maane, og brcrmmet med en fin hvid Linie, som dog ofte 
fattes. Endnu en anden kort og bred Linie sees henved hiin Side af Vingen. 
De tmdre Vinger astegraa med en merk bolgeagtig Linie bagtil, og en mork Plet 
i Midten.

Anm. Larven er en grcesgron Orm, som jeg engang fandt liggende i 
Barken af et gammelt Aare- eller Elle-Trce. Den indtraade i Pup- 

- pestanden den 8de Augusti, og Phalanen fremkom sidst i April Aa- 
ret efter, da Luften endnu var meget kold.

Fig. 24. 95) f Phalæna nofhia (populi) fub-peétinicornis, fpirilin-
guis, alis fuperioribus fufco-cinereis, macula reniformi et linea 
transverfali punétorum atrorum infignitis. Omtrent af Sterelse og 
Statur, som den forrige. De ovre Vinger have en redagtiq graae Farve, mcd 
en nyredannet Plet omtrent midt paa Vingen og en rund derovenfor, som dog 
hos Hannen er mindst kiendelig. Disse Pletters Farve adstiller sig ikke fra 
Resien uden ved den hvidagtige Som eller Ring, ssm de have uden om sig og den 
blegredbrune Malning, som omgiver den nyredauncde, dog ere de med alt dette 
endnu ikke meget kiendelige. Det tydeligste Kiendemarke ere nogle sorte Teen
der, i Rud og i Enden as Vingerne havende en lys Linie som et Tverbaand ak 
sidde paa. Hannens Folehorne ere noget fryndsede.

Anm. Larven er guul- eller bleggron med sort Hoved, som dog sildigere 
bliver grent med en sort Tegning omtrent som et Hebraist Schin ty. 

’ Hvor 
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Hvor 2 Aspeblade ncerme sig tit hinanden, spinder den dem sammen 
for nt ligge i Skiul derimellem, og gnaver imidlertid paa Bladenes 
Sider, endskiont jeg og har market ot den kan cede dem paa Kanten. 
Hvor 2 Aspeblade hcenge tilsammen og have en Pukkel eller Ophoielse 
i Midten, der kan man vidst vente at sinde en saadan Orm. Den 
kryber ned i Jorden forst i Augusto, og fsrst i April Anret efter, da 
Veiret endnu var meget koldt, fremkom Phalanen.

96) f Phalæna nofhia (rivofa) feticornis fpirilinguis, alis Fig. 25. 
planis, atro-purpureis, rivulis luteis. Er kun liden, med loddent 
Overliv og lodne Ophsielftr paa Vommen. Farven paa Over-Vingerne merk
og lyS violet, dog paa de fleste Steder mork og ganske anseelig, formedelst den 
krumme gule og i Midten ncesten afbrudte Linie de have, og som int)flutter 2 
andre morke Linier. Neden under er Farven brun med et merkt Tverbaand 
over de undre Vinger. Af Monf. Kahrfes Samling.

97) f Phalæna noftua (furcata) fpirilinguis antennis fub- Fig. 22. 
criftatis, alis fuperioribus rufo-grifeis, macula furcata nota tis,
fubtus purpurafcentibus. Hannen har korte Fryndser paa Folehornene. 
Farven hos begge-lige, nemlig redagtig graa, med en mork Skattering hist og 
her paa de ovre Vinger, og 2 lysegraa Pletter, den eene rund, den anden nyre
dannet, foruden en anden mork Figur, der ligner en Tvefoyk. Vommen, 
Fodderne og Vingernes undre Side meest henved yttre Kant, have en bleeg 
Purpurfarve.

ANM. Dens Larve, som opholder sig paa Vidien (falix cinerea) er 
forst perlefarvet, med 3 hvide Linier paa langs, og endnu 2 mindre 
kiendelige imellem hine paa Siderne, foruden en sort glindsende Punct 
paa hver af Bugfodderne og Efterskuerne, men tilsidst bliver Hove
det hvidt, som Porcellain, og Kroppen guulgron. Sidst i Junis 
indtr«der den i Puppestanden, og sidst i Julio Anret efter fremkom
mer Sommerfuglen.

98) t Phalæna noftua (ferruginea) fpirilinguis feticornis, Fig. 23. 
alis fuperioribus fafciis tribus fufcis, ultima e figuris oblongis 
parallelis compofita. Den er heel igennem rodbrun, dog neden under
mere rod end oventil. Hannen har og en mere rodbrun og friskere Farve paa

K 3 Vingerne
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Vingerne end Hunnen. Paa de ovre Vinger have de begge ligesom 3 brune 
Tverbaand, af hvilke det middelste er det smalleste og meest belgeagtigt, men 
det bageste sammensat af mange aflange Figurer. Vommen har rundt om eg 
i Enden en rod Loddenhed.

AttM. Larven, som opholder sig paa Hasseltrcee, er af en smuk eege- 
brun Farve, og har en kiendelig hvid Linie paa hver Side, ellers 
glat, jevntyk og over hele Legemet bestroel med lyse Puncter. Den 
ceder om Natten, men kryber ned i Jorden eller Mossen om Dagen. 
Efterår den var bleven iZ Tomme lang, lagde den sig til Rolighed 
den 24de Junii, og den 6te September i samme Aar var allerede 
Phalcenen fremkommen.

Fig. 26« 99) f Phafæna n o Etna (lutea) læ te lutea, alis ere&is luteis,
fuperioribus fafcia obliqua ferruginea maculisque lateralibus con
coloribus infignitis. Den har opruller Tunge og overalt en smuk guul Farve, 
dog meest paa ovre Side, hvor og Vingerne have et sikraa og i Kanten bolge- 
agtigt Tverbaand, som er rodt rustfarvet, med nogle smaa Puncter i Rad ne
denfor, og 2 storre i Kanten, foruden andre smaa derimellem af samme Rust- 
farve. Paa nedre Side have de en mork rustfarvet Plet bagtil ved Spidsen. 
Fundet paa Elletrcee.

Fig. 27. 100) f Phalæna noftua (præcox) fpirilinguis criftata, grifea,
alis fuperioribus lituris atris teftaceisque maculaque reniformi in
tus teftacea infignitis. Overlivct er oventil plat og firekantet, med 2 lodne Op- 
Hoielfer fortil. Vingerne langs fladliggende og graa, de overste tegnede med ad
skillige morke og lyse Skatteringer, og to nyredannede Pletter, begge lyfegraa, 
men den nederste og stsrste inden i brun. Nogle brune Skygger sees baade 
over og under Pletterne. I Steden for Fryndfer ere de bagtil vatrede med 
bolgeagtige Linier, og derimod fortil meest lyse.

AllM. Larven, som opholder sig paa Elletrcee, er temmelig stor, gren 
og strimet, med mange gule Strimer paa langs og tvert, og i hver 
Qvadrat, som de hinanden overfficerende Strimer giere, sidde ge- 
meenlig 4 gule Puncter. Den ceder kun om Natten, og giemmec 
fig om Dagen i Jorden eller i et af andre Orme sammenkryllet Elle- 
blad. Da een, som jeg holdte indstuttet i et Glas, ei fandrJord, 

men 
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men kun nogle Ellcblade for sig, beed den samme i mange Stykker, 
indsvobte sig dermed og overgik saa i sin Puppestund. En anden, 
som indkrob i Jorden den 24de Julii, kom allerede den 6te Septem
ber frem igien som Flue, hvilket jeg og med Phalæna noétua ex- 
foleta har observeret, hvis Larve i det meeste kommer overeens med 
denne, og ligger ligesaa kort i sin Forvandling.

101) f Phalæna noétua (punclata) fpirilinguis, criftata, atro- Fig. 28. 
fufca, alis fuperioribus fnfco-alboque variegaris, punflis albis 
duobus. Den er af en sortgraa med lysegraat og hvidt blandet Farve paa
de evreVinger, som desuden have forstvedRoden en hvid eller lys Plet, dernæst 
i yltre Kant, noget mere end midt paa Vingen, et lidet Nul eller Aic med en 
Prikke i som en Aicsteen, samt i hiin Kant, hvor Vingerne samles, 10 hvide 
Pletter, som for begge Vingerne giere 4, men da den eene Vinge ligger paa 
den anden, komme fim de 3 tilsyne. Alt dette sees tydeligst hos Hunnen, som 
er best regnet. See Fig. 28. b.

ANM. Dens Larve opholder sig paa BirkcttKe, og er ganske anseelig, 
da Ryggen, som er Floieksort, har for hver Leed to hvide og paa 
skraa siddende Pletter paa Siderne, af hvilke den overste er störst, 
og begge lodne eller haarede. Allene det tredie Leed forfra fattes 
hvide Pletter, og har i dets Sted 4 forte og ikke meget hoie Haar« 
qvaste. Langs Siderne gaaer trende Rader Knoppe, somide to 
overste Rader ere lakrode, men i den nederste og kiendeligste, lak
rede og hvide fatte vexekviis. AtleKnoppene have smaa hvide Haar- 
qvaste. Midt i August iudspandt den sig med Mosset under Laaget 
afdenMske, hvori jeg havde den forvaret. Forst i Julio fremkom 
Phalamen. See Larvens Figur 28. a.

102) f Phalæna n o Elna (obfcura) fpirilinguis criflata, alis 
fuperioribus atro-cinereis nitidis punÉtatis, inferioribus totis ar

genteis. Er kun liden, og sortegraa, de overste Vinger ligeledes, samt 
meget scrtprikkede og derhos glindsende, hvorimod alle Vingerne paa undre 
Side ere meget lyse, og de underste, ister paa begge Sider, solvfarvet hvide. 
Folehornene traadlignende og sorte, Fodderne hvidringede.

AlttN.
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Fig. 29. AllM. Dens lodne Larve er i Begyndelsen kun sort, med to Rader 
gule Prikker langs ad Ryggen, og en Rad af lakrode Kneppe paa 
hver Side. Siben bliver Ryggen Floielsort med blaa-aglig sorte 
Afdelinger imellem Leederne. For hver Leed faner den mi to store 
og gule Pletter, en paa hver Side af det Floielsorte, og i samme 
gule Pletter to gule Kneppe med Haarqvaste. Paa de sorte Sider 
sees især nær ved Fodderne en lakrod Linie med Knoppe af samme 
Farve og hvide Haarqvaste. Halskraven er guul med en lakrod Jnd- 
stkicerelse, og det eene med det andet gier den ganske anseelig. Den 
ceder Birk- og Blaabcer-Blade, indspinder stg i August paa samme 
Maade som den ncest foregaaende, og fremkommer fom Flue omtrent 
paa samme Tid.

Fig. 2i. 103) f Phalæna noEtua (bombycina) elinguis, criftata, alis
fuperioribus cinerafcentibus, macula poftica ferruginea, litura 
alba. Den har sammentrykte Vinger og fryndsede Folehorue. Hannen (ikke 
Hunnen, saavidrjeg har mærket) har paa Overlivet, som gaaer ffraas opad, en 
sort eller brun og breed Strime. Ellers er hele Kroppen lysegraa, de lodne 
Forfoddec noget msrkere; de sverste Vinger noget astkegsaa, meden rodbrun 
og temmelig stor Plet bagril, som har to morke Skygger, og forved sig, ret i 
yderste Kant af Vingen, en liden hvid Streeg, foruden et Par lyse Linier for
til i det graa; Vommen har i Enden to lodne Opheielser, som stikke op i Veiret 
imellem Vingerne. *)

AnM. Larven er almindelig paaAspeblade, hvor den dog ikke sees gaaende, 
men indspnnden eller krumstuttet under et Blad eller imellem 2 Blade. 
I Begyndelsen er den violet med en kiendelig guul Plet foran paa 
Ryggen. Siden, naar den skifter Hud, bliver Ryggen heel igiennem 
guul, og faaer 2 violette Opheielser en for og en anden bag ved Stier
ten; hvorimod Resten er lys violetrod med een eller flere Rader afgute 
Knoppe paa Siderne. Huden af denne Larve er glat og glindsende, 
men seer dog noget loddent ud formedelst adspredte Haar, som ister 

sidde 

*) Nu seer /eg dog, at ben maae være Phalæna bomhyx curtula Linnæi. Ligesom 
den og i Statur mere ligner en Bombyx end Noctua.



8iS. Om Norffe Jusecter.

sidde paa Knoppene. Sidst i Julii indspinder den sig i et hvidt 
Spind og indkrceder i Puppestanden. Phalomen fremkommer Aa- 
ret efter, sidst i Majo.

104) Phalæna geometra elinguaria. Den havde ingen Tunge, Fig. 32. 
ikke heller Fiere paa Folehornene, altsaa maassee en Hun. Naar de sorte -Aine 
undtageö, erden heel igiennem pallieguul, med et breedt og lidt morkere Tver-
baand paa de ovre Vinger, som dog er bredest i Vingernes yttre Kant, og des
uden indfattet i Kanten med en brun Linie, samt i midten market med en mørf 
Plet, som og sees paa undre Side. Der sees og Tegn af Tverbaanders brune 
Linier, men intet videre. Fandtes paa Svark Orr.

105) Phalæna geometra betularia. Er stor med liden Tunge. 
Fjerede Fslehorne har jeg ikke mnrket hos den. Farven er hvid, ffionr ikke fuee- 
hvid, og overalt besprengt med sorte Puncter. Desuden har Overlivet foran en 
sort Tverstreg, og de ovre Vinger 3 sone, bolgeagtige og halv- afbrudte Tver- 
baand, af hvilke det forreste og bageste er kicndeligst, men det middelste mecst 
uordentlig og klumpagtigt. Folehornene ere sorte og hvid-ringede, ligesom 
Fødderne.

Anm. Dens Larve, som sees her baade paa Aspe- og BirkeTrcr, fan 
blive 2Z Tommer lang. Hovedet har cn plat og brun Pande mar
ket med to skraa Linier. For Resten er Legemet brun- eller rodagtig 
graat med mange lyse Prikker og Kuoppe, af hvilke 2 forved hvert 
Leed ere kiendeliqst, og 2 sammensiddende paa Stierten og 2 noget 
siorre paa andet Leed ncrst Bagfodderne. Under 6, 7 og 8de Leed 
bagfra sidder en enkelt Knop. Bagtil har den mange hvasse Spid
ser, hvormed den faster sig til alt hvad den rorer ved, saa den ikke 
uden med Vansselighed kan rykkes af Stedet. Den ceder om Nat
ten og hviler om Dagen, kryber ned i Jorden forst i September, og 
frmkommer fom Flue sidst i Majo. Larvens og Sommerfuglens 
Aftegning i Suenffe Selss. Skrivter for 1755 Tab. 6 er kun 
siet, her gives en bedre Fig. 32. a Larven, b Sommerfuglen.

106) Phalæna geometra pufaria. Er kun nnddelmaadig og gan- 
sike hvid, med 3 graa-agnge eller perlefarvede Tverlinier paa de ovre Vinger, 
men kun 2 paa de underste. De forste ere paa nedre Side henved Spidsen

IrTye Saml. II. B. L lige- 
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ligesom besprengte med et graat Stov, ligesom de og oventil have nogle lige 
faadanne, men minbte kiendelige Stovpuncter. Folehornene paa Hannen fle- 
rede, undtagen Spidsen, som er bar.

AllM. Dens Larve er en liden smak og trind Spander, med lidet Ho- 
ved, gront i Midten, men ellers rsdagtigt. Samme gronne Farve 
fees og paa Bugen, men ellers er hele Kroppen rodgran og brun ved 
Leederne, samt mcerket med 2 jevnsides siddende fkiont smaa Puncter 
paa de fleste Leeder. Dog ere mange af disse Orme ganffe gronne 
med en rod Linie langs ad Ryggen, hvilke jeg i Begyndelsen ansaae 
for en egen Art. Jeg har cg maerket ved flere Larver, at de endog 
paa samme Slags Trcee kan vcere af ulige Farve. Disse opholde 
sig paa Birk- Hassel- eg Ellekreee, helst det sidste, legge sig til Ro
lighed i Jorden i September, og fremkomme som Fluer i Junio.

107) Phalæna geometra papilionaria. Den er heel soegron med 
2 hvide Tverlinier over og under Vingerne, som desuden have hvidagtige Frynd- 
ser. Folehornene ere paa begge Sider fierede, men i Spidsen bare, hvilke 
Spidser ere guulagtige ligesom Fodderne.

Fig. 30. log) t Phalæna geometra (difcolor) pe&inicornis, criftata, 
alis albidis, anticis fa fci i s duabus ferrugineis, maculis fufeis. 
Den har oprciste Vinger af en brunagtig hvid Farve, og punccerede eller mork- 
prikkede, og de oversie desuden markeds med 2 rodbrune Tverbaand, af hvilke 
det bageste er meget bolgeagtigt og har fortil en fort Strime eller Kant, for og 
bag ved samme fees 3 merke Pletter, af hvilke den nederste bagtil ligner et I. 
Overlivet er guulagtigt og har 3 gule Fiere, en paa hver Side, og en i Mid
ten, foruden 4 forte Puncter i en Fiirkant bagtil.

HMN. Larven eller Spandercn, som opholder sig paa Aspetrae, er rf 
Tomme lang, jevnsmal med buttet Hoved, ellers overalt glat, oven
til msrk eller violetrod, dog lysere imellem Lcederne, paa Siderne 
guul med en Rad rode Pletter, i hvilke Aandehullcrne sidde. Naar 
den hviler, reiser den Forfodderne og Hovedet i Veiret, som Larva 
Phalæna noftua camelina. Ved Slutningen af Junii Maa« 
ned lagge de sig til Rolighed i Zorden., og omtrent midt i Martio 

kommer 
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kommer den frem som Phalcrue. Sommerfuglen ligner Phalæna 
geometra alniaria.

109) Phalæna geometra viridata. Er ftor og heel spanff- eller Fig. 34» 
ssegrsn, undtagen -Atnene og Følebomene, som ere brune. Føddernes nederste 
Deel er hvid. Tvert over alle Vingerne gaaer og et hvidt Baand eller Lime 
bølgeagtig eller tandet i øverste Rand. Allene de undre Vinger ere bolgeagtige 
og ujevne bagtil.

no) t Phalæna geometra (angulata) feticornis, alis angu- Fig. 33.
latis, ereétis omnibus ferrugineis, anticis ftrigis 3 transverfis, 

*duabus approximatis. Den er heel eegebrun, dog lys, og paa Vingerne 
4)uncleret med faa og fine Puncter. De øverste have desuden 3 smalle og morke- 
brune Tverbaand, af hvilke de 2 forreste nemne sig mcest til hinanden, og 
krumme fig hen til Fordeelen og Vingens yttre Kant, hvor de og ere meest tykke 
og ni ør fe; lige det samme kan figeS om det bagcste, endffiont det et krummer 
sig faa meget. Ved Roden og i Spidsen er Farven guulaglig, og det gule i 
Spidsen er med en liden hvidagtig Linie omgivet. Under-Vingerne (som t 
Tegningen fremvises) have fun 2 brune Tverbaand paa undre Side, men et den 
everste. See Fig. 33. a Larven, b Sommerfuglen.

ANM. Spanderen, som opholder fig paa Birketrae og sees hcengende un
der dets Greene, er fortil smal, men bagtil tyk, og har hen vedBagdee- 
len 4 Knoppe eller Spidser, 2 og 2 jevnfides, alle omgivne af en lyS 
Skrime. Farven er graa-agrig rødbrun, dog ujevn, dåden paa 
nogle Steder er mørkere end paa andre. Den hviler om Dagen og 
«der om Natten, indspandt fig i et Btrkeblad fidst i August, og frem
kom som Phalcrne fidst i April.

in) Phalæna geometra triftata? Er liden, men smuk af fin sorte Fig. 35. 
og hvide Farve, ifevr dens trende hvide Tverbaand over Vingerne, af hvilke 
det øverste kun er en hvid Strinte, det andet noget kiendeligere, belgeagtigt og 
sortprikket, men det tredie og bageste bredest, samt ligeledes bølgeagtigt og sort
prikket. Imellem disse Baand er Farven son og hvidplettet, meest bagtil og 
i Spidsen, hvor de have en temmelig stor og hvid Plet. Dette bagcste Tver
baand sees paa alle Vingerne baade under og over. Ellers har den oprullet 
Tunge, forte Folehorne og fort Krop. Man kan tvivle om den er Phala na 
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geometra triftata, siden dennes bagcste Tverbaand bedrives meest smalt, 
d.n fan altsaa vare en Middelart imellem denne og Phalæna geometra 
lidftata.

us) f Phalæna geometra (fafciata) feticornis, alis omnibus 
albis, fuperioribus fafcia lata cærulea. Er kun liden, med fort Ho
ved og Snude, hvilken sidste seer ud som to teet sammensiddende Prene, Tun
gen oprullet, Kroppen hvid, Vingerne ligeledes hvide, de overste hvide med 
en morkeblaa balis, og et breedt morkeblaat Tverbaand, bolgeagtigt i Kan
terne, men meest i den bageste. Funden paa Seljetrcve.

113) f Phalæna geometra (alba) feticornis, alis albis, anticis 
macula triangulari in margine exteriore, bafique ferrugineis. 
Er liden og ncrsten overalt hvid. Hovedet og Felchornene redbrnne, Ainene 
forte, Bugen og Fodderne hvide, de ovre Vinger hvide med redbrun balls, 
en trekantet Plet i yttreKant, der er rodbrun og bolgeagtig paa Siderne, i him 
Kant to morkePuncter, og bagtil, foruden et morkt eller skyet Tverbaand, en 
mork Plet i Spidsen. Den trekantede Plet in margine exteriore har en 
sort Punct i Midten. De undre Vinger hvide med en sorr Prik i Midten, og 
tt ssyet Tverbaand bagtil, alt paa undre Side.

Anm. Dens Puppe, som jeg har fundet i et sammenkryllet Elleblad, 
er bestandig gron, undtagen til Slutning, da Sommerfuglens hvide 
og brune Farve skinner igiennem og gior Puppens Vom hvid, men 
dens forreste Deel brunplettet. Phalcenen fremkom deraf den 9de 
Augusti.

114) Phalæna geometra miata. Er middelmaadig stor. Farven 
gronagtig (dog hos nogle mere graa en gron) paa Vingerne, med adskillige 
bolgeagtige Striber ogPnncter, dcels graa, deels gronne, faa at af disse graa 
og gronne Linier formeres visse bolgeagtige Tverbaand, af hvilke eet i Midten 
tr det kiendeligste. Paa undre Side er den guulagtigtig.

Fig. 36*  115) Phalæna geometra juniperata. Er liden, af graa Farve,
med to morkegraa Tverbaand paa Vingerne, af hvilke det overfle er lidet, det 
andet stort, og langt bredere i yttreKant afVingen, end ihiin. SammeBaand 
er og bagtil meget bolgeagtigt. I Spidserne have de en sort Streeg, og paa 
undre Side en morkegraa Farve, indtil hvor bemeldte breede Baand aflader, 

siden
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siden lysere. De undre Vinger ere kun lysegraa med en mork Tverlinie. Hos 
endeel er Farven imellem de tvende Baand lysere og noget rodgraa, og disse 
cre noget storre end hine, ventelig Hunnerne.

n6) f Phalæna geometra (autumnalis) feticornis, alis an
ticis grifeis, fafciis duabus undulatis, lituris tribus in apice. Er 
kun liden, og har i Almindelighed en graa Farve paa Vingerne, med 2 kien- 
delige og belgeagtige Baand af graa Farve, foruden andre graa og belgagtige 
Tverlinier baade over og under Tverbaandene. I Spidserne have de 3 sorte, 
men korte Linier, af hvilke de 2 undertiden ere sammenhængende, og kan an- 
sees som een. Hos nogle er den overste belgeagtige Tverlinie deelt i 2 Parter. 
Kiennets Forssiel er, at nogle imellem Tverbaandene ere mere gronne end graa, 
og at de 2 sorte Strege i Spidsen, som paa hine staae lige imod hinanden, ere 
her sammenhcengende. De undre Vinger ere kun lysegraa med en bolgeagtig 
Tverlinie. Ligner juniperata.

Amn. Dens Larve eller Spander, som er den sidste man seer paa Trcrerne 
om Hosten, sammenkryller den eene Side af ElletraekS Blade, som 
derover blive brune og fortorrede. Dens Farve er i Begyndelsen 
morkeblaa og grenagtig paa Bugen, men siden bliver den en Blan
ding af redt, grent og blaak, og det tilforn brune Hoved med merkt 
marmoreret. Hele Kroppen har store og adspredte Haar. Sidst i 
September eller forst i October kryber den i Jorden, og fremkommer 
som Phalcrne forst i Junio.

117) f Phalæna geometra (rufefcens) feticornis, alis rotun- Fig. 37. 
datis, anticis bafi fufco-fubfafciatis, difco lineato rufefcente.
Ved Vingernes Rod'sidder et sort Tverbaand, der efter et hvidt, med 3 merke 
og runde Pletter, og atter derpaa et stort Rum midt paa Vingen morkt henved 
yttre Kant, men ellers mestendeels lyserodt med rode belgeagtige Linier. Bag« 
til i Spidsen er Farven mork med en graa bolgeagtig og todeelt Linie. Frynd- 
ferne ere rodagtige og have sorte Tander. En anden mindre Sort (uden Tvivl 
Hannen) seer lidt anderledes ud, da den er mindre rod og mere mork, ister er
de rode belgeagtige Linier her sorte.

118) f Phalæna tortrix (betuliperda) teftaceo-fufca, fafciis 
alarum duabus obliquis regionem rhombeam includentibus.

L 3 Dens
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DenS Fave er deels merk eller rodbrun, decks mere graa end brun, dog Hun
nen mere rodbrun end Hannen. Paa Vingerne har den 2de ikke alttd lige kien- 
delige Tverbaand, af hvilke det forreste krummer sig bagtil, der bageste fortil, 
og indstutte en Rhornboiff Plet lyfere end den ovrige Farve, besynderlig for 
paa Vingerne. Tverbaandene ere ellers i Farve ikke synderlig adffilte fra Re
sten. De undre Vinger ere graa og skinnende.

AttM. Dens Larve opholder sig ncrsten paa alle her voxende Trcrer, men 
meest paa Birken, hvis Blade Ven sammenspinder, sammenkryller 
og oparder; ofte i den Grad, ak det skader Trceet. I det mindste 
er det BonderneS Mening, at de, i de Aaringer, naar de ere meest 
overflodige, saaledes fortorre Trcret, at Nceveren et Vil lobe, el
ler at Birkebarken, som her bruges til Husenes og Torve-Tagenes 
Takning, ei lader sig skille fra Trcret. Den er af Farve graa eller 
morkegraa med en brun Halskrave omgivet, fortil med en hvid Som, 
og har paa Kroppen mange forte og skinnende Puncter, hvoraf frem« 
stikke enke^e Haar. Naar den falder ned af Trcret eller Bladene, 
hafper den sig op igien efter en Spindetraad, som den altid har i 
Munden efter andre TorEricum deres Art. Af de Larver, jeg 
engang udklcrkkede, fremkom Fluen midt i August; men da de sees 
paa. Trceerne hele Sommeren igieuuem, legge de nok mere end eet 
Kuld om Aarek.

119) f Phalæna tortrix (maculata) alis fufco-ferrugineis, ma
cula dorfali communi nivea. Den ligner den forrige fuldkommen i Sker- 
relse og Skikkelse, er og mork- eller rodbrun ligesom hiin, men med den mær
kelige Forffiel, at den midt paa Vingerne haren stor oval Plet, der strakker 
sig over begge Vinger og er sneehvid. Findes ofte paa Elletrcr.

120) f Phalæna tortrix (reticulata) alis flavo - ferrugineis, 
reticulatis, macula marginali curva fufca. Den er noget mindre, 
foran mere end scedvanlig bred, af Farve guulbrun paa de overste Vinger, som 
have mange brune Linier paa langs og kryds, og i yttre Kant, ret i Midten, 
en morkebrun Plet, som en Vinkelhage, hvis nederste Gren, dog er ganske 
tynd og lidet kiendelig, mod hin brede. De undre Vinger ere hvidagtige, lige
som Vommen og Fodderne. Den ligner Phalæna tortrix Moderiana.
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127) f Phalæna tortrix (cardui) alis fupcrioribus atro-fufcis, 
argenteo punéfatis, fafcia media glauca. Er liden, af fort og brun 
Farve med et selvfarvet eller graaagtigt Tverbaand, omtrent i Midten af Vin
gerne, og en ligefarvct ssraa Liyie mod Slutning. Ellers fees og mange solv- 
farvede Pnncter og fmaa Linier hist og her. Undervingerne have paa undre 
Sive et kiendelig hvidt Tverbaand.

AttM. Dens Larve fammenkrySer Bladene af Carduus heterophyl- 
las eller Ulve-Linet, paa langs, og det ved et Spind, der er lfize, 
faa langt fom Bladet. Inden i dette Spind lober den ofte fra den 
eene Ende afBladet til den anden, og ceder imidlertid, dog kun hist 
og her, det grenne af Bladet, faa intet sidder tilbage, uden den 
undre hvide epidermis. Hvor man derfor feer disse Blades Kan
ter famme-nfoiede og den hvide Side afBladet ar fromvise sig, kan 
man vist vente at finde disse Orme. Naar den vil indtråde i Pup
pestanden, fom sseer midt i Julio, ved HocstettenS Begyndelse, gior 
den inden for det store Spind et andet mindre,^«t ved Bladets Ribbe 
for at legge sig der til Rolighed. Sidst i Julio fremkommer Fluen, 
endssiont man ofte i Steden for den fefr liggende i Spindet en graa 
med en lys Ring omgivet Kokke af en liden Gioge-Hveps, som for- 
færer Larverne og giemmer sig inden for deres Spind.

122) f Phalæna pyralis (grifea) palpis recurvatis, alis grifeis, 
pedibus teftaceis. Den har en oprullet Tnnge, 2 opadboiede eller krumme 
Hornet Panden; haarfine, ffiont temmelig tykke, Folehorne og platte Vinger, 
der bagtil vige fra hinanden in formam deltoideam, eller en stumpet Vin^ 
kel. Bagdeelen er guulagtig; Ainene forte, Vingerne graa med en fort Punct 
r Midten, og Fodderne brune.

Anm. Larven, som man finder i sammenkryllede og fortorrede Elleblade, 
er henved 7 Linier lang og af en bleg Farve, med en smudsig gren 
og bred Streg langs ad Ryggen. Hovedet er derimod redbrunt 
med 2 sorte Hine-Puncter og et hosfoiet fortebrunt samt kloftet todelt 
HalSrSkiold. Den indspandt sig midt i September i Mosse, og 
fremkom i Fluestand den 24de Julii.

123)
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123) f [Phalænaftinea (violacea), antennarum apicibus albis. 
DenS Vinger ere finale og spidse i Enden, hvorfor de bagtil gisre en stor 
Kloft, naar de fammenfsieS. Felehornene temmelig lange og omtrent den for« 
reste halve Deel hvid, for Resten er Farven overalt violet, men Vommen ly
sere. Den er liden, og findes paa Elletræ.

123) Phalæna tinea Frifchella? Er liden, samt ganske sort eller 
work med en auldfarvet Glands. Folehornene cre lange og have under For- 
stsrrelses Glasset at see ril hvide Ringe. Alle Vingerne ere omkringsalte med 
lange Haar.

ANM. Dens lille brune Larve har sort Hoved og Halsskjold, 2 sorte 
og glatte Knoppe paa 2den og 3de Leed, 1 sort Plet paa Stierten og 
forte Fsdder. Det mcrrkvcrrdigste ved den er dette, at den gier en 
trind og brun Hylse eller Kokke om sig, staaende paa skraaes af Birke
ost Hasselbladene, dog helst de ferste. Dens ovcrste Deel har en 
Ryg eller Kiel, fom kommer deraf, at den der fonderssicer Kokken, 
«aar den Bliver den for trang, og giver den en nye Tilfeming. Saa- 
ledes bcrr det sin Kokke som en Snegl sit Huus, og det faaledes at 
den gaaer fort med Forfoddsrne, hvor Kokken er aaben, holdende 
Bagdeelen med Kokken i Veiret. Midt i Junio fcester den sig til 
Bladet og forvandles til en fort Puppe. I Begyndelfen af Julii 
Maaned fremkommer Myggen.

124) Phalæna tinea elongella. Er af en Mygges Stsrrelfe, men 
meget smal, Vingerne jevnfmale og bagtil lidt opadboiede, fom en krum 
Kniv; Felehornene ligesaa lange som Vingerne. Med Fedderne staaer den 
hoit oprejst og hviler bagtil paa Vingerne. De overste Vinger rodbrune 
med et stort sort Flos paa indre Side, men paa undre Side sortgraa og 
skinnende ligesom de undre Vinger, der ere meget flossede paa begge Sider, 
men meest den indre. Vommen er hvidagtig, Foddernes palmæ eller den 
nederste Deel ligeledes; Resten rodbrunt, og det andet Pars korte Skinuebeen 
(tibiæ) tykkere og mere flossede enD paa de andre. Hovedet har forpaa 2 finale 
opbsiede Horne.

Aum. Dens Larve er lang, smal og grcrsgron med 6 Fsdder, foran 
og to stumpede Spidfer i Steden for Fsdder paa 6te, 7de og 8de 

Ring 
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Ring forfra. Dens Puppe ligger indenfor et fint, hvidt, samt glat 
og skinnende Spind, der seer ud som er Stykke ovalt Glas eller Skind, 
og sidder under Elletrcrers Blade. Puppens Farve er hvid, med 
brune Tcerninger, i Rad langs ad Ryggen. Fluen fremkommer i 
September.

f 125) Phalæna tinea (aurea) alis aureis, antennis, abdo
mine pedibusque argenteis. Er ganffe liden, smal og med bagril sam
mentrykte Vinger. Den har opruller Tunge, 2 opadboiede Horne, samt en 
lyo Haarqvast i Nakken. Den har og en Guldfarve med nogle hvide og solvfar- 
vede Pletter i Vingernes yrrre eller nedre Kant. -Ainene ere blaae med sorte 
Hinestene, Vommen, Jodderne og Folehornene solvfarvede.

tzlnm. Det er indenfor Birketræers yderste grove Bark og dens Sprek- 
ker, man finder dens lille Larve i stor Mangde. Dens Farve er 
gron, som spanffgron, ofte ogsaa en Blanding af rodt og gront. De 
indeholde og a!lle en spansikgron farvet Vcrdffe. Fluen fremkommer 
ved St. Hansdag.

126) f Phalæna tinea (variegata) alis grifeis, lituris macu
lisque atris. Er liden med smale Vinger, bredest bagtil. Vingernes Farve 
er graasikinnende med en sort Strime paa langs, hvor Vingerne foies sammen, 
og nogle nedadgaaende sorte Puncter. Vingernes undre Side er msrk.

Anm. Den fremkom midt i August af en sort Puppe. Larven er en li
den violet Blad-Vikler, med lyse Pletter, der spinder sig ind i Elle- 
trcrers Blade.

127) j Phalæna alucita (dida&ylites) alis patentibus fiflis. 
anticis albis bifidis, pofticis cinereis tripartitis. Hinene ere sorte, Fod
derne lange og hvide, Vommen ligeledes hvid, samr lang og smal. De for
reste Vinger ligeledes lange og smale samt deelte i 2 Parter ved en Indfficrrelse, 
fom dog ikke strakker sig hen til Midten, deres Farve hvid, men Fryndserne 
graa, hvorimod de undre Vinger ere deelte i 3 Parter, alle graa. De bageste 
Fodder have lange Tiorner. Den kunde vcere Phalæna alucita didadyla, 
i Fald dens Farve, som jeg har sundet bestandig, ikke var forffietlig fra samme.

Uye Saml. II. B. M Libel-
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Libellula.
128) Libellula ænea. Er temmelig stor; Hovedet og Overlivet kaa- 

bergrent og glindfende; Hinene grenne, Vingerne lidet guulagtige, ved Ro
den ligeledes noget gule med en rsdagtig Kantpunct. For Resten er Underlcr- 
derne blege. Overlivet haaret oventil og Vommen paa undre Side brunstribet. 
2 Enden havde den 4 Hager, de overste randede paa undre Side. Fundet paa 
Birketrcee ved Vandene.

129) t Libellula (cærulea) alis aqueis, corpore atro, macu
lis ceruleis. Synes at vcrre nye. Linene blaaagtige; Overlivet brunt 
nred 3 blaa Striber paa Siderne; Vingerne vandfarvede eller blanke med forte 
Kantpuncter og hvidagtigeBiel-Hinder (membrana: accefforiæ) ved Roden. 
Hvor de feestes ril Kroppen sidder og nogle hvide eller blaaeagtige Puneter. Vom
men er sort, dens 2de forreste Leder tykke og ncesten omgivne med en blaa Ring, 
den 3de indknebet og blaa paa Siderne, de andre bkaaplettede, med 4re Pletter 
oventil og 2 storre neden til paa hver Ring, hvorimod de smaaBie-Leeder, ikkun 
have i blaa Plet paa hver Side og en anden knap kiendelig i Midten. I Rum
pen fadde 2 lancetagtige Blade, og et mindre Blad i Midten dannet fom en indhuult 
Spade. Fodderne og Vommens undre Side, famt alt hvad de blaa Pletter 
ikke indtage er fort. Den er ellers een of de storste.

130) f Libellula (pumila) ceftaceo-fufca, alis hyalinis, punElo 
marginali nullo. Den er knap tredie Deelen faa stor, fom de fcrdvanlige 
eller middelmaadige, altfaa meget lider». Farve»» overalt merk, dog meest rod
brun paa Siderne og under Vommen, fom ogfaa har lyfe redbrune Ringe paa 
undre Side. Vingerne vandfarvede, dog tillige noget gule at fee til, naar 
de holdes sammen. Disse have ingen Kantpunct paa Vingerne font andre Li
bel lulæ, men 2 fine Hager i Rumpen og merke Fodder. Tre Stykker af 
dem bleve mig fra en Sceter-Dal tilbragte, og vare alle fuldkomne lige.

Ephemera.

Fig.38. 131) f Ephemera (leucophtalma) cauda bifeta, corpore
fubluteo, oculis albis papillofis. Kan regnes blank store af dette Slags; 
thi Tegningen forestiller den vel liden. Den har 2 meget kiendelig hvide Hine, 
hvori fees en fort Hiesteen, fom vender sig for Tilffueren, ligesom Injectet felv 
-‘l ; vendes.
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vendes. Imellem de store Arne stdde 3 smaa i en Trekant og i smaa Forhoie4- 
ftr. Kroppen er guul, dog meest pan Siderne, oventil mortere og paa Over« 
livet sorkrsd; Vingerne gule i overste Rad, ellers noget blaaffinnende; Un
dervingerne korte, dog storre end hos endeel andre; Rumpehaarene lange og 
hvide, og ved Roden af samme sidde 2 mod Hinanden borede smaa Hager eller 
Haar.

132) f Ephemera (caudata) bifeta fufca, fubtus lutea, alis 
rufefcentibus. Den har, foruden de store Hine, 2 derimellenr som runde 
Knoppe siddende ncrr ved Folehornene, der have temmelig lange Fslehaar. 
Overlivct er fort og guulstribet; Vommen redagtig brun, men guul neden under; 
Vingerne rodffinnende som Ksaber; Undecvingenre asiange og meget smaa, og 
de 2 Rumpehaar dobbelt saa lange som Kroppen.

133) Ephemera Inoculata. Er den almindeligste. Dens Hine 
ere neden til smalle, men oventil udvidede som en Trille, og indrage der meeste 
af Hovedet. Et Par mindre Hine sidde som sædvanligt strap nedenfor. Over
livet er oventil nedtryktog sort, men paa Siderne rodagrigt, Vommen trind, 
guulagtig, og naar de nederste morke Leeder undtsges, giennemsigtig. Rumpes 
Haarene ere 2 Gange saa lange som Kroppen og oste hvide; de 2 bageste Pac 
Fodder hvidagtige; Vingerne lyse og lidt rodffinnende; Undervingerne aflang 
runde og meget smaa. Opholder sig som de andre ved Vand.

134) t Ephemera (ciliata) bifeta, fubincarnata, alis fub- 
fufcis, margine ciliatis. Er kun lider storre end Culex vulgaris, hac 
flore morke Aine, og 2 andre smaa derimellem. Overlivet ophsiet og msrkt, 
men Vommen rsdagtigt med lyse Kanter paa Leederne. Stierthaarene, som 
ere hvide og omtrent af Loengde som Kroppen, vige bagtil meget fra hinanden, 
og have en liden Pigge siddende im-llem sig. Vingerne ere noget morke at see 
til, og kiendelig flossede i bageste Kant. De sniaa Vinger ere og Uendelige. 
Alle gedderne hvidagtige og lige lange. Den ligner meget Ephemera nigra.

Phryganea.

135) Phryganea nigra. Den er smal, langagtig og sott, medet 
Slags Glands, helst midt paa Vingerne, hvor Farven er meest sort. Fole-

M s horvene.
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hornene, der'ere rre Gange faa lange font Kroppen, have lyse Ringe; lig»-' 
ledes ere og Fodderne noget lyse eller blakkede.

136) Phryganea umbrofa. Er af Anseende som en sortagtig Ti
nea eller Mol. Dens Folehorne ere af Lcengde fom Kroppen, og det eene 
Par Famlestcengler at see til som smaa Fodder. De rette Fodder have temme
lig store skiont faa Tiorner. De overste Vinger sorte og besprengte med guul- 
agtige Pletter, de underste allene sorte; Fodderne ligeledes, men Leederne paa 
de bageste guulbrune.

137) Phryganea fufca. Er liden, smal og langagtig, samt der
hos trind, da Vingerne boie sig sammen, som 2 halve Cylindre. Vingerne 
ere ellers langt längere end Kroppen; Følehornene ganffe lidet kortere, og Far
ven overalt fort eller msrk. Da Bugstiellene have smaa Biessiel paa Siderne, 
der ere sortere end Resten, kan samme ansees som 7 maculæ laterales, hvilke 
Linné tillegger den.

Anm. Dette Insect parrer sig paa denne Maade: Mas minor in
cumbit foeminæ duplo fere majori, et abdomen ad 
dextrum ejuslatus deflexum ita refleflit et incurvat, ut 
matricem foeminæ exfertam, apice attingat. De opholde 
sig ellers alle ved Vandene.

Hemerobius.

138) Hemerobius perla. Den ligner en Li bellula, og seer tem
melig stor ud formedelst sine store Vinger, men har ellers en liden Krop. Ho
vedet er mestendeels fort og grenplettet, Ainene guldfarvede, medens den lever, 
men siden mørke; Felehornene fine og omtrent af Lorngde som Kroppen; Over
livet sort og grønt, og Vommen sort, men grøn paa Siderne. Dens fire 
Vinger ere aflang runde, hvide og giennemsigtige som Cristal, samt igiennem- 
vcevede med grønne Sener, som under Forstørrelses. Glasset sees at vare lodne 
eller besatte med Haar. I øverste Rand ere de smaa Tver-Sener todeelte, og 
i nederste Rand sidder en Kantpunct eller grøn Plet ligesom paa Libellulæ. 
De give en stem Lugt og findes ved Vandene, dog ikke ndeu langst iud i Landet, 
hvor Varmen er sisrst.

>. 139)
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139) Hemerobius hircus. Er langt mindre, men af samme Skab
ning i det meeste. Felehornene ere omtrent af Lcrngde som Kroppen; Vom
men lodden og bagtil klyfret; Vingerne ovale med todeelte Scener i begge Kan
terne, men paa de undre Vinger allene i den sverste. Farven er hvid, og Ai« 
nene allene sorte. Vingerne have Haar paa Senerne, ligesom den forrige, samt 
brunaglige Puncter, hvilke giere paa de forreste 2 merke, men lidet kiendelige 
Tvcrbaand. Vommen er noget work. Findes ligeledes ved Vande og Elve.

Raphidia.

140) Raphida ophiopfis. Er lidet Infect af ustrdvanlig Skabning, 
formedelst der lanae fmale og cylindriffe Overliv,, der seer ud som en lang Hals. 
Hovedet er foran bredt, men bagril smalt; Fslehornene fine og lidet längere 
end Hovedet og Overlivet tilsammen; Vommen temmelig lang, ryk og trind; 
Vingerne fine og igiennemvoevede med Seener, ligesom en Hemerobius, de 
staae og paa Kant og have en Kantpunct, ligesom paa samme. Hele Insecters 
Legeme er fort og allene Vommens Sider guulstribede. Jeg har kun eenganz 
Pmdet den i nye Bygninger, hvor den nok var henbragt med Tommeret.


