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Af *

Hans Strom.

sidste Stykke, tilligemed de foregaOende trykte i ^iebenhavnffe og 
Norffe Videnskabers Selffabs Skrivter, udgier et Antal of 47Q Insecter , 
alle Sendmerffe eller i det mindste Nordensieldffe, hvortil kommer en anseelig 
Deel i Sondmors Beskrivelse, som i delte Tal ikke ere indbegrebne. Det ene 
med Let andet kan da anseeü for en tilstrækkelig Prsve, der tillige vil ttene til 
gode Materialier forden, som engang mac.tte faae i Sinde, at udgive en 
Faunam Norvegfcam, bedre end den, vi have. Vilde nogen sige, at de 
fleste, som forhen bekiendte, kunde med det blotte trivielle Navn hos Linne^ 
vcrrct anfsrte, da er jeg just ikke deri enig med ham, saasom jeg ikke kunde 
formode, at enhver vilde troe wig paa mine blotte Ord, og man desuden ofte 
tresser en og anden Afvigelse eller Forandring, som fortiener at anmcerkeS. 
Demgiorde efter mine Tanker er Slags Beffrivelse forneden; dog har jeg 
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derud! scflittet mig paa mueligfte Korthed, og ikkun anfort det hetydeligste. 
Hvor jeg mener, at have fundet noget Nyt, har jeg sar et f hos, dog uden 
at nagte, at mange af disse kunne allerede findes benævnede isår i Hr. Prof. 
Fabricii Entomologie, som den fuld fice ndig ste Samling -og Fortegnelfe, vi 
for narvarende Tid have. Saaledes har jeg selv market, at min Phalæna 
Tortrix zde Stykke No. 7, er Phalæna geometra falcataria Linnei, og 
min Ph. Noftna præcox 4de Stykke No.ioo, er Ph. N. triflis Fabricii» 
og tvivler ikke paa, at jo de, fom besidde en fuldstændigere Samling og mere 
udvidet Kundstab, ville finde mange flere tilforn bekiendte og navngivne; thi 
jeg maae bekiende, at jeg ikke ferend nu har begyndt, at tillagge mig en ordent
lig og i beherige Casser forvaret Samling, uden hvilken man let kan tage Feil 
i Arternes Adskillelse, helst naar de enten selv ere varierende, eller afSkriben- 
tere usuldftandig bestrevne.

I mine Fejltagelser vil dette uden Tvivl tiene til min Undstyldning, at 
jeg aldrig har giort denne Videnstab til min Hoved-Sag, ikke heller altid 
havt Tid nok, at lobe Syflematicorum vidtloftige Fortegnelser noie igiennem. 
For Resten har jeg, i dette som forrige Stykker, fulgt Linnei Syfl. Naturæ 
edit. X. reformat, som jeg har giort mig best bekiendt. Jnsecternes For
vandling har jeg tilfoiet, hvor den har varet mig bekiendt, og i Figurerne 
har jeg isar feet paa saadanne, som ikke tilforn ere aftegnede.

Chryfomela.

!♦ Chryfomela teflacea, oculis, capite poflice, linea thoracis 
longitudinali abdomineqve atris, f Omtrent dobbelt faa stor som eit 
LuuS, og deri adstilt fra Chryfomelæ, at Hals-Skioldet foran ikke er ind
gravet, Vinge-Dakkerne ikke strimede og punkterede, og det ferste ikke kantet, 
men vel de sidste; Ledene i Folehornene ere foran tverre. Den synes altfaa 
heller at kunne henregnes til Anaspis Mulleri og Lagria Fabricii. Hun
nen er som tiest deri adstilt fra Hannen, at denne har mere rodbrune Side- 
Kanter paa Vinge -Dakkerne, hvorimod de deri ligne hinanden, at Vinge- 
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Dakkerne ere i Midten merke, men paa Siderne eller i Kanterne brune. Re
sten sees af Definitionen.

Den fortande Elle-Trceernes Blade 17*76. helst ved Elver og Vande, 
den parrede sig i Julio, og satte Mg i Samling. Larven, som fremkom der
af, var forst guul og sortprikket med smaa Haar paa Prikkerne eller Knop
perne, samt udstaaende Spidser for hvert Leed paa Siderne. I Augusti 
og September frøbe de i Jorden. Saavel Fluen som Larven ffader Elle- 
Bladene, ved at satte sig paa deres undre Side, og fortcere deres undre 
Epidermis, hvorudover de blive brunplettede og falmede. Mggene ere 
ovale, ansigtfarvcde og teet sammensiddende, med en vedhængende sort 
Traad, som ligner de Excrementa, der harnge ved Bag-Enden, saavel 

- af Fluen som Larven.
2. Chryfomela caprea, af samme Størrelse, ellers aflang med 

bløde, boielige og giennemsigtige Vinge-Dcekker. Hovedet, Bugen og Føle
hornene ere sorte, Hals-Skioldet og Vinge-D«kkcrne brunagtig graae, og 
punkterede med meget fine Punkter, dog det ferste mere brunt og i Midten 
merkr; Fødderne brune. Paa Elle-Trcee.

Cerambyx.
3. Cerambyx Carcharias, ligner C. in<gvifitor,ffiønt meget større. 

Den fornemste Forffiel bestaaer i dennes cylindriske Overliv eller Hals-Skiold 
uden udstaaende Spidser paa Siderne. Farven er heel graa, dog Vinge- 
Dcekkerne guulagtige og besatte med mange graae og glatte Knoppe etter Punk
ter, Teenderne sorte og Følehornenes Leed sorte i det øverste. Fundet flyvende 
i October.

Cicada.
4. Cicada fpumaria, et lidet ovalt og hoppende Infect, med et kort, 

bredt og stumpet Hoved, forsynet med et langt og med Bugen parallel liggende 
Sne-Ror. Følehornene ere kone, og som fine Haar, Hals-Skioldet kort, 
med en stumpet Spidse og lidet Skiold bag til, Vinge-Dcrkkerne ovale, Farven 
lys-eller merkere-brun, overalt med nogle lyse Pletter paa Vinge-Dcrkerne. 
Den bagtil spidse Vom har ovenpaa en hvas og krum Spidse. De bageste 
Fødder lange og tiørnede.

Saale-
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Saaledes seer den ud, naar den er fomntett til sin Fuldkommenhed, 

bedens den derimod ligger indfluttet i det Skum paa Grcesset, kaldet Loppt- 
Spye, er den mindre, af gron Farve, og med ufuldkomne Vinger.

5. Cicada leucophtalma, af famme Storrelse og Skabning, og 
heel sortebrun, undtagen Hinene, fom ere hvidagtige. Paa Hals-Skioldet 
fees og endeel hvidagtige Punkter ncrr ved Hinene.

6. Cicada leucocephala, den forrige Mg, heel sort, undtagen Ho- 
vedet, Hinene og den forreste Deel af Hals-Skioldet, der ere hvide.

7* Cicada lateralis, heel sortebrun med hvide Side-Kanter paaVinge- 
Dcrkkerne. Hinene og Munden ere hvide. En anden adstiller sig fra denne 
derudi, at Hals-Skiolders Sider tillige ere hvide. Maastee en Varietet.

6. Cicada (leucomela) nigra, capite, thorace antice, elytris- 
qve margine albis 4-. Adstilles fra de foregaaende derved, at Hovedet 
med den forreste Deel af Hals-Skjoldes og Vinge-Dcrkkernes Side-Kanter 
tillige ere hvide. Paa Hovedets Sider fees og mange forte og hvide Strimee 
vexelviis.

9. Cicada interrupta, er undertiden sort paa Hovedet og Hals-Skiol- 
Vet, undertiden guul og sortprikkct, Vinge-Dakkerne gule med 2 sorte Stri- 
ver paa langs, af hvilke den yderste begynder bagfra, og endes noget mere 
end midt paa Vinge-Dcekkerne; Men den anden forfra, og naaer ei ganste 
hen til Spidsen; Begge ere i Begyndelsen brede, men blive efterhaanden 
sinere. Den gule Farve paa dette Insect er undertiden hvid. Vinge-Dok
kerne og Kroppens overste Side ere blaae.

10. Cicada flavicollis, har guult Hoved og Hals-Skiold, rod 
Snude eller Pande, rodagtig brune Vinger, som dog i det overste ere gule; 
Kroppen undertiden rod, undertiden sort, og allene bagtil rod; Fodderne rode.

it. Cicada flava, er ganste liden og heel guul, Hinene allene ere 
sorte, og sees under Microscop siddende i en ophoiet Grund. Under Stier
ten sidder en mork og opad bojet Preen. Den sees stedse paa Elle-Trceerne, 
og hopper stcerkt.

12. Cicada Populi, er lidt storre og tykkere. Hovedet grout eller 
guulagtigt, ligesom Fedderne og det meste af Vommen, som dog oventil er 
sort. I Panden sidde 2 som Punkter foruden Hinene. Bag-Skioldet

81 2 (apex)
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(apex) er gronagtigt, Vinge - Dcrkkerne brune og halv guldfarvede, med to 
lyse Pletter, hvor de stede sammen. Paa Aspe-Trcrc.

Cimex»
13. Cimex juniperinus, i sit Slag meget stor og bred, af Farve 

heel gren med gule Side-Kanter, Bag-Skioldet meget stort-med guulSpidse, 
Kroppen eller Vommen oventil sort. Hovedets Snude er indffaaren med. en 
Ridse paa langs, hvoraf Sue-Roret fremkommer. Folehornene have 5 Leed,

14. Cimex prafinus, den forrige liig i Skabning og Storrelse. Bag- 
Skioldet er langt med hvid Spidse, og Folehornenes 4 Leed have hvide Ringe. 
Farven er neden under brun, men oventil en Blanding af rodt og gront, 
hvori det rede har Overhaand. Paa undre Side ere Vinge - Dcrkkerne heel

Fig.’ i. rede. See Fig. 1.
15. Cimex eqveftris, langagtig og smal med 4 Leed i Folehornene, 

hvori det forreste Leed er tykkest, Hovedet sort, i Midten rodt, Hals-Skiol, 
der i Midten mcrrket meden rod Tvcer-Streg, men for og bag sort, Vinge- 
Dcrkkerne rode, med en sort Plet paa hver, som ncrsten overffcrrer dem paa 
tvert; Vommen rod, med 5 sorte Punkter paa Siderne og 3 i Midten. Skil-

Fis;. 2. ret, gedderne og Folehornene sorte. See Fig. 2.
16. Cimex Campeftris, er liden, heel gren, dog paa Hovedet og 

Hals-Skioldet noget msrk. Vinge-Dcrkkerne have til Slutning en langag
tig brun Plet, hvorefter folger den ufarvede Spidse. Hineue ere sorte, de 
fireleddede Felehorn morke, Vommen gron, men oventil sort Fodderne, 
groune. Sees overalt paa Engene.

17. Cimex faltatorius, den forrige liig, men lidt mindre, heel sort, 
dog i Enden af Vinge-Dcrkkerne brunagtig og sortstribet med ophoiede Stri
ber, samt endeel sorte og hvide Pletter i yttre Kant. Den opholder sig ved 
Hav - Stranden og Elve-Bredde, og hopper som en Cicada.

ig; Cimex dolabratus. Hovedet er morkt, og har ved hvert Aie en 
sort Streg; Hals-Skioldet sort og hvidkantet, desuden mcrrket i Midten 
med en hvidagtig Streg paa langs, der strcrkker sig ned over Skiltet; Vinge- 
Dcrkkerne rodagtig morke med hvide Side-Kanter; Vommen gronagtig, og 
Ledderne saavelsom Folehornene mprke.

19.
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19. Cimex Abietis. Hovedet og Kroppen er sort, Hals-Skioldet 

foran sort, bagtil rodt, Skilter sort, Vinge -Dcrkkcrne forst blegrode, faa 
i Midten redbrune og ijEnden morrkede med morke og lyse Strimer vexelviis, 
samt en hvid eller selvfarvet Kant-Punkt, der er meget kiendelig. Felehor- 
nene have 4 Leed, alle lige tykke. Alle Fodderne ere redbrune. Laarene paa 
de to forreste langt tykkere end paa de andre, og til Slutning forsynede med en 
Tand eller Tierne. Den findes i Jorden eller Huller i Torv-Gierder.

20. Cimex oblongus viridis, elytris rufo-fufcis, margine la
terali viridibus Ligner meest carnpeflris, er stor, aflang, og tem
melig fpids bagtil, ellers heel gron, undtagen paa Vinge-Doekkerne, fom, 
naar den yttre Kant undtages, ere morkrode; det grenne Hals-Skiold ev 
ligeledes rodagtigt bagtil , og det grsnne Skilt har en hvidagtig Spidse. 
Fslchornene have 4 Leed. Den sees her paa Elle-Trae, og om jeg erindrer 
ret, kaldte Hr. Prof. Fabricius den C. Circumflexus.

21. Cimex mutabilis. Et Par Linier lang, ellers aflang og fitted, fort 
paa Hovedet, Hals-Skioldet og Vommen, lysebrun paa Vinge-Dcrkker- 
ne, dog sort eller merk paa den stindagtige Deel. Folehornene og Fodderne 
gule.

Phalæna.
22. Ph, Bombyx Ziczac, har sammentrykte Vinger, fom ere affeqraae, 

dog oventil, hvor de stode sammen, noget brune; foran have de en lodden Op- 
hoiclse eller Tand, og henved yttre Kant en krum og sort Streg, inden til 
indfattet af en lys Strime. Overlivet eller Hals r Skioldet har ligeledes c ti 
fort Streg paa Siderne.

Larven er anseelig af sine 2 Pukler paa Ryggen, og sin oprejste 
Hale. Den er neden under sort med en sort Strime langs ad Bug-Fed- 
derne. Men oventil violet med adskillige skraa og lyse Strimer, gaaende 
op til Ryggen. Paa Halsen har den en bred og mork Strime, med en 
lys Indfatning paa Siderne, og paa Ryg-Puklerne, der foran ere sorte,' 
en lys Strime paa hver Side. Den opholder sig paa Afpe-Trae. Hos 
disse og flere Larver har jeg marker en vis Sygdom, fom bestaaer deri, at 
endeel af dens Hud, helst den bageste, bliver haard fom Pergament eller 
Horn, mens den anden halve Deel endnu er blod og siunken. Uagter 

L l 3 Larve» 
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Larven deraf doer, seeS dog Indvoldene ussadte inden for den Pergamentlige 
Hud.

23. Ph. Bomb. Dromedaria, har samme Statur', men er mere 
merk, nred lyse og gule Tvcer- Strimer paa Vingerne, hvoraf 2 ere meest 
kiendelige, 2 lyse og korte Strimer sees og i Vingernes yttre Kant. For Re
sien har den ligesom hiin en lodden Ophoiclse for paa Vingerne. Dens Fole- 

Fig. 3. horn synes lidt lodne eller fryndsede. See Fig. 3.
Larven seer ud som den forrige, men har 4 Punkter i Skeden for 2. 

Farven er gemeeulig svovelguul, med grønt, ligesom marmoreret, dog 
paa Hovedet, Halsen, Bugen og Fødderne, churlach«rød. Ryg-Puk- 
lerne have fortil samme Farve, med en hvid Linie paa hver af Siderne. 
Den indspinder sig, ligesom hiin, i Mosse til Vinteren. Det er ellers be
synderligt ved dem begge, at de siedse holde Bag-Enden med de 2 Bagfed- 

' Fig. 4. der heit i Veiret, som sees Fig. 4. Den opholder sig paa Elle-Trcee.
24. Ph. Noftua Qvercus Fabricii Sylt. Entomol. p. 594. er 

graa-agtig og temmelig smuk, med 3 belgagkige Tvcersiriber over Vingerne; 
af hvilke den middelsie og bagesse ere meesi kiendelige, begge ere sorte, og vige 
meesi fra hinanden i Vingernes yttre Kant. Følehornene ere uden Fryndser.

Fig. 5. See Fig. §.
25. Ph.Noft. Citrago, ikke stor, heel guul med et bredt og ssraa 

Tvcrrbaand, af cn blegrød Rosen-Farve og endeel Pletter af samme Farve, 
som tilforn maassee kan have giort endeel Tvcerbaand eller fafciæ, da jeg feer, 
at Linne' og Fabricius tillcegger den 3 saadanne. Følehornene uden Fryndser.

26. Ph. Noftua Pyramidtea har jeg ikke seek fuldstændig og med ud
viklede Vinger, dåden døde for mig i Forvandlingen, dog mcerkede jeg, at 
Farven paa Vingerne var brun og hvidsirimet. Desuagtet var den let at 
tiende af sin Larve, som jeg her vil bessrive.

Forsi i August 1772. fandt jeg 2 af dem paa el Elletrcee ' af ulige 
Størrelse, som nok var Han og Hun. Den er stor, fortil smal, med 
lidet Hoved, men kan krympe sig stcrrkt tilsammen, og bliver da foran me
get tyk. Bagtil har den en Pyramid-dannet Ophøjelse. Den har en 
sicer? Følelse, endog afde mindste Bevagelser f og siaaer da dygtig om sig 
med Kordelen. Farven er lysearen med en hvid Diagonal-Linie paa hver

Ring,
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Ring/ som paa 6te og yde Rmg,str«kker sig ned paa Bug-Fedderne. Si
derne ere mere morkgrenne og fortpunkterede; Aande-Hullerne hvide, mcd 
en fort Omfatning, og Stierten coniff med en hvid Stribe paa hver Side. 
Sidst i Augusti eller forst i September danner den sig en Koqve i Mossen 
teet ved Jorden. Dens Puppe er stor og redbrun med adskillige Jndhulin- 
ger paa Siderne, og en stumpet Tap bagtil i Enden.

27. Ph. Noch. Pcrficariæ. Dens Vinger ere brunagtig graae, og 
ligesom bestroede med brunt Pulver, derhos i yttre Kant mcerkede med et Aie 
eller merk Strime, omgiven af en lys Ring. Folehornene ere kun lidet frynd- 
fede, og for paa Vingerne har den en lodden og sort Ophoielfe, ligesom No.
22 og 23.

Larven, som jeg har fundet paa Aspe-Trore, er lyseblaa og glat, mcd 
en guul Strime paa Siderne, der gaaer rundt om Hovedet og den hele 
Krop, hvorimod Bugen og Fedderne ere grcesgronne, Hovedet er ganske 
plat. Hr. Fabricius i sit Syft. Entom. tilloegger ben Caudam Conicam, 
fom denne ikke har, hvorimod jeg ligeledes paa Afpetrcre har fundet en an
den Larve med en faadan Hale, samt knuddret eller punkteret Rumpcklaffe. 
Disse ere af Farve ulige, deels egebrune og gule paa Bugen, deels Porce- 
lain-hvide etter lyseblaae paa Ryggen, men grcesgronne paa Siderne, meh 
en guul Sidelinie. Disse bleve af Giege-Hveps Larver fordeervede, oz 
kom ikke til Fuldkommenhed. Endffiont jeg nu neppe kan troe, at jeg har 
confunderet disse med hine,vil jeg dog forestille dem begge i naturlig Skik
kelse, den iste Fig. 7, den anden Fig. 8. Fig. 7.

Cynips.
28. Cynips Qvercus folii, ikkun afStorrelse som en Loppe. Fø

lehornene ere fortil tykkest med et aflangt og tykt Grundleed, hvorpaa folge gre 
lange og 7 korte Leed. Hoveder er brunagtigt og loddent, Overlivct tykt oz 
striber paa langs, med en tyk og lodden Spidse, Fedderne brune og lodne, 
Vommen asiang-rund, sort og glindsende, med en fort Braad; Vingerne mere 
cnd 2 gange faa lange som Kroppen, samt hvide, med 2 sorte Tvcer, Sener.

Larven ligger i de GalE-DTbler eller runde Knyler, som Erter, 
der sidde paa undre Side af Ege - Bladene. I den varme Sommer 1776.

faaest 
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saacs mange af dem ; da bleve ogsaa Ege - Redderne mere modne end soed- 
vanligt, forstaae NordcnfieldS iscer paa Sondmor.

29. Cynips Eqvifcti arvenfis +♦ Af samme Storrelse, med me
get tyk og klumpet Vom. Folehornene, der med de 2 Grundleed have 13 
Leed i alt, ere knap saa lange som Kroppen, Overlivet har en tyk Spidse eller 
Skilt. Vingerne ere igiennemdragne med merke og tykke Sener, Braad- 
den er kort, haard, spids og opadbeiet, Farven sort, men paa Vommen rod
eller brun - sort og skinnende; Fodderne brune.

Deus Larve ligger i de saa kaldte Jord - Nodder, som er Noden 
af Eq vi fetum arvenfe (Kierring - Rok), hvori den gier sig mange Huller. 
I Slutningen af Mai, da jeg fandt den, laae Fluen allerede udklcekket i 
disse Huller. Disse runde Rodder stikke ellers dybt i Jorden, men de, 
jeg fandt disse Insecter udi, fadde i tynd Muld og Mosse paa et'Bierg, 
og skient Stcengelen var borte, kunde jeg dog med temmelig Vished stutte, 
al det var denne Urrs Rod.

Tenthredo.
30. Tenthredo fe morata er meget stor, samt ganske sort og Mn- 

nende, allene Folehornene ere gule, bestaaende af 4 Leed, - af hvilke det forste 
er omtrent af Lcnigde som de andre 3 , og det forreste en aflang Klode. Fod- 
derncö nederste^Deel er guul, Vingerne brrme, og allerbageft ffyede eller morke.

Fis, 9. Sec Fig. 9.
31. Tenthredo uftulata, er ikke af de stsrste, og uanseelig af sin morke 

Farve. Felebornene ere hele, og tiltage lidet i Tykkelse fremad, ellers ganske 
korte og ikke halv saa lange som Kroppen. Vingerne have en .brun Sene i 
yttre Kant, og en meget kiendelig Kant-Punkt. Den hele Krop er glat, og 
Overlivet eller Ryg-Skjoldet kobberagtig glindsende.

Larven er heel gron, med en lys Strime paa Ryggen og en anden ved 
hver af Siderne. Hovedet alene er guulagtigt og Hinene brune. Den 
opholder sig paa Vidieblade, og sidder omkring Bladenes Peripherie, lige
som Tenthredo Salicis Ro. 33. Til Vinteren spinder den en merlin-ag- 
rig Vav om sig, m under Jord- Skorpen, og forvandles til Flue sidst i 
Mai.

32.
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32t Tcnthredo Salicis. Fauna Svec. 1548* capreæ Fabri
cii er peffort paa Hovedet og Rygskjoldet, har og en stor sort Plet imellem 
Forfodderne paa Brystet; Vommener guul, Fodderne ligeledes, de bageste 
all^ne tildeels sorte, Vingerne guulagrige med en sort Kant - Punkt, og igien- 
nemvavede med Sener. Følehornene have 7 Leed.

Larverne sidde paa Aspe-Blade i en besynderlig Orden, ligesom de 
med Flid vare satte i visse Rader og tat ved hinanden, ere og deri adMte 
fra andre mig bekiendte af dette Slags, at deres hele Krop er lodden af 
lyse Haar, som sees Fig. 10. Hovedet er sort og glindsende, Kroppen Fig.ro, 
er grønagtig; men paa forreste og Zdie Leed bag fra, brandguul, hvil
ken brandgule Farve tilsidst indtager den hele Krop. Langs Ryggen sees 
Pulsaaren, som en merk Strime. Paa Siderne har den nye sorte og 
glindsende Punkter i Rad, foruden 1 yderst i Stierten, og narmere Fød
derne io lige saadanne, men mindre Punkter. Forsodderne ere 6, Bug- 
Fodderne 12. De flaae Bagdelen stärkt over sig hen til Ryggen, for at 
skrakke deres Fiende. Til Vinteren bygge de sig under et Fiale-Sted 
fom et Tag, en Koqve, som et tyndt brunt Skind, og fremkomme deraf i 
Junii.

33. Tenthredo Salicis, Fauna Svec. §. 1572. Middelmaadig stor. 
Hovedet sort, Ryggen guul med 3 sorte Ophøjelser, og'en sort Plet paa 
Brystet imellem de -2 forreste Fødder. Vommen guul, Fodderne ligeledes 
og Fodsaalene allene sortagtige paa det bageste Par.

Dens Larve er bekiendt af den Skade, som Ven giør paa Ribs og 
Stikkelsbarenes Blade, hvilke den ganske fortarer, saa at Traerne staae 
ganske skaldede uden Frugt, hvorved dette dog er markeligt, at de ikke 
angribe Soelbar-Traerne (Ribes nigrum); men endog skye de Ribs 
og Stikkelsbar-Traer, fom staae nar ved samme, hvoraf sees, at man 
med Nytte kan plante disse Traer om hinanden. Larverne selv ere grønne 
og sortprikkede, sidde den ene ester den anden omkring Bladenes Kant, og 
krybe mod Enden af Junii Maaned i Jorden, hvor de giøre sig et haardt 
Spind eller Koqve ril Vinteren.

34. Tenthredo anten. feptemnodiis, cingulo albo,capite tho- 
ffaceqve atris, abdomine pedibusqve ferrugineis ♦ Følehornene

rr,eS«ml. IH.B. Mm ere
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'ere sorte med en hvid Ring paTfierde Leed, Hovedet fort, «Ørnene grønne, 
Munden'gunl eller gron, Ryggen sort med en guulgron Stribe fra Vingerne 
Hen til Hovedet, Vommen robbruun, naar den overste Part af de 2 forreste 
Leed undtages,, der er sort, Fodderne rodbrune, Vingerne noget brune, og 
-Kant-Punkten rodbrun.

Ormen, som sidder i Omkredsen af Heg- og Selje - Bladene, er 
gronagtig graa med lyse Strimer, gaaende Krydsviis over Ryggen, ellers 
lys eller bleg paa Siderne. Hovedet er bruunt og Hinene forte. Den 12te 
October 1772. befandtes den atj have assort sin Hud, og var da heel guul 
med en bruun Plet paa Stierten, siden krob den i Jorden, og fremkom som 
Flue i Mai Aaret efter.

ZF. Tenthredo Anten. 7. nodiis flava, capite, thorace pedibus- 
tqVe rufis. Lidet mindre end T. Salicis, guul paa Vommen, med sorte 
Streger over de forreste Ringe, hvorimod de 3 sidste ere over og under gule; 
Hovedet redt, Hinene sorte, Ryg-Skiolder rodt, Fødderne rode eller rodbrtt» 
tre, Vingerne skinnende og lyse med guul Kant-Punkt.

Dens Larve ligger i raadent Birke-Trcee, er gron med 6 Forfoddee 
og ligesaa mange Par stumpede Bugfodder, og har en brun Ring med 
hvid Prikke, som en Hiesteen paa hver Side af Hovedet. Den gioret 

§ ' Papiragtigt Spind om sig i det Hule af Trceet, hvori den ligger. Fluen, 
som fremkom i Mai, ligner Tenth. Betulæ Linnei, men kan dog neppe 
vare den samme.

36. Tenth. Anten, 7. nodiis atra, thoracis marginibus luteis, 
abdomine cingulis 7 pallidis, ano pedibusqve ferrugineis. Af 
iniddelmaadig Storrelse. Ryg-Skioldet har guulagtige Sider, Vommen 7 

-hvide Baand, er paa de bageste Leed bruun, men paa undre Side hvidstris 
Ler paa tvert, Fodderne ere rodbrune, dog Fodsaalene paa de to bagcste Par 
morke. Vingerne have en guulagtig Kant-Punkt.

Larven, som ligger ganske nogen (uden Hylse eller Kogve) i Barken 
afSvart-Orren (Alnus folio incano) har 6 Forfødder og 7 Par Bug- 
Adder , hvori den adMler sig fra ncestforegaaende, hvilken den ellers lig- 
mr, den gior dg intet Spind eller Kogve om sig, som den.

. - r. 37-
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3*7* Tenthredo----------------- Jeg formober, at ct Insect af denne
Art fremkommer af en Larve, som her sees paa Elletrae, og stront jeg forgie- 
ves har sogt at bringe den til Forvandling, har jeg dog agtet den veerd til an
dres Efterretning at aftegne og beskrive, da den er af en besynderlig Art.

Den er nemlig heel igiennem Sneehvid, af et hvidt Pulver eller 
Pudder, samlet i Flokke, fom i en meget ziirlig Orden omgive den. Saa- 
snart man rerer ved den, falde disse Flokke af og smitte fem Pudder, men 
samler sig i en kort Tid igien paa samme Maade. Naar den nyelig har 
stiftet Hud, erden bar, men faaer snart sine Pudder-Flokke igien, der 
uden Tvivl tiene deus svage Legeme ril Bedeekkelse, ligesom den lodne og 
hvide Uld hos C hermes Alni, af hvilken Aarsag den altid sidder paaBla- 
denpü undre Side, og gemeenlig langt ned paa Track mod Jorden. Un
dertiden er Pudderet endnu saa lidet og tyndt, at alle Ormens Rynker 
kan secs derigiennem ; men som tiest stiules det hele Legeme deraf, det 
Sted undtagen, hvor Pulsaaren ligger, der har en bar og mork Strime, 
uden Tvivl formedelst PulsaarenS'idelige Bevagelse, der gier, at Pudder
flokkene der ei kan famle sig, og blive siddende. Pudderflokkene selv ere 
as ulige Skikkelse, nu langagtige og lige, nu krollede i Enden, som Fre- 
surer, som under Microscop give en langt smukkere Udseende, end jeg her har 
varer i Stand at afbilde. Naar den vil krybe i Jorden, som steer ferst 
eller i Midten af September, trakter den Huden fer sidste gang af sig, og 
bliver da bleggron og glat uden Pudder. For Resten er den af Skabning 
fom de sadvanlige Larvæ Tenthredinum, har ct grent rynket Legeme, 
sorte Aine, og 7 Par stumpede Bugfodder, foruden de 6 Forfodder. 
See Fig. 11.

Sirex.
Z8. Sirex gigas, et meget stort og anseeligt Insect med lange gule 

Folehorn. Hovedet er sort, dog guult bagen for Ainene, Ryg - Skioldct 
fortog loddent, Vommen tromlerund og fort, de 2 forreste og 3 bageste Leed 
undtagne, fom ere rodgule, samme endes bagtil med en guul og trind Preen 
eller Pigge, siddende parallel med den fra Bugen udgaaende lange og tykke 
Braad. Fodderne ere gule, dog Laarene mestendeels sorte; Vingerne ligeledes 
gule.

Flg. ii*
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39. Sirex fpeftrum > ligesom forrige, temmelig rcrdsom at see tik, 
Dont mindre. Hovedet og Ryg-Skioldct ere sorte, og besatte med en sort 
Loddenhed eller Uld; Vommen blaa-agtig, sort og bagtil spids. Fra det 
middelste af Bugen udgaaer, ligesom paa den forrige, en lang og tyk Preen , 
og i samme er en Fure,- hvori Braadden eller 2Eglceggeren ligger. Vingerne 
bedcrkke hinanden/og ere af samme Lcengde som Kroppen. Alle Jodderne ere 
redbrune, og Folehornene sorte. See Fig. 12.

Ichneumon.
40. Ichneumon culpatorius ? ikke meget stor, med en guul eller 

hvidagtig Plet paa Ryg-Skioldet, dog uden guult Skildt. Vommens 2det 
og zdieLeed gule (en miden havde 2det, Zdie og 4de Leed gule), men Stil
ken (petiolus) og de bageste Leed sorte. Fodderne gule, men Laarene paa det 
Lageste Par sorte.

41. Ichneum. yolutatorius , temmelig stor med jevn tyk Vom, eller
fuldkommen liig Linnei Beskrivelse, endog i Henseende til den gute Plet af 
Skikkelsesomen halv Maane, i Enden af Ryg-Skioldet, som paa samme 
Sled er indstaaret. Vommens Ringe have kun hvidgule smale Kanter eller 
Brcemmer. _ Alle Fodderne gule. Folehornene paa ovre Side sorte; men 
paa den undre rodbrune.

42. Ichneum. vaginatorius, er stor, med jevntyk Vom, og sort 
Krop. Panden er guul, Folehorncne sorte paa ovre, men guulbrune paa un
dre Side, og alle Vommens Ringe lysegule i Kanterne, Vingerne brune uden 
Kantpunkt; hver har ved Roden 4 gule Pletter, 3 foran, og 1 bagtil; Fod- 
Lerne gule.

43. Ichneum. fuforius, har redbrune Felehorn, sort Hoved med en 
rodbrun Streg forved hvert =Øie, samt 2 gule Punkter ved hver Vinge. 
Vommen er rodbrun, men Stilken eller forste smale Leed sort; de bageste 
Fodders Laar sorte, Resten guul.

44. Ichneum. titillator? er kun liden eller middelmaadig stor, og heel 
fort, dog paa de 2 middelste Ringe af Vommen work redbrun. Folehorncne 
forte, Fodderne ligeledes, undtagen FodsaaleneS nederste halve Deel paa det 
hageste Par, som er hvid. Braadden nasten ligesaa lang som Vommen, der

er
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er smal, og sidder paa en endnu smalere Siilk. Ho» nogle ere Fadderne mork 
rodbcune.

1777. befandt man, at den skadede Hvidkaal-Planterne i Haver
ne, uden Tvivl ved at stikke sine i dem, hvoraf de visnede.

- 45* Ichneum. glaucopterus, er stor, med lange Felehorn, fort 
Hoved og Ryg-Skiold, meget smal og lang Vom, som er bue-dannet, og 
paa de nederste Ringe sort; men ellers rsdbrun, ligesom Fslehornene og Fsd- 
derne/dog ere de bageste Fodder forte ved Ledene.

Fundet i en Fytle- Kummer (Tenthredo vitaliana) Koqve, hvori 
den havde fortcrret .Larven, og giort sig et stint giennemsigtigt Spind,trindt 
og af Lcrngde som Kogven. Med den korte Braad i Rumpen stikker den 
folelig.

46. Ichneum. circumflexus, stor, med jmaa Vinger. Folehor
nene rodbrune, Fodderne gule, ~ men sorte paa Ledene , Vommen lang, smal 
og krum som en Segl, for det meste guulbruun, dog sort i Enden.

47. Ichneum. ater abdominis primo fecundoqve Segmento 
pedibus antennisqve bail ferrugineis -|-. Folehornenes bageste Deel er 
rodbrun, ligesom Fodderne, Vommens forste og anden Ring ligeledes, dog 
gule paa undre Side, de 5 efterfolgende Ringe forte oventil, men kun 3 ril 4 
under neden. Stilken, som udgior forste Leed, er tyk. Den kunde kaldes 
Ichneum. tunicatus, som sees af folgende.

Den fandtes den 22de Mai levende i en Hylfe, som syntes at bestaae 
af en bruun og haard Birkebark. Samme var trind, leedet og stadagrig 
under neden, med Tegn til 4 Par stumpede Bugfsdder og 3 Par Forfod
ver, samt Ormens Hoved, som havde vceret guult og brunplettet. Bag 
til havde den 2 brune Skinl, som en splittet Ungula, og har ligeledes 
hert Ormen til, hvoraf denne Hylse var dannet. Inden i laae en anden 
sinere Hylse, og der inden for forbenwvnte Ichneumon eller Gioge-HvepS. 
Af dette Slags Giogehvcps-Hylser fandtes adffiliige i Mose ved Birke- 
rrceernes Redder, hvilke havde der ligget Vinteren over, og af det mt 
med det andet kan jeg ei andet stutte, end at Larven fra forste Tid har til- 
hort en Phalæna, men er siden giort til cn Boelig af forbenavnte Gioge- 
hveps, hvis Larve forst har dannet den yderste haarde Hylse af Sommer- 

Mm K fuglen-
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fuglens Hud , og dertil maafkee betient sig af den brune og tynde Birke
bark, hvilken Len nu fuldkommen lignede, og siden den finere Hylse eller 
Koqve derinden for. Paa nogle saaeS et lidet rundt Hul, hvorigicnnem- 
Giogehvepsen allerede var udkommen.

48. lehne um. ater, pedibus tefiaeeis, abdomine Cub tus albo- 
punctato kan regnes blant de smaa, sikiont ei de mindste. Paa Fod- 
Lerne er den redbruun, men ellers fort, og paa Vommens undre Side hvid, 
med en Rad forke Punkter paa hver Side. Folehorncue ere omtrent af 
Lcrngde fom Kroppen, men Braadden vel faa lang. Den samme har ikke 
allene Prene riden om sig fom en Skede, men bestaaer og selv af 2 Dele eller 
sine Stilke. Ligeledes Har det sig med Puppen, eller den Ham, Fluen efterlader 
sig, der ligeledes har 4 Stilke, bestaaende af utallige Leed, som og er sorno- 
dent, siden Braadden hos Puppen maae ligge krum.

Denne Giogehveps fremkommer ofte af en liden smudsig hvid Som
merfugls Larve, som ligger i Barken afEnebcertrcee, og kunde derfor kal
des Ichneumon juniperinus.

49. Ichneumon ater, pedibus ru fis -j-, er kun liden med tyk Vom, 
samt kort og ikke synlig Braad. Folehornene ere omtrent af Lcengde fom Krop
pen, og bestaaer as ZO Leed. Den avles i Fyrretreee, og kan kaldes I eb
ne um. Pini.

Dens Larve er en temmelig stor tyk og hvid Orm, uden Fodder, og 
med rodbruunt Hoved. Den holder til deels i Fyrrebarken, deels i Troeet 
selv, teet under Barken, og danner der en tynd Koqve om sig. Af en saa 
sior og tyk Larve skulde man ikke have ventet saa liden Flue.

50. Ichneum. anten. an nulo albo, abdominis Tegmento primo 
tertioqve ferrugineo , 6to albo, pedibus ferrugineis -|-, er middel- 
maadig stor, sort paa Hovedet, Ryg-Skioldet og Felehornene, hvilke sioste 
have en hvid Ring. Vommens Stilk er fort, de g folgende Leed paa undre 
Side rodbrune, men oventil ikkun det iste og zdie, siden alle forte, undtagen 
det 6te, der oventil er hvidt. - Alle Fadderne rodbrune, men Ledene paa det 
bageste Par sorte. Den er fundet i raadne Virkestammer, og kunde kaldes 
Ichneum. Betulæ, '

Sphex.
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Sphex.

Sphex clavipes , ganffe liden og fort, har en lang og i Enden 
kolledannet Stilk, en Vom, fom neden under er heel rodbruun, men oventil 
kun paa 2den Ring, de bageste Fsdd^r have kolledaunede, og de 4 forreste 
hvide Skinnebeen. Munden er sslvfarvet hvid ; Folehornene ikke gule ved 
Roden, fom Linne^ beskriver den.

52. Sphex vaga, Jar foruden et Par gule Punkter paa Overlivek,(fom 
dog undertiden mangle) 3 gule Tvcerbaand paa Vommen, af hvilke de 2 for
reste ere i. Midten afbrudte, som 4 mod hinanden staaende Linier. Nogle 
have gule Grundleed i Folehornene, og disse ere meget storre end de andre. 
Nogle have ogsaa heel gule Skinnebeen, andre ikkun paa yttre Side, gor 
Resten er den fort og skinnende.

Larven er en temmelig stor tyk og hvid Orm uden Fedder, hav et 
livet Hoved, 2 stcrrke og med Savtander forsynede Bidekiaber, og paa 
Kroppen 13 paa Siderne dybt indskaarne Ringe. Den ligger i halvfor- 
raadnede Birkestammer, og gisren fiin rodbruun Koqve om sig. I for
reste Ende af samme, hvor Ormens Hoved vender hen, ligge endeel smaa 
Spaane, som den har bidt as Traet, for at giore sig Rum; men i him 
Ende en Mamgde dode Fluer, som Moderen har lagt derhen. Ormen tit 
Fode og Naring, skiont det faldt mig vanskeligt ar begribe, hvorledes den 
kunde bringe dem ind i det faste Trcee, hvor ikke faaes ringeste Indgang 
eller Aabning. Af de dode og al Saft berovede Fluer vare Mufca Ne- 
morea &Bibefii de kiendeligste. Forbemeldte Sphex fremkom ide sidste 
Dage af Junio.

53. Sphex leucoftoma, Dens Folehorn tage noget til i Tykkelse 
sreinad. Den overste Kicebe er hvid, Resten sort, Vommen skinnende, meS 
lyse men lidet kiendelige Kanter paa Skicrllene eller Ringene. Rundt om 
Kroppen og Fodderne fees en subtil Lodvenhed* Skinnebenene ere lidt tyk
kere i Enden end ovenfor.

Vespå*
54. Vefpa vulgaris, den almindeligste sg meest hekiendte Hveps-Art, 

der ei behover nogen vidtleftig Beskrivelse.- Jeg vil da futt sige, ar den deri 
Weest adskilles fra de andre, at Vommen har 5 gule Tv^rlinier, af hvilke

den 
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den overste er i Midten lidt indffaaren, den anden har 3 Jndffærelser, de 
»vrige z een Jndffærelse i Midten og 2 andre paa Siderne, alle som sorte 
Punkter, da de forte Jndffærelser ««sien gauffe indsiuttes af de gule Tvær- 
linier.

Den er et bekiendr Rov-Insect, der ei allene fortærer en Mængde 
Fluer, men og Kirsebær (ventelig og flere Frugter) i Haverne, og ligeledes 
Fiffe, fom ved Ssekysten hænges i Luften, for at terres, hvilket ligeledes 
gielder om den uæstfolgende og flere.

55. Vefpa rufa, fornemmelig deri adffilt fra de andre, at Vommens 
to forste Ringe erc rodbrune med gule Kanter, de andre kun forte med lige faa- 
danne gule Kanter, der undertiden ere indffaarne, undertiden ikke. For Re
sten har den paa Hovedet og .Hals-Skioldet mange gule Punkter og Pletter, 
ligesom den forrige.

§6. Vefpa parietum , har 5 gule Tværbaand, eller ligefaa mange 
gule Kanter paa Vommens Ringe, af hvilke de 2 forste staae mere vidt fra hin
anden end de evrige.

57. Vefpa cribaria /3. kun liden og fmal, med en pæredannet Vom, 
fom har 6 gule Tværbaand, af hvilke de 3 ferste ere i Midten afbrudte eller 
averffaarne. 9)(ia tibiis anticis mærfeo ingen lamina cribriformis, fom 
lnaaffee allene gielder om varietas «.

I de Svenffe Arter anftes denne Plade for et Sold at sigte Blom
ster »Stevet igiennem, fom de famle af Blomsterne; men da den ingen 
Huller har, falder denne Mening bort, hvorimod Hr. Prof. Fabricius me
ner med storre Rimelighed, at den tiener Hannen til, at holde Hunnen desto 
fastere i Parringen, og at den derfor kun findes hos Hannen g) Den her 
beskrevne bliver da nok en Hun.

§8» Vefpa campeftris, har 4 gule Tværbaand, den forste deelt i 2, 
og fom 2 gule Prikker, den 4de og bageste indtager kun en Deel af Vommen, 
riaar de 2 ovenfor siddende indtage dens hele ovre Side, men ei den undre, 

font

Dette formodes allerede i Z00L Dan. pro dr. p. i6o. og i Naturf. 2 St. S. 20. 
T. 2. har Hr. GLeze tydeliqen viist , at denne Plade ikke er noget Sigteredsiab; 
herhen horer og det 7 St. S. 99. og r 5 St. S. 75.
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som er heel sort. De gule Pletter paa Kroppen ere Hos denne og flere ikke al
tid lige mange. ' . -

59. Vefpa arvenfis/3. ligner en Giogehveps (IcHneurn.), da den 
har cn parcdannet Vom, med 3 gule Tværstriber, som dog ei strcekke sig til 
undre Side. Af disse er den anden og gdie langt mere adstilte end de r 
forste. Imellem den anden og tredie sidder paa hver Side en guul Plet.

60. Vefpa parietina, er kun liden med 3 gule Tværstriber paa Vom
men , af hvilke de 2 bageste sidde teet tilsammen, og langtfra den overste. In
gen af dem omringer Vommen ganste, undtagen den middelste. DenneBe- 
strivelse passer sig best til Vefpa 995 Fauna Svec. edit. I, som dog i den 
anden Edition anføres som et Synonymem af denne.

I dennes Pande markeds jeg engang 2 gule Stilke som Horn, hver 
med en grsn Knop i Enden, bestaaende ligesom af smaa Bar eller som cn 
Viindrue: Klase. Den synes at have varet en Gevaxt, og følgelig et Slags 
Sygdom hos disse Insecter; thi jeg har engang tilforn market ligesaadanne 
Gevaxter, stisnt flere i Tallet, i Panden af en vis Flue, hvis Navn jeg 
ikke nu erindrer.

61. Vefpa bifafciata, er liden, med en artig paredannet Vom, der 
har 2 vidt adstilte Tvarstkiber, af hvilke den anden omgiver den som en Ring, 
uaar den fsrste kun indtager dens ovre Side. Tat hos den anden sees nok en 
meget siin Tvarstribe, dog allene oventil.

Formica.
62. Formica Herculanea, den bekiendte store Heste-Myre, som 

opholder sig i tørre og fede Fyrre - Stammer, hvori den gier sig mange hule 
Gange. Syndenfields har man en heel Plage af dem i Husene, naar disse 
bestaae af gammelt og fedt Fyrre-Tsmmer, da de fortåre alt forekommende^ 
men isår Syltesager. Dog ester St. Hans Dag markes lidet eller intet til 

den».
63. Formica rufa, sort eller blegsort, dog redbrml paa Ryggen, 

Mellem-Skiellet (Sqvama intergerina) og Fodderne. Den bygger de be- 
kiendte Myreboer, og kaldes paa Ssndmor Klemre-Mimaur.

64. Formica fufca, Svart-Mimaur, sort, med en lys Skiar. 
Mellem - Skiellet er fiirkantet og oventil lidt indstaaret. Hunnen er lidt stsrre

NyeSaml. IH. B. Nn env 
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end <$frttnen, og har rykkere Vom, hvoraf kan udtrykkes mange usigelig fine 
2Eg. Hverken-Kionnet er mindst, og paa dem er Følehornenes forreste Deel 
lidt leen ger end den bageste, hvorimod den hos hine er fuldkommen 2 gange 
saa lang. Den holder til under Stene og i Torvgierder.

65. Formica rubra, Eiter - Mimaur, saa kaldet af den Lidende 
Vcedste, den scener fra sig. Den er kun liden, med stort Hoved, sorte Sine, 
lidet Mellem-Skiel, og smal samt noget lodden Vom, der har en lys Skicer. 
Farven er ellers lysebrun, og under Vommen sidder hos de fleste en merk Plet.

66. Formica nigra den mindste. Hovedet langt bredere end Over- 
Uvet, Mellem-Skiellet kort, derefter en liden Stilk, saa den ncrften runde 
Vom, besat med korte Haar i Rader paa wert. Farven er msrkebrun.

67. Formica cælpitum, udforlig beffreven i Kiobenh Selskab- 
Skrift. X T. S. i. fecjq. hvortil jeg kun vil lcrgge dette, at en Art-Foran
dring af dem opholder sig her Syndenfields i Kakkelovns Rerene om Somme
ren; hvorfra den i Augusti flyver ud og opfylder Husene.

Tipula.
6Z. Tipula rivofa, den sterste og tillige smukkeste, fornemmelig i 

Henseende til dens lyse og med brune Sener gicnnemvKvede Vinger. Hove
det og Folehornene ere meget smaa, Vommen lang og smal, med mere som 

Fig. sees Fig. 15. Den Tegning, man tilforn har i de SvensteActer, er kun me
get siet.

69. Tipula peftinicornis, mcerkvcerdig af sine ficerede Folehorn, der 
ere rodgule ved Roden, men for Resten sone. Imellem det sorte Hoved og 
Ryg-Skioldet harden en rodguul Halskrave, Vommen er ligeledes redguul 
med en Rad forte Punkter i Midten. Foddernes everste og tykkeste Leed red- 
Huulr, Resten fort.

Larven, fom opholder sig i halv forraadnede Trcw Stammer, har 
sortebrunt Hoved, og en simrdsig hvid Krop, med en melkehvid Plet bagtil, 
hvori sees 2 forte Aande-Huller, som Hine. Rumpen er kloster, og toet 
ovenfor samme sidde 2 kiodagtige Spidser eller Tappe, hvormed den, ved 
at boie Rumpen, kan bedcekke Aande-Hullerne. Fra Hoveder hen til be
meldte Aande Huller gaae 2 melkehvide Lnngegange, som ere bugtede og 
sende mange fine Grene ud til begge Sider. Puppen har foran 2 fru itv

* me
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m'e eller lykkedannede Horn, og adskillige Spidser omkring Kroppens 
Lced, som maastee ttene til, at Fluen desto lettere kan arbeide stg ud af 
Puppen, naar den ved disse Spidser hastes og fastes i Tract. Larven og 
Puppen sees afbildede. Fig. rz.

70 Tipula oleracea, maadelig stor, eg overalt af en lys redbrun 
Farve; Vingerne af Farve , som giennemsigtigt Pergament uden Punkter, 
og med en brunn Linie gaaende langs med den yttre Kant. Fodderne ere rodbru
ne, men ved Ledene sorte.

Dens Larve er bekiendt deraf, at den fortårer Kaal- og andre Mad- 
Urters Nodder, som isar stede 1767. Den er de foregaaende liig, isae 
i Henseende til Aandchullerne, som dog paa denne omgives af flere kiodag» 
rige Spidser, 4 over og 2 under. Farven er morkegraa og uanseelig. 
Puppen ligner Ormen, undtagen i forreste Ende, hvor den viser Tegn ril 
Vinger og Fodder, og hvor 4 Spidser synes at vare Jouteralerne for Fluens 
tilkommende Folehorn og Hine.

71. Tipula hortorum, er stor, af graa-agtig Farve. Vingerne 
ere brune med 2 lyse Pletter, af uordentlig Figur, strikkende sig baade paa 
langs og tverts, og sammenlobende omtrent i Midten, hvor alleene en bruun 
Sene adstiller dem. Den yderste Plet indtager det Rum, hvor Kant-- Punk
ten ellers pleier at sidde, hvilken her fattes. Dette er Hannens Bestrivelfe.

72. Tipula alis hyalinis, coda marginali ferruginea -j-, er stor, 
af graa Farve, dog saa, at Felehornene, Fedderne, Vommen og Vingerne 
ere alle brune ved Roden eller Basin. Vingernes yttre Kant er og mere bruun,

' end Resten. Bagen for den merke Kant have de en lys eller hvidagtig Plet.
Hunnen er langt stsrre end Hannen, men dens Folehorn 3 gange mindre, end 
hans. En bruun Strime gaaer langs ad Vommen, som dog hos Hunnen er 
mindre kiendelig.

Dens Larve er tyk og stumpet i begge Ender, helst den forreste, hvor 
det lille Hoved sidder fordybet i en Hule, og kan stydes ud og ind. Aan- 
de-Hullerne i bageste Ende omgives af lancetlige Spidser, satte i Form af 
en Stierne. Dens Farve er ganske hvid. Puppen er bruun med 2 krum
me Horn foran. Alle Kroppens Ringe, ifcrr den ophoiede Siderand, ere 
besatte med Pigge, desuden sidde i Rumpen 3 stumpede og tykke Spidser, 

N n 2 omkring-

Fig. 13;
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omkringsatte med hvasse Pigge, af hvilke 2 paa overste Side ere tvekloftede. 
Ormen og Puppen opholder sig i raadne Birkestammer, hvorafFluen frem
kommer sidst i Mai.

73. Tipula cinerea, alis fufcis, maculis albis, circa punc
tum marginale fufcum ~b, kun middelmaadig stor, heel bruun-agtig graa 
af Farve, med lysebrune Vinger, hvori sees endeel lyse Pletter vcd og omkring 
Kant-Punkten, som her er bruun.

74. Tipula atra hirta, alis albis, femoribus ferrugineis . 
Cigner Pomona Fabricii oq Marci Linnei. Af Munden hcenge 2 ledede 
Famlestcenger, som paa en Tipula, ffiont den ellers mere ligner en Afilus, 
fom sees Fig. 6. For Resten er Hovedet lidet, Folehornene korte. Vom
men lang og fladagkig, Vingerne hvide med nogle sorte Sener i yttre 
Kant, og en lidet kiendelig mork Kant-Punkt. Den hele Krop er lodden og 
fort og glindsende. Laarene undtagen, som ere rodbrune eller rode.

Nogle ere af Storrelse omtrent som de store Huusfiuer, andre ikke 
Zdie eller 4de Delen saa store, saa jeg neppe hos noget Insect har scet en 
kiendeligere Forskiel i Storrelse. Endnu agtes, al Vingerne paa dette In
sect ligge paa hinanden og bedcrkke hinanden, endss'iont Tegningen Fig. 6. 
fom er giort ester et med en Naat igienuemstukket Exemplar, viser dem ad- 

' ff ilte. * ,
75. Tipula cinerea, antennis articulatim plumofis, alarum 

margine villofo-f, er ganske liden og ret smuk at see til, med ovale og
. rundt om Randen lodne Vinger. Den har lange palpi i Munden , og to 

krumme samt lodne Spidser i Rumpen, staaende mod hinanden som Hager. 
Folehornene ere for hvert Leed omgivne med korte og sammenbeiede Fiere. 
Fremkommer afFaaremog om Hosten, og ligner T. plumofa.

76. Tipula Cinereo atra, pedibus fufco-luteis, alarum mar
gine vi 11 o fo -j-, er meget liden, graa- agrig sort, med smudsig gule Fodder, 
hvide Vcegt-Stamger, morke Vinger, hvis forreste halve Deel er i Randen 
befat med lange Haar. Hovedet har lange Haar i Nakken, og foran 2 runde 
Kloder *mcd et Folehaar paa hver. I Munden sidder en opadboiet tyk Spidse, 
med 2 opadboiede Famiestcrnger paa hver afSiderne, tykkest i Enden, hvori 
ben synes ar afvige fra Tipulx, hvilke den ellers meest ligner.

Puppen,
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Puppen, som hcrnger fast til udstoppede Fugle, er guulbrun, og lig
ner en Baad, da den paa den ene Side crophoiek og glat, men paa hiin flad, 
med ophoiede Tvcrrbaand som Roerbcrnke. Larven, som jeg ikke har seek, 
fortårer nok Fuglene, siden Puppen, som sagt er, sees hcrngcnde ved de
res Fiere. Forudsat at den var en virkelig Tipula, kunde den altsaa fat* 
beö Tipula fur.

77. Tipula antennis plumofis, abdomine fubluteo, corpore 
alisque fufcis Omtrent af Sterrelse som en Loppe, med forke Fslehorn, 
der see ud som Hesterumper. For Resten er Kroppen sort, Vommen guul paa 
undre Side, Vingerne sorte, Vcrgtstcrngerne hvide, Fodderne lange og forte. 
En anden (uden Tvivl Hunnen") af samme Sterrelse og Skabning, havde en 
kortere og tykkere Vom, og enkelte Folehorn af 14 Leed, de forreste langst.

Puppen sidder inden for den sprukne Bark af Kirsebcrrtrcrerne, ganste 
opreist og fastet tik Trceet, den nederste Ende er lang, smalringet og befat 
med lange Borster, den overste tyk, hvor og Tegn sees til Hine og Vinger. 
Nogle ere gule, andre morte,

Mufca.
78. Mufca bombylans, seer ud som en Humle, Apis, og krum

ler ligesom den. Panden er hvidagtig og glindsende, Felehaarene ganske 
lidet ficrrcde, Overlivet besat med brune Haar. Skildtet bruunt, Vommen 
stinnende sort, og omgivet med brune Haar, som allerbagest ere gule. Ne
den under er hele Kroppen sort, dog alle Laarene oventil hvide; Vingerne i 
Midten brune.

79. Mufca pendula, stor og brumlende. Felehaarene ere enkelte. 
Panden guul, Hinene sorkrode, Overlivct sort med 3 gule Striber paa tvert, 
og 2 paa langs ved Siderne; Vommen sort med 4 gule Tvcrrbaand, af hvilke 
det ferste er sterst og i Midlen afbrudt, de 2 felgende smalere og kun i Midten 
ind^aarne, det 4de heelt, del ferste Leed mestendeel guult paa undre Side, de 
andre ikke, Fodderne rodbrune, og de bageste Laar ikke synderlig tykke.

80. Mufca florea, stor, med enkelte Folehaar og ncrsten ovalie Fole- 
Koller. Panden er guul, Hinene brune, Overlivet besat med gule Haar, 
ellers fort med 2 gunlagtige Tvcrrbaand, Skildtet bruunagkigt. Vommen sort 
rned gule Haar paa Siderne, ellers glat, med 2 gule Pletter paa ferste Ring,

Nn 3 un 



rg6 S. Bcstrivelse over Norffc Insectek.

een paa hver Side, som not ften stede sammen, de 2 folgende Leed gule i ovre 
Rand, eller rettere have der ligeledes 2 gule og not ften sammenstedende Pletter, 
alle 3 Ringene ere og i nedre Rand gule, dog den forste kun i Midten; Skin
nebenene i det overste rodagtige, og Vingerne noget brune, saavel ved Roden 
fom i Midten af deres yttre Rand.

81. Mufca mutabilis, er maadelig stor med siærede Felehaar (et en
kelte som hos Linne^) graa-agtigt Overliv og Vom, der tillige har lange Haar 
med en guul Glands eller Skiær, Skildrer rodbrunt og Fodderne ligeledes, 
uden sorte Laar. Vingerne have brune Sener.

82. Mufca noctiluca, en liden Flue, som sees overalt i Vinduerne, 
og kiendelig deraf, at Vommen fortil har 2 jevnsides siddende lyse og giennem-. 
sigtige Punkter eller Pletter paa hver Side. Den er for Resten sort og besat 
med store Haar; Vommen er liden og trind.

83. Mufca antennis fetariis, fub to men tofa, abdominis tribus 
fegmentis margine albis, alarum fafcia media ferruginea Kan 
ei vel være glauca eller erratica. Den er temmelig stor, og har altid et bruunt 
Baand eller Tvcerstreg over Vingerne, samt en sort og glindsende Vom, med 
en hvid Rand paa de 3 so'ste Ringe. Skildtet er morkebruunt,Overlivet lige
ledes, og noget loddent. Paa Vommens forste Ring have nogle 2 trekantede, 
blegbrune og næften giennemsigtige Pletter, fom dog fattes andre, og er nok 
KionnetS Forskiel. Fodsaalene ere oventil hvide.

84. Mufca RJbefii, maadelig stor, med guul Pande, rode Aine', 
graa-agtigt Overliv og sort Vom med 4 gule Tværstriber, af hvilke den overste 
er i Midten afbrudt. Fodderne gule, Vingerne lyse med en bruun Sene i 
yttre Kant.

Dens Larve sees paa Ribsens, Heggens og andre Trceers Blade, 
og er Bladlusenes assagte Fiende, hvilke den fortærer i Mængde. Midt 
ad Ryggen gaaer en sort Streg, og at samme er Ende-Tarmen, sees af 
de forte excrementa, den giver af sig, hvorimod de gule Linier, som omfatte 
den paa Siderne, nok blive Pulsaaren, som kan fluttcs af deres idelige 
Bevægelse -, eller maassee rettere duétus pulmonales, siden de bagtil en
des i en haard tuberculus etter dobbelt Knude, hvori sees lange Strimer, 

lige- 
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ligesom Straalcr i en Stierne-Coralle, og igiennem samme er det nok den 
træffet Luft.

({5. Mufca larvarum, faa kaldet, fordi den, ligesom Giegehvep- 
sene, lægger sine 2Eg i Sommerfuglenes Larver. I Larva Phal. Nod. fu- 
liginofæ har jeg for Ex. feet, vel ikke dens Orm, men dog dens forte Pupper, 
hvoraf den i Mængde fremkom. Fluen er mindre end de fmaa Huussiuer, 
men famme meget liig, fornemmelig i Henfeende til dens lyse Tætninger paa 
Bagdelen eller Vommen.

86. Mufca cupraria, er langagtig med enkelte Felehaar, glat paa 
Kroppen, gron paa Hinene, og paa Overlivet ffinnende gron. Vommen er 
morkeblaa, langagtig og fiad, Vingerne meget morke fortil, med en mork 
Kantpunkt, Vægtstængerne uden Dækkeskiel.

8/. Mufca ungulata, er liden, og opholder sig ovenpaa SuurbrondSi 
Vandene. Felehaarene ere enkelte eller Haarsine, Hinene grenagtige, Pan
den hvid" og skinnende, Ryggen kobberfarvet, Siderne guldlarvede, Vom
menliden, trind og kobberfarvet, Fodderne ligeledes. Vingerne have 2 
forte Punkter henvcd indre Rand.

88. Mufca cynipfea , kun lidet (terre end en Luus. Folehaarene 
uden Fiære, Hinene rede, Kroppen fon, dog Hannen noget kobberfarvet, 
og Hunnens Vom noget bruun. Sammes ferste Leed er Pæredannet. Skin
nebenene, i fær paa de forreste Fedder, have kone Ha at, fom Savtænder , og 
Vingerne en fort Punkt i Spidfen.

Dens Larve, fom opholder sig i Faaremog, er hoiguul, i forreste 
Ende spids, men bagtil stumpet med 4 fmaa Horn, af hvilke de 2 storste 
ere udstrakte, men de andre nedenfor siddende neget krumme. Dens 
Indvolde have en stærk ormeformig Bevægelse, som kan sees udenpaa. 
Puppen har samme Skabning, men færre Ringe og de 2 storste Horn > 
Rumpen tveklostede«

89. Mufca folftitialis, cr en god Deel mindre end de fmaa Huue- 
fluer, har gronne Hine, guul Mund, enkelte Felehaar, og paa Kroppen en 
graa Farve, men brune Fodder, lyse og meget plettede Vinger, af hvilke 
Pletter 2 i yttre og 2 i indre Rand etc de kicndeligste. I yltte Rand sidder 
tillige en liden sort Pigge eker Tietn»
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Dens Larve opholder sig i Knoppene af Tidselen Carduus crifpus, 
og da den just fortærer eller fordærver Freet, er det klart, at om denne 
Flue ikke var, vilde denne Tidsel langt mere saae og rodfæste sig i Agrene, 
end den nu gier. Ormen er ellerp trind og hvid med 2 rede Punkter eller 
Lufthuller i den stumpede Bag-Ende, hvorimod den i forreste og smalere 
Ende har et Haardt og grenet Lem, som en Tvesork, at hielpe sig sort med, 
La den er uven Fodder.

90. Mufca Hyofchyami, af de smaa, doge! de mindste, har gronne 
Hine, graa-agtig Krop, blegbrune Fodder, hvide Vinger, overalt bestroede 
med morke Punkter, især har de i yttre Rand 2 sorte Pletter og tillige nogle 
fine Borster,

Dens Larve opholder sig i Knoppens af Carduus heterophyllos, 
og har der samme Virkning , som den forrige i Carduus crifpus. Or
men er trind, rynket og hvid, har i forreste Ende en liden tvekloftet Fork, 
men i hin 2 rode og haarde Corpora, som en Samling af Tænder, og 
synes at være en Aabning for Duélus pulmonales. See foran No. 83»

91. Mufca antennis fetariis pallida, abdomine fubluteo, pedi
bus grifeis 4-* En ganffe liden Flue, af Storrelse fom en Luus» har en 
meget tyk Snabel med 2 paralelstaaenve Prene paa Siderne, og rodbrune 
Hine. Folekollerne bestaae af 2 Kloder, den ene pyramiddannet, den anden 
rund med et hosfoiet Folehaar; Rygskjoldet er blegt, og besat med sorte Haar 
i Rader; Vommen guulagtig og trind med 5 Leed; Vingerne vandfarvede, 
Vægtstængerne hvide, og Fodderne, især de bageste, lange, med en Tiorn i 
Enden af Skinnebenene. Det overste Leed af Fodsaalene (Tarfi) var paa det 
bageste Pax tykkere, end paa de andre. Deriblant saaes og en ligesaadan 
Mufca antenn* fetar. pilofa atra, alis aqveis,- som nok var en Varietet 
deraf.

Denne lille Flue', som er meget haardfor og levende, fordærvede 
Blaakaal (ikke Hvidkaal) og Petersillie, men især Portulach i Haverne, i 
Foraaret 1773. og plagede dem med sit Stik, som arbejdede i Haverne. 

Tabanus.
92. Tabanus oculis viridibus, thorace.ftriato, fegmentis ab* 

dominia margine fiayis 4-. Omtrent af Srorrelse som Blindingen T.
' Cæcu*
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Cæcutiens. Hinene ere grsnne, Ryggen guulagtig lodden, med 3 merke 
Strimer paa langs, Vommen lang og spids i Enden, med 8 kiendelige Leed, 
alle sorte og stinnende, med en guul Rand, bredere paa Siderne end i Midten. 
Den undre Side er graa-agtig, med en lys Rand paa hver af Bugstiellene. 
Vingerne ere uplettede, Foddernes Laar sorte, men Skinnebenene brune. See 
Fig, 16.

Dens Larve, som jeg har fundet i Havemuld, item i Moffe 'paa. 
gamle Trcrestammer, er over 1 Tomme lang, smal, trind og tilspidset i En
derne. Hovedet er lidet, bruunt og haardt, Halen spids med 2 hule Ror 
eller Tubi i Enden, hvorimod den i Munden har en Hage at flabe sig frem 
med. Kroppens Leed ere 19. Denne Orm er meget levende, og svin
ger sig stcerkt, naar den vedreres. Midt i Junii forvandlede den sig til 
en Puppe, ncesten af samme Anseende, men kortere og tykkere, med Tegn 
til Hoved, Folehorn (der saae ud som 2 smaa Spidser), Vinger og des
lige. Fluen fremkom deraf den 13de Julii.

93. Tabanus, oculis fufcis, thorace flriato, abdomine faruns 
neo, ordine triplici fiifco-maculofo -fa. Ligner T. Autumnalis» 
Hinene ere merke, Overlivet graat med 3 merke Strimer paa langs, Vommen 
market med 3 sorte og adstille Pletter paa Ryggen, og ligesaa- mange sam- 
menhangende paa Siderne, men neden under sort og afdeelt i Qvadrater for
medelst de blege Linier, fom det sorte paa tvert igiennemstceres af. Munden 
er en kiedagtig nedhængende Tap, med 2 parallelstaaende kiodagtige og lodne 
Spidser; Vingerne lidet morkplettede. Felehornene bestaae af 3 korte Leed, 
af hvilke det sidste har en kort Strang eller tykt Haar. Fodderne mestendeels 
brune.

Dens Puppe fandtes i Mosse ved Afpetrceernes Rodder, den var 
rod, og lignede den nysommeldte, dog med Forstiel, at en Rad af Spid
ser (gemecnlig 2 og 2 sammenhængende) omringede hver Ring, desuden 
havde den 2 Spidser i Bag-Enden og 2 paa Hovedet, som Folehorn. 
Fluen fremkom den 12te Junii.

Afilus.
94. Afilus flavus, er noesten saa stor som en Humle, men ellers lii'A 

th Flue. I Munden har den en lang srempcegende, samt tyk. og hornagtig
Uyt Saml. UI..B. O o ' Spidse,

Fig. 16*
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Spidse, og i Forhornene kun 2 Seed. Overlivet^er ophoret, sorr og'glind- 
sende, men bagtil imellem Vingerne besat med gule Haar, Vommen oventil 
lodden af brandgule Haar, men etters glat. Vingerne have brune Sener.

Fig. X4‘ See Fig. 14*
Conops.

95. Conops flavipes, har kslledannede Fslehorn, sorte, ligesom 
Hovedet, hvi-Pande er guul; Overlivet sort, med en guul Plet twtved Ho
vedet, og en anden bagen for Vingerne. Skildtet har ingen guul Punkt. 
Vcrgtstcengerne ere gule, Vommen tromlerund, med 1 gnu! Plet paa hver Side 
foran, i, 2, Z, og 4de Ring guul i Randen, og den stumpede Rumpe guul 
i Enden.

96. Conops calcitrans,’ aldeeleS liig de smaa HuuSflner, og be- 
kiendt deraf, at den med sin lange Preen i Munden (der strller den fra Flue- 
slcegren) stikker slemt, endog igiennem Strompee og tynde Klcrder, besyttder- 
lig i Regnveir.

Podura.
97. Podura alba, caudæ furcis duabus articulatis> tt lidet, 

langt, smalt og sneehvidi Insect, som opholder sig i Havemuld. Hovedet er 
rundt, med 2 af Munden udstaaende 2Ede-Redskaber eller Famlestomger, 
Delehornene lange, af i8 til 20 Leed. Kroppens Leed ere 13 , nemlig: 1 
smalt Halsleed, 2 hiertedannede Rygleed, saa 10 runde, som udgiore Vommen, 
soruden et lidet Leed, som en Tap i Enden. De 2de Haler har hver 9 til 10 
Leed, alle runde, ligesom Følehornenes. De 3 Par Fedder bestaae af 3 Lecd

\ foruden Grundledet. Over den hele Krop sees under Microscop adspredt« 
F-lg. r/' Haar. Fig. 17. viser den temmelig forstorret.

Acarus.
98. Acarus capite elongato, abdomine ovato duriufculo 

punftis duobus atris -s-. Hovedet er langt og tilspidset foran. I Spid
sen sidder Munden med en Famlestang, der sees at oplette sig som en Sax eller 
Tang. Kroppen er oval og bedcrkket med en haard og bruun Skal, der har 
tn lys Fure i Midten, og foran 2 sorte Punkter som Aine. Fodderne ere 8, 

hvilke 2 Par vende hen til Hovedet, men de andre 2 Par ril Stierten.
Naar 
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Naar Ryggens brune Farve undtages, er den ellers lys eller blank. Den et 
mindre end en Bogmid, findes paa Østers, og hsrer altsaa Havet tit.

Aranea,
99. Aranea fimbriata, er stor og sortebruun, med aflang rund Bag- 

deel; en hvid og bred Srrime omringer Overlivet, Bagdelen og den hele 
Krop; ovenfor samme Strime har Bagdelen subtile hvide Punkter i 2 Rader. 
Fodderne ere sortebrune, og Famlestænqerne eller Fslefsdderne jevntykke, som 
maaskee viser? arden var en Hun. Øinenes Orden er saadan, at de 2 ba- 
geste staae meeft vidt fra hinanden, de 2 folgende lidt nærmere sammen, og de 
4 forreste i lige Rad tæt tilsammen.

100. Aranea abdomine cylindrico ovato, retinaculis magnis 
fpinofis +, har et lidet Legeme, men store og lange Fodder, af hvilke det Zde 
Par forfra er störst. Ørnene ere 8, alle siddende i.2 ordentlige Rader. For
an har den 2 tykke Kloer etter Klemmeredskaber, paa indre Side forsynede 
med storre og mindre Tænder, og i Enden med en lang krum Kloe, derefter fol
ge dens lange Famlestænger, som har i Enden imellem 2 lodne Blade en 
sort og haard Klode, med en krum Spire i Enden, som nok er Hannens Kien- 
demærke. Overlivet er bruunt, men Bagdelen, helst under Microscop, lige
som med Guld laqveret.

Phalangium.
ior. Phalangium bimaculatum, er liden og haard, kulsort, med 

r hvide Pletter foran å). Den har, foruden de rette Fodder, af hvilke det an
det Par forfra er længst, Bidekloer og Felefodder.

Paa samme har jeg seer mange smaa Acari siddende, ligesom Knu
der paa chiragriske Hænder, og jeg mærkede hos den 1 Sueror og 4 Fodder. 
Da nu denne lille Acarus mere end eengang er befunden, at sætte sig paa 
dette Insectes Hænder eller Felefodder, kunde man kalde Oen Acarus chi
ragricus.

Cancer.
T02. Cancer rugofus etter Pagurus rügofus, har Hr. Prof. Fabri

cius allerede beskrevet i hans Reise igienneck Norge. S. 325. efter de Exem- 
O o 2 plaree

V) Er iJPrtdr. Z00I, dan. p. 192. anfM under Navn of Phaleng. lugubre. 
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plarer, jeg nnstaffede ham; han ntmcerker og sammesteds , ot den opholder sig 
paa en Soevcext, som han kalder Alcyonium coriaceum, hvorved jeg her 
ruaae erindre:

At det er den felv samme Soevext, som jeg har givet Tegning og 
Beskrivelse as Kisbenh. Videnff. Selff. la Tome. Tab. 2. Fig. 2., men 
den gang urigtig ansaae for en ung Spire as Alcyonium arboreum. 
Jeg havde da kun seet den hvid og sorterret, men siden fik jeg cn stor 
^himp af Madrepora prolifera, fom var Ut bevoxet dermed, og fors 

. nam da , at denne, naar den er stiff og nyelig optrcekket, har en smuk rod 
Farve, og at bemeldte Pagurus rugo fus maae finde en før Behag i 
samme, siden jeg fandt en Snees Stykker siddende derpaa, foruden dem, 
som ventelig tilforn havde ffilt sig Derfra, og krobet bort.

Onifcus. z
103. Onifcus pedibus pofticis vi Holis, cauda ovali, foliolis 

Fig. 19» duobus lateralibus -s- . Det er den samme, som beskrives Sondmor. f.
S. 165. blant Fiffe-Bierne No. i. og sees her over og under aftegnet i na
turlig Stsrrelse Fig. 19. Det mærkeligste ved den er den ovale Hale, fom 
paa undre Side bcdcrkkes af mange Blade, og har 2 andre paa Siderne, der- 
ucest Fodderne, af hvilke de 3 forreste ere af Skikkelse som paa Onifcus Öe- 
ftrum (See SstldM. L Fig. 2. 3.) men de 4 bageste deri fornemmelig ad
skilte, at det sidste Leed ved en Jndfforrelse er dcelt i 2 Parter, af hvilke den 
sverste er bred, kort og flosset, den anden derimod lang og spids, Bugen ct? 
blod, tørnene smaa og sorte, og Folehoruene 4 ns ulige Lcrngde, som Tegnin- 
gen viser. Den opholder sig i Fiffenes Ravn, ifør i Helleflynderen.

Herved maae jeg erindre, at uagtet Fiffe - Blom er et følleS 
Navn for begge, tillcrgges dog O. Oestrum det førdeles Navn af Sp^a- 
Mand, fordi Fiffcrne fpaae sig en lykkelig Fiffefangst, naar den, medens 
Fiffene oprrcrkkes, falder i Baaden, men tvcrt imod ulykkelig, om den 
falder udenfor i Vandet.

104. Onifcus capite obtufo, antennis longis-]-. Kroppen er 
foran bred, og Hovedet stumpet, ffisnt ikke i den Grad, som Cancer capite 
latiore (rettere obtufo) Sondmor I. S. 189. Onifcus Medufarum. O. 
Fahr. Faun. Grönland. 232. hvilken den ellers meest ligner. Det strnem-

ste 
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sie, som adstiller dem, er Folehornene, som hos hin ere ganste korte, men hos 
denne ncrsten ligesaa lange fom Kroppen, ellers 4 i Tallet, og alle lige lange. 
Fodderne cre 5 paa hver Side, med temmelig brede Laar, og spidse i Enden. 
Paa ingen af dem sees Tegn til Saxe. Svommefodderne under Stierrstiel- 
lenc deele sig i Enden i 3 Dele^ og erc alle flossede. Stierten har 6 Blade, 
alle atter deelte i 2 lancetlige og spidse Blade. Jeg har fundet den i Biegens 
(Gadi Merlangi) Mave om Sommeren.

Julus.
105. Julus pedibus utrinqve 50. -f- forte Julus terrcftris, er af en 

Ncegls Lcengde, samt final og trind, med rundt Hoved og Stiert. Folehor« 
nenes forste Lecd er lcrngst, de 2 næstsidste tykkest, og det ydcrsie mindst, de 
ere derfor tykkesti Enden. Hinene ere langagtige og sorte. Naar de 4 for
reste og 6 bageste Ringe midtages, have alle de andre en rund og bruun Plet paa 
hver Side. Fsdderne erc finale -og spidse i Enderne, og bestaae af mange 
srnaa Leed, deres Tal er 50. til 52. Farven er rodagtig oventil, men blank 
eller hvid under. Den ligger sammenruller som et Kabeltong paa raadent 
Trcee eller Mosse i Marken, og da den er temmelig haarb, kan den leve nogle 
faa Minuter i Brcendcviin.

Hertil feies nogle faa Mollufca og teftacea, stient de ikke hore ril 
Jnseckerne, men til Vermes, Ormene.

Gordius.
106. Gordius filum Muller. Zoolog, dan. prodr. p. 213. sindes 

her blaut GrcrSrodder paa fugtig Mark, hele 7 Tommer lang, men ikke tyk
kere end en fiin Syetraad eller Qveise, Gord. Marinus. Den er ellers af 
en ganste enkelt Bygning, da man end ikke under Microscop bliver vaer Rin
ge, Borster eller deslige, derhos i begge Ender tilspidset, og synes der blan
kere end andensteds. I den ene Ende, som syntes at vcrre Munden, bemcerker 
des engang en meget liden uedhcengende Traad eller blod Folespidse. Dens 
naturlige Stilling er at rulle sig sammen, fom en indviklet Traad, som dog 
lader sig let udvikle og udstrække.

Lumbricus.
107. Lumbricus granulatu^ -s-, ganste smal, men cn heel Span^ 

lang, stient den kan krympe sig meget sammen ri! en halv Fingers Lcerrgde.
Oo Z For\
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Fer og bag warkeS et tydeligt Hyl, men..Borster har den ikke, saavidt jeg 
kunde marke. Det mærkeligste er, at den udenpaa seer ud, som den inderr- 
til var opfyldt med runde og hvide Gryn. DenS egen Farve er og hvid eller 
blecg; kort, den ligner fuldkommelig en smal Grynpelse, og opholder sig ved 
Hav-Stranden, hvor jeg dog kun eengang har bemcerket den.

Fafciola.
iog. Fafciola, tentacnlis qvatuor globofis aculeatis retradili- 

bus -]-♦ Den samme, som meldes om SondM. I. S. 176. Udstrakt kan 
den vare ij Tomme lang, men den kan meget sammenkrympe og udvide sig, 
saa den for og bag bliver klumpagtig, og paa Siderne nu trind, nu iglen flad 
og tynd. Forpaa sidder et hvidt beenagtigt Lem, deelt i 4 runde Kloder, tat 
-Befatte med krumme Hager, som tilligemed Kloderne kan skydes ud og trakkes 

K ind i Kroppen iglen. Lige nedenfor hvert Par Kloder gaaer en Fure hen ril 
tt Hul paa Kroppen, og faadant et Hul har den paa hver af Siderne. Op
klippes samme med en Sax, sees indenfor 2 jevnsides siddende bruskagtige 
Blade, et Par Linier lange, jevnsmale tynde og i begge Ender ovale, fom 
synes ar vare Giellerne. Andre Indvolde markes kun lidet Tegn til. J Bag- 
Enden sidder en blod Tap. Den er ellers meget sinnig, saa den hanger fast 
til alt, hvad der rorer den. Lagt i Ssevand, bevagede den sig ikke, men var 
som dod, lagt paa det torre, bevagede den sig igien. Paa Ssndmsr har jeg 

Fig. 18. fundet den 2 gange i Seyen, og paa Eger eengang i en Lax. Fig. 18. viser 
den i naturlig Storrelse.

Echinus.
109. Echinus cidaris , Echinus fpinis obtufis Müll. Zoolog, 

firodr. p. 235. er Igelkicrret med de lange Pinde, fom under Navn af See- 
PiNdsvNN sees aftegnet i Norges Nat. Hist, ad pag. 278.

Chiton.
no. Chiton fafcicularis Muller Zoolog, prodr. p. 250. feer ud 

fvm Chiton pundatus, og af famme Stsrrelfe, men har rundt om fmaa korte 
og stivhaarede Borster eller Qvaste, 1 ved hver af Skiellenes Sider, foruden 
2 endnu mindre foran. Den forreste Skiel er lidt indffaaren eller emarginerek, 
ligesom paa Chiton pundatu^

Lepa®
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Lepas.

rn. Lepas tefta compreiTa, ieptemvalvis, ilipite lamellofo 
er af Skikkelse som Lepas aratif. Men liden, og sammensat af 7 Parter
eller glatte Skiel, 6 pact hver Side, og 1 kisldannet i den nedre Rand, som 
tillige har en Jndskoerelse. Den anden Rand er tykkere og aaben , ved en 
Risse, som dog ikke strcrkker sig ganske hen til bails etter Skotten. Af de 6 
Side - Skiel er det, som sidder yderst i Spidsen, det stetste. Den korte Stift 
eller Stilk, den sidder fast til, er trind og rynket af mange beenagtige og paa 
hinanden liggende Lameller. Farven er hvid som Been. Fig. 20. forestil- Fig, to 
ler den i naturlig Storrelse.

Af disse har jeg fundet 5 Stykker siddende paa Gorgonia Placa
mus, den fortiener derfor at kaldes Lepas Gorgoniæ. Jeg erindrer, 
ot jeg engang sendte den med endeel andre teftacea til Hr. Sinne', hvoraf 
jeg flutter, at den sindes anfsrr i hans sidst udgivne System, eller andre 
hans Skrivter, som jeg ikke har.

Patella.
112. Patella ungarica, sneehvid, med g til 4 fafcia- etter Baand, 

og mange, ikke meget kiendelige, Strimer paa langs. Spidsen er krum, 
sammenrullet, og tillige noget henvendt til venstre Haand. Mine Exemplarer 
ligne Kleins Tegning fuldkommelig. Oftracolog. Tab. 8- Fig. 10. men 
ere dobbelt saa store. Jeg har den med endeel andre Soeskiel fra de Norske 
Nordlande.

Helix.
113. Helix vivipara, ganske liig de gule og bruunringede Havesnegle 

(Helix pomatia /'), men langt sterre, og ellers af en tynd og brunn Skal^ 
med viid Aabning. Den er ellers kun rar at fee.

114. Helix te ita plana umbilicata, anfraftibus q vinis, aper
tura rotunda -[-i er fuldkommen af Skabning og Storrelse som Klems Teg» 
«ing. Oftr. Tab. I. Fig. 9, dog merrkes ikke paa samme Tegning de mange

fafciat

i) Skat vel hede tiemoffllif, 0^ ér dog dgsaa kenne ulkig; deN tilhsrer egeNtliqen ds 
sydlige ferste Vande, og er endog i Danmark saa selben, at den ikkun i m A« 4 
Lolland er mig forekommet. M.
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fa fciæ etter brune Tvcerlinier, som denne har paa alle A Ringene, over og 
titti)er. Paa undre Side har den kun i Ring, med en stor Navle eller Hule 
i Midten, hvori Ringene paa ovre Side sees kiendelig. Alle Ringene ere 
trinde, ogAabningen rund; funder paa raadneTrcecstammer.

Cypræa.
115. Cypræa Pediculus, ligner de faa kaldte Ormepgnder (Cy- 

præa caput ferpentis), som gemeenlig hange i Strcengene paa Huusklvkker, 
men ikke storre, enden stor Ert eller nzaadelig Bonne, den er overalt stribet 
paa tvert, som isår mcrrkeS paa begge Sider af Aabningen, der er ligesaa lang, 
som Skiellen selv; findes i temmelig Momgde ved de Norste Strande, men 
altid tomme.

Voluta.
116. Voluta oliva. Endstisnt den i Norg. Nat. Historie findes af

tegnet blank andre Norste Havstiel (neml. den anden i sidste Rad fra venstre 
Haand), stod jeg dog meget i Tvivl, om de§ virkelig horde Norge til, hvor
om jeg dog siden er bleven fuldkommen overbeviist,da jeg fra mere end eet Sted 
har havt den blant andre Snegle fra de Norste Strande. Man finder den 
deels forsiidt, deels glat og glindsende, med adstillige smukke Tegninger, lige
som paa chinesist Porcellain, hvilket den ogsaa ligner i GlandS og Glathev. 
Dog har jeg ikke havt dem uden tomme.

Strombus.
117. Strombus pes Pelecani Æ), som Linne^ hettregner tildet Norste 

HavS Produkter, har jeg fra Nordlandene og flere Steder , stiont temmelig 
forflidt. Den ligner ellers fuldkommelig Kleins Tegning Oftrocol. Tab. 2. 
Fig. 42. som meest ncrrmer sig til foranforte Stromb. pes Pelecani.

Buccinum.
iig. Buccinum ftriis elevatis longitudinalibus , apertura 

'ovali. + Langagtig med pyramiddannet Top, og bestaaende af 6 Omdreiel- 
ser. Den har kun ophoicde Striber paa langs, og en ovallangagtig Aabning 
med kort Kanal. Nogle af dem ere af en los Kridtmaterie, fordi den yderste 
Skorpe er afstidt, andre brune, og af en glat og haard Porcellain-Materie.

Var
6) Zeg har fundet den med Dyret i de Norske Fiorde, og anført den i pro dr. p. 244.
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Var'Kanalens Spidse indfkaaren, kunde den let tages for mm Buccinuni 
truncatum. Alt. Norveg. IV. Tab. r6. Fig. 26. Men dette mcerkes her 
ikke riugeste Tegn til. Desuden er denne glat og glmd sende, men hun mud- 
deragtig og merk. Den kunde kaldes Bqccinum pyramidale, og forestil- 
tes i naturlig Sterrelse Fig. 22.

Turbo. F15‘

119. Turbo, tefta folida, margine columnari firi'ato perfora
ta 4-, en liden tyk og fast Skiel af 5 Omdreielser, som Har en rund Aabning, 
Og en kiendelig Fure, med et opadgaaende Hul i Pillens Rand. Af Farve 
er den hvid, dog de 4 overste Omdreielser gemeenlig hvidere end Resten; sin
des ofte opkastet og tom paa Strandbredden ved Havet. Fig. . 21. forestiller Fig. 
den i naturlig Storrelse.

120. Turbo, tefta elongata, anfraélibus tribus, apertura am
pla ovali +♦ Den forrige temmelig lug, og omtrent af samme Sterrelse, 
men mere langagtig med 3 Omdreielser, og en langagtig oval Aabning, der ind
rager den sterste Deel af Skiellen; den er og langt tyndere og hvidere paa 
Skiellen end den forrige, findes ligeledes opkastets blant Sand paa Strand
bredden.

Tellina.
121. Tellina Balthica ? er en liden stad, glat, fnit og'giennemsigtiz 

Skiel, af en oval trekantet Skabning, noget stribet paa wert, med 4 til 5 
vidt fra hinanden staaende Striber, indentil hvzd , men ubentil rod; ligner 
og planata, og er ved Soekysten almindelig, flkisnt den kun antreffes i tom
me Skaller, fom og gielder om den efterfolgende.

ira. Tellina carnaria? den forrige liig, men mere rund og lang« 
tykkere, med ligefaadanne, men flere og kiendeligere Striber, den er inde» 
og udentil rod, dog helst indentil.

Venus.
123* Venus cafina, en middelmaadig'stor, rund eller lidet trekantet, 

og ikke meget tyk Skiel, med hvasse Tvcerstriber, udenpaa har den en bruu« 
Hinde, fom kan pilles af; findes kun tomme i Leer ved Strandbredden. See 
mere neden for No. 124*

Pr «4*Nye baml.
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124. Venus literata, ep en rund Skiel af samme Storrelse, med fine 
og tætte Tværstriber, har, ligesom forrige, en Hule neden for den tilbagebeiede 
Spidse, samt 3 Huler eg 2 Tænder i Gængerne, ligesom hiin. Farven er 
hvid, med rode, ffiont meest udflettede, Figurer, der see trekantede ud.

125. En anden mindre, men langt tykkere, falder her ogsaa, den er 
hiin fuldkommen liig i Gængerne, men mere ujevn udenpaa af sine dybe 
Tværstriber, og har en mere tilbageboiet Spidse bagtil, samten Rad fine ind- 
hulede Punkter indvendig i Randen. Udentil er den noget bruun af de mange 
vpadvendende brune Tænder, eller trekantede Figurer, som sidde derpaa. De 
here ellers begge, Havet til.

OArea.
rs6. O Area, teAa tenui oblonga pellucida, valvulis altero la

tere gibbis -f-. O. Ariata Muller Zoolog, prodr. p. 247. er '4! Tom- 
A me lang/ og Z Tommer bred i forreste Kant, men kun 1 bagtil, derhos tynd 

og giennemsigtig, med faa fine og vidt fra hinanden staaende Tværstriber, der 
vversikæres af endnu mindre kiendelige og bolgagtige Linier paa langs. Bag
til har den paa den ene. Side en rygagtig Opheielfe, hvorfra til hiin Side 
gaaer en Flade, som et Are. Begge Skiellens Parter ere hinanden fuldkom
men lige, og Farven hvid. Den vptrækkes af de dybeste FiorderS Bund.

127. OArea, teAarudi, radiis 30, fqvamis imbricatis fcabra, 
auricula altera ciliato-fpinofa -j-. Omtrent halv faa stor, som en Asters, 
har 2 ulige Aren, stribede paa wert, og ved Roden af det store Are ligesom 
Savtænder, hvor og altid er en Aabning, ved det at et Stykke af Aret paa 
Ven ene Side er ligesom afbrudt. Skiellen har 32 Striber paa langs, hvilke 
ved Randen har flade og ligesom Tegllagte Skiel. Farven er udentil mork 03 
Zron, men indentil violet.. OptrækkeS ligeledes af Fiordernes Bund.

128. OArea pufio? Omtrent dobbelt faa stor, som Næglen paa en 
Tommelfinger, har ujevne og rynkede Aren, og henv^d 40 fine Striber paa 
langs, som fortil ere tisrnede (aculeatæ). Farven er udentil guul, indentil 
hvid. Inden i er Skiellen glat, undtagen i Kanten (margo), hvor den er 
pribet. OptrækkeS med Coraller af Havbunden.

129. OArea, teAa uniaurita, Ariis interAitiisqve inæqvali -f-.
Denne Seejkiel er meget ujevn, ferst derved, at den 2 gange falder af i Tyk

kelse , 
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kelse, eengang i Midten, og anden Gang teet ved Nanden, dernoest af sine 
ulige Striber, da den har 5 meget tykke og ophoiede Striber, med mange fine 
derimellem. Inden i sees for de ophoiede Striber ligefaa mange dybe Furer. 
-Aret er stribet paa tvert, og lidt takket i Kanten. Den er uden Tvivl Pec
ten 20 fulcatus Muller Zoolog, prodr. p. ,48. skisnt jeg har regnet om
trent dobbelt saa mange Furer fom han.

igo. Oftrea, tefta fubuniavfrita, tenui pellucida, ftriis trans- 
verfis fcabris 4-, kun ij gang saa stor som en Negl^, derhos tynd giennem- 
stgtig og hornfarvet. Arene ere af ulige Storrelfe, og giore den bagtil lige- 
saa breed, som fortil. Tvcerstriberne ere fine, og besatte med ophoiede Punk
ter , som gior dem skarpe at fole til, men ere dog hos mange lidet kiendelige, 
siden Skiellen altid er muddrig udenpaa. Optrakkes med Coraller af Hav- 
Sunden.

Anomia.
131. Anomia caput ferpentis, en ved Soekystett temmelig oste fore

kommende Skiel, der er aflang, i bageste Ende tilspidset, og har sammesteds 
i den storre Skiel, der strcekker sig ud over den kortere, et Hul, hvorigien- 
nem den fcester. sig ril Biergene. For Resten er ^den stribet paa langs, og 
smudsig hvid.

132. Anomia tefta orbiculari , ftriata, aculeata , nate 
recurva +, uden Tvivl aculeata Mull. Zoolog, prodr. p. 249. er 
kun af Vidde som Halvparten af en Ert, ellers rer smuk, paa ovre Side op- 
heiet, med en tilbageboiet Spidse, derhos dybt stribet paa langs, og imellem 
Striberne besat med Takker, som og sees rundt om Skiellens Rand. Dens 
undre Deel er meget tynd, og har en rund Aabning henved Bagspidsen. Af 
Tierne-Raderneere 12meestkiendelige. Den findes siddende paa Asters,og 
sees her forstorrer Fig. 23.

133. Anomia, tefta ovata, altero latere gibba aculeata 4-. 
Omtrent dobbelt saa stor, som et Knappenaals-Hoved, for Resten oval eller 
«flang , oventil opheiet meest henved Gcrngerne, men neden under flad med et 
aflangt Hul. Ovenpaa, helst omkring Randen, sees adskillige storre og min
dre Tiorner, hvoraf dog de fleste synes afrevne. Farven er heel hvid. Den 
findes siddende paa Coraller, og fees her Fig. 24. forstsrret pas svre og undre Fig."24,'
Side. Pp 2 Er»i



300 S. Bestridelse over Norste Insekter.

Erindr. Tenthredo No. zdie Stykke, er den samme, som Hr. 
Prof. Fabricius beffriver Norske Reise S. 334* under det Navn Tenth, 
triflis. Han forbigaaer der ar melde om dens primi fegmenti abdom. 
linea alba, uden Tvivl fordi han har anseet den for noget tilfcrldigt, som 
den nok ogsaa er, ved det at Ringene paa dette Sted have ffilt sig fra his
anden i Randen.

Anmcrrk-




