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Beskrivelse
over

nogle lidet bekiendte Podurer, og en besonderlig Loppe
fra

Otho Fabricius.
lånt de uvingede Insekter er PodnrerneS Slcrgt vist en af de talrigeste.
Endeel Arter ere allerede blevne bekiendte, og det er ikke faa vanskeligt
ved ny Opdagelser ot faae Antallet formeret af disse Vinkelboere.
Imidlertid
synes disse smaa Dyr endnu ikke at have vundet Naturkyndiges rette Agt: kun
faa af de bekiendte ere blevne ordentlig beskrevne, de fleste hidtil blot angivne,
blank hvilke, fom jeg troer, folgende 7 Arker bor regnes, om ikke nogle af
dem blive ganffe ny.
I Betragtning heraf kan vel ogfaa deres Beskrivelser
med hosfoiede Tegninger ikke agtes overflodige; i det mindste har jeg af Erfarenhed lcrrk, ar man lenelig feiler i ak tage cn for anden, faa lcenge man ikke
har deres fuldstcrndige Bessrivelfe at samle de væsentlige Skelnemarker af, fom
paa faa smaa ikke kan venteø ak vcrre ret mange.

I.

Jordpodliren.
Denne Ark forefalder jevnlig nok, og vil letkelig tresses under raadne
Traflokke, som hvile paa Jorden; ei heller synes den aldeles forbigaaek af Na-

turkyndige.
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lurfyndige, ba den uden Tvivl bliver de Svenskes Iordkrut og Linnæi Po
ti lira viatica Fn. Sv. (ed. lilt.) 2320 iblcmt fepofita; cm hvilken denne
store Mand dog siven maa vare bleven nvis, siden Hon ei har indfort den i sit
Syftema naturæ.
Ventelig har han ansiet den for den samme fom Podura

aquatica, fom han paa anforte Sted lader sig forlyde med, hvori jeg dog ikke
tor bifalde ham.
Den bliver ogsaa anført under sit Svenffe Navn Iordkrut i
von Aphelens Overfattelfe af Bomares Diet. T. VII. p. 555.
t
IislcenderneS Blaawior, hvorom i Jislandffe Reiftbeffrivelfe p. 607
cf. Zool. dan. prodr. 2177, bor ogfaa hidfores; dog blandes uden Tvivl
sammesteds tvende sammen, da den eene som findes paa Vandet vel neppe er
een Art med den som forekommer paa Jorden og Veiene, under hvilken sidste

jeg forstaaer min.
Men, naar man efterlyser alle disse Steder, saa findes den blot nav
net, ikke tilstroekkelig beffreven.
Saasom den ogsaa findes i Grönland, har
jeg i min Fauna grcinlandica beskreven den under Navn af

fufco - coerulea, antennis brevibus
craffis, corpore cylindraceo verfus {anum craffior.
fpec. 180.

Podura (humicola)

Da den er en af de almindeligste, som fan let faaes til Eftersyn og
Sammenligning med andre forekommende Arter, faa vil jeg give dens Beffrivelse noget omstandeligere til Grund for de folgende.
De største, jeg har seer af denne Art, vare 1 Lin. lange, f Lin. brede
ved Bagen og Z Lin. ved Hovedet.
Hovedet er kort, noget trindt, dog fladere paa Issen, tykkere bagtil
og ender fortil i en nedlobende affpidset Snude, der ei lettelig sees uden Hove
det oplattes; i samme har Munden Sted, skiont Mundredffaberne vanskelig
opdages formedelst deres Lidenhed.
Det sidder kiendelig adskilt fra Kroppen
ved et dybt Tverskaar; fort foran famme feer man paa Overfladen enTverfure,
der foreenes med en Langdefure paa hver Side under Ainene, og foran mod
Snuden igien samles fra begge Sider i en Runding, giver saaledes nasten e»
spadeformig indtrykt Figur paa Hovedet.
Oinene, Sde, sidde paa Issen, sorte, agformige, og ere kiendeligst
paa de lyse Exemplarer.
Midt imellem dem er en liden Bulk, der snart ffulde
Uye Saml. II. B.
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ansees for et zdie Kie, dog er den ikke som Linene sort, men rodladen og starkere farvet end det evrige af Hoveder.

Famlestcenglerne ere korte, neppe af Hovedets Lcengde, tykke, beflane af 4 Led, ncesten lige tykke, dog del yderste lit tyndere og lcengere end de
evrige.
Kroppen er fladtrind, mod Bagen tykkest, dog kort for Gatboret igien
afkneben; har 9 Indffaar, fom best kiendes pan Ryggen, af hvilke det ferste
er kortest, siddende som et Halsstykke, 2-5 de lcrngste, og tiltage naßen um ars
kelig i Breden, men det 5te er lit kortere end de 3 foregnaende, som ere lige
lange; 6-8 ere de bredeste, og lige lange, men kortere end de forrige, ved det
7de og i far det 8de begynder Kroppen igien at aftage i Breden; det 9de er et
lidet Gatborstykke ligesom forlanger ved en liden kegleformig Ende, der har
en vandret Splitte, hvor Gatboret er, som best fees naar den oplatter Bagen.

De storste Indffaar ere til Siderne lit indtrykte, hvorover de synes dobbelte,
og, hvor de samles pan Ryggen, seer man i Tverfuren selv 2 ophoiede Punkter
som ere morkere end det ovrige, og danne 2 Langdestriber paa Ryggen.
De 6 Jodder sidde under de 3 forreste Indffaar (egentlig fyneS det iste
Par at sidde under Halsstykket, der 2det i Tverfuren mellem andet og tredie
Indffaar, og det 3die mellem trebie og sierde Indffaar); de ere alle krumme
og korte, de forreste kortest, da de tage fin a at til i Langde bag ud; bestaae,
fom det fyneS, af 3 Led foruden et bulket Grundstykke, og en enkelt Kloe eller
Spidfe.
Naar de udstraktes, rakke de kun lidet uden for Kroppen.
Springstierten er meget liden og ukiendelig, ligger beret under Bugen,
tager sin Begyndelse ved der 7de Indffaar med et fladt Gruudstykke og naaee
ikke ganffe til det bageste Par Fedder med sine tilspidsede, parallellobende og
tat sammcnklemte Grene.
Naar den udstrakkeg, fees den neppe uden for Gat
boret, og uden Tvivl kan den ei ganffe tilbagelaggeS, thi endog paa de dode
fanes den betet under Bugen, som er usadvanligt hoS disse smaa Dyr, der
gierne strakke Stiert, naar de doe.
I det lille Rum imellem SpringstiertenS
Spidse og bet bageste Par Fodder sees paa Bugen en liden Forhoining, ligesom
deelt efter Langdcn.

Farven
furen mere ly§.

er en Blanding af blank og rodlydet, dog neden til og i Tver
Der er og Forffiel paa Exemplacerne, da nogle ere mere
mørfe
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merke og ncrsten blaasorte med et redt Skicvr; andre mere lyse, rodagtige og
have neppe et bladt Skicrr (paa disse kunde alting best betragtes).
Hoved, Ryg
og Folehorn have een Farve, men Munden og Fodderne vare hvidagtige.
Overalt er Kroppen Heklcedt med et meget korr og stint Laad.
Denne Podure har jeg funden baade i Norge og Gronlaud i god
Jord under Stene og raadue Trcestokke.
Ogsaa er den mig forekommen i
Norge i min Kielder paa ølkendernes Stroe, som var fugtigt af det nedlobende
og anden Vådske. Paa alle disse Steder vrimlede de i Hobetal om hinarrden.
Den har Evne til at springe, dog ikke hoit, og sielden vover det i sin
Frihed, men kryber og vcrlter sig paa sine Lige i det vcrdssefulde Dynd og fug
tige Jord, feen til Gangs.
Da jeg lagde den paa Vand, krob den vel paa
Vandskorpen, men kunde der ikke springe, kom mere seent afsted med sin Gang,
og hvilede lange imellem, ret som den var dod: deraf fluttede jeg, at Van
der ikke er dens rette Element.
Fig. i. viser Jordpoduren.
A. i naturlig Storrelse.
B. meget stsrre forestillet fra Ryggen.
C. ligesaa fra Bugen, og D. fra Siden.
Snuden.
b.Øinctie.
e. den lille Bulk imellem Hinene.
d. Galboret,
e. de punkreerte Striber paa Ryggen,
f. Springstierten.
g. den lille Bulk under Bugen.

II.
Moospoduren.
Denne ssulle noermest ligne Podura (nemoralis) oblonga cinerea
pedibus rotis, antennisque apice albis, cauda fulphurea. Zool.
dan. prodr. 217/. dog bliver neppe den famme, da jeg ikke har funder de
hvide eller svovelgule Deele, som den sammesteds tillcrgges.
indtil videre kalde den:

Jeg vil derfor

Podura (hypnorum) oblonga, virefcens, poftice fulvefcens.
Den cr fuldkommen i| Lin. lang og 4 Lin. bred.
Pp 2

Hovedet

goo
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Hovedet er, som paa de fleste Arter, aflangt og naften af en rhombisk
Skikkelse, blegt og har neppe et grønt Skiar.
Vinene store, forte, aflange.
Famlestcrnglerne korte, mørke med en grøn Blanding; i Leedeneö Sam
lingssteder ere de mørkest, derfor synes de ringede; har 4 Led, hvoraf de 2 mel
lemste korstest, alle nasten lige tykke.
Kroppen aflang, fortil noget angere, bagtil bredere og meget stump ved
Gatboret (dog er den ei saa plump, som paa nastforegaaende); bestaaer af 7
Led, hvoraf de 4 første grønagtige, de 3 bageste lysere og noget rødla due.
I
Størrelse (efter Dyrets Langde) overgone de 2 første meget de øvrige, men i
Brede tage de jevnt til mod Bagen.
Alle ere glatte og ligesom tegllate paa
hinanden.
Fodderne korte, bleggrønne.
Hele Insektet er laaddcn med talrige, korte, hvidagtige Laad, der vise
sig efter en vis Stilling mod Dagen.
Under Bugen er en blegere Rende, hvor Springstierten ligger indbøiet, der ellers er rodfastet i det yderste af Bagen, kan bøies ud og ind efter
Behag, og er hvidagtig, meget kort med ffravende Grene.
Funden paa de norske Fjelde under Moosen, og er allerede i April Moa
ned tilsyne, stkiønt Sneen da nylig er bortsmeltet, og Grunden under Moosen
meget fugtig.
Den kan fpringe got, dog et over 4 Tommer lodret. Lever ei lange paa det
tørre, hvilket jeg forføgte paa mine Exemplarer, som strax døde ester nogle Spring.
Fig. 2. viser denne Art.
A. i naturlig Størrelse.
B. meget større forestillet.
2. den mørke Fordeel.
b. den lyse Bagdeel.
c. Springstierten.
d. Linene.

III.
Den beltede Podure.

Bliver Podura (einEta) cylindrica grifea, cingulo atro an
tice albo. Sylt. nat. (ed. XII.) 1014,10. Fn. Svec. 1933, om hvilken
paa
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paa begge Steder dog ikke siges mere; og, om end disse faa Ord ikke ganffe
passe paa min, der har mere end el Belte, faa vil jeg dog i det hoieste kun on
*
fee den for en Artforandring deraf, som jeg noiere faaledes vilde bestemme:

Podura (einEta) cylindracea, cinereo-virefeens, cingu
lo duplici anoque nigris, albo marginatis.
Neppe er den ii Lin. lang, og | Lin. bred.
Hovedet er bleggront, har en rhombistk Figur, bliver fortil cengere, med
fyldige Kindbakker.
Oinene sidde ved Grunden af Famlestcrnglerne, ere fmaa, forte, aflange.
Famlesicrnglerile nogenledes lange, morkegronne, boielige, bcstaae af
4 store Led, der fynes deelte i mange mindre.
Kroppen aflang, trind, for og bag lit cengere, bestaaer af 7 Leed,

hvoraf de 2 forreste ere gren- og affegraa-blandede; de 2 folgende forte med
hvide Rander for og bag, hvoraf dannes 2 forte Belter tvers over Kroppen med
3 hvide Tverstriber; de 2 ncrstsidste Led ligne de 2 forste; og det allerbageste er
fort med en hvid Forrand.
Fodderne ere korte, bleggronne.
Sprillgstierten er en lang hvid Fork med rette parallellobende Grene,
kan boies ind under Bugen, og ligger gierne i denne Stilling, uden naar In
sektet vil springe; naar det doer, udstrcrkker det Stierten med alle, eller man
kunde maaskee sige: naar det har udstrakt Stierten, og ikke kan faae den til
bage, faa maa det doe.
Allevegne paa Kroppen og Lemmerne er den laadden med et blegt nogen
lunde langt Laad.
Findes paa de norske Fielde i Scrljkab med ncestforegaaende.
Den baade lober og springer hurtig; synes og nogenledes at kunne for
drage det torre, thi fkisnt dens Opholdssted var fugtig paa den vaarvcedede
Klippe og Jord under Moosen, faa levede den dog längere paa det torre end ad
skillige andre af denne Slcegt.
Fig. 3. giver den beltede Podure.
A. i naturlig Storrelse.
B. meget fierce forestillet.
a. Bellet,
b. den forte Bagdeel.
c. Springstierten ud

strakt.

Pp Z
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IV.
Kampepoduren.
Er neppe tilforn bekiendt, thi af de bekiendte vidste jeg ingen at ligne de«

med uden Podura villofa Syft. nat. 1014, 9, hvor dog ikke meldes om de«
Kobberfarve, som min har, der desuden ikke er faa haarrig, at den skulde for

tiene Navn derefter.

Jeg vil derfor navne den

Podura (gigas) cylindracea fufco-ænea pun&is nigris,
antennis longis pedibusque pallefcencibus.
Er den sterste af alle mig forekomne, vist aZ Lin. i Loengde og j Lin. i
Brede.
Hovedet er aflangt, ncrsten crgformig, pluSkicebek.
Ginette sidde paa Siden af Hovedet mod Overdeelen, og ved Roden af
Famlesta-nglerne, store nok, men, da de ere af famme Farve som Hovedet, faa
oversees de lettelig.
Famlestcrttglcme lange, af Dyrets halve Loengde, bestaae af 4 Led,

nemlig: i. Et lidet Grundled.
2. Et noget lcrngere og fyldigere.
3. Det
længste og tyndeste.
4. Det yderste, kort og tyndt tilspidset; disse 2 yderste sy
nes igien sammensatte af flere smaa Ringe.
Kroppklt udstrakt, trind, dog noget nedtrykt, ved Hovedet crngere, da det
iste Led tilvoxer i Brede, men de andre ere ncrsten lige bred« indtil det sidste,
som igien afknibes; bestaaer af 7 Led, hvoraf det forste lcrngst, af Figur med
en stympret Kegle, hvis Top vender mod Hovedet, det 2det kortere, 3-6 ncr
sten lige store og lcrngere end det 2det; 7de eller Gatborstykket lider og afrundet
for Enden.
Under Bugen er den noget flad og har en Rende, hvori SpNNg-

(herten ligger, fom har de 5 sidste Leds Lcrngde, og 2 parallellobende stne

Grene.

Aodderne ere lcrngere end paa mange af dens bestcrgtede, etter lige
dan mod hinanden proportionerede, bestaae af 3 Led og en eenlig Kloe eller
Spidse.
Farveri paa Hovedet og Kroppens Ryg er en Blanding af brunt og
kobberfarvet glindsende, men Kroppens Led har desuden neppr kiendelige sorte

Rander
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Rander og talrige forke Punkter hist og her, hvorfor den falder fortgrumfet.
Bugen og Stierten ere blege.
Famlestcrngleme fortagtige, dog de 2 nederste Led noget blaagraa.
Fodderne blege med endeel tyndt strsede Laad af samme Farve, men det
yderste Led morkt.
Allevegne sees paa Hoved og Krop korte fortagtige Haar strsede, og
imellem Hoveder og fsrste Led af Kroppen stdde de talrigere.
I uddsede TrceerS Rifter, og Huller fom Larverne kan have udboret,
ffal man helst tresse denne Podure.
Gierne eenlig.
Jeg har feer den
baade i Norge og Jylland.
Den springer ypperlig, er meget livlig, og bevceger jevnlig sine Famlestcengler.
Fig. 4. sees denne Art.
A. i naturlig Storrelfe.
B. storre forestillet,

V.
Crystalpoduren.
s

Podura cryftallina Zool. dan. prodr. 21^0 passer efter dens korte
Bencevnelfe: candida pellucida tota meget vel paa min, men da dens vi

dere Beffrivelfe og Beretning om deus Opholdssted mangler, kan den maafkee
endda 9cere en anden.
Den maa regnes blank de mindste, da den forekommer fra en GnidS Stsrrelfe til i Lin. Langde; i sidste Fald neppe | Lin. bred.
Hovedet lidet, rundt, neppe fmalere end Kroppen, men fortil imel
lem Famlestcrnglerne afkneben kilen liden Snude, hvor dens Mund; oventil
er det noget fladt, staaer vel ret ud fra Kroppen, men luder dog noget med
sin Snude.
Oinene ere af Farve med Hovedet, og opdages ikke keitelig, dog troer
jeg at have feel dem med eu Lupe, fom 2 sin a a Bulker paa Hovedets Sider teet
bag Famlestcenglerne.

Famle-
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Famlestcenglerne ere derimod kiendelige nok, sidde ved det yderste af
Snuden og lige i Panden, bestaae af 3 Led (foruden et lidet Grundled); det
iste er längere end det mellemste og trindt; det mellemste kortest af alle, klodeformig; det yderste lcengst, trindt og noget afkneben i Enden, ellers ere de alle
lige tykke og sikilte fra hinanden ved dybeIndsikaar.
De udgisr «ersten f Krop
pens Lcengde og boieö gemeenlig ved yderste Led.
Kroppen er ncesten eylinderformig, oventil noget flad, under Bugen
rendehuul, til Siderne Hanger den ned fom med en Bremme over Bugen, der
er lit savtakket efter Indsikaarene, stilende bag ud, og langs ad Bremmen sy

nes et meget flint Load, som neppe sees Spor til paa del ovrige af Kroppen.
Den bestaaer (faavidt man kunde skielne paa saa lidet et Dyr) af 7 Led, hvoraf
det iste langst, dernast 3 smaa, og igien 2 stocre efter Langden, endelig det
Ideeller sidste ved Gatboret afrundet, fom neppe kan kaldes et ordentlig Led.
Det forreste Led er noget toppet og hanger frem over Hovedet, men de bageste

siaae alle ret ud.
Foddernr sidde under forreste Led af Kroppen, synes at bestaae af 3 Led
»g en eenlig Kloe eller Spidse.

Springstierten ligger boiet under Bugen og rakker lige hen til Fod
derne, bestaae af et fladt todeelt Grundled, og 2 nasten parallellobende, ei me
get adsplittede, men tilspidsede Grene, der igien ere treledede.

Farven paa hele Insektet er hvid glindsende. Kun faa, og det de
storste, ere lit ansigtfarvede paa Ryggen.
Denne Art har jeg jevnlig truffen i Norge under lose Stene paa Fjel
dene, gemeenlig i Scrlsikab med de smaa rode Myrer (Formica rubra Zool.
dan. prodr. 1936) og staae med dem i en gansike god Forstaaelse, da de lebe
om hinanden uden at vise nogen Frygt etter Efterstrcebelfe.
Den er gierne tal
rig hvor den findes, dog hober den sig ikke som Iordpoduren, men kryber
for sig selv omkring paa sin Plan.
Den lober meget fort og idelig vimser omkring, ligesom sogende efter no
get i de smaa Rifter paa Stenene eller i Grunden, men det er rart at see den
springe, sikiont den vist nok ikke har sin Stiert forgieveS.
Er meget ffrobelig,
thi neppe rores den, for den strcrkker Stierten ud og doer.
Crystalpoduren sees Fig. 5.

A
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A. i naturlig Størrelse.
B. meget ftørre forestillet fra Ryggen og
C. fra Siden med Stierten udstrakt.
D. Stierten meget stor
forestillet.

E. en Famlestcengel ligesaa.

VI.
Den langhornede Podure.
Denne bliver

Pod ur a (longicornis) cylindrica, flavicans, antennis cor
pore longioribus, pedibusque cinereis Zool. dan,
prodr. 2174.
Forekommer af if Lin. Lcrngde, men neppe | Lin. bred.

Hovedet er aflangt, lit ludende, med opstaaende Nakke, oventil fladt,
og ligesom skiallet, fortil bredest, bagtil smalere ligesom forsynet med en Hals,
til Siderne fyldig og stympret i Panden, hvor nedentil fees en Tup, som viser
til Munden; bag disse ophoiede Munddeele sees en trekantet Huling, hvis spid
feste Vinkel stiler bag ud, og denne Huling optager hele Hovedets Underdeel.

Mundredskaberne ere vel ikke ret kiendelige, dog synes at bestaae af2 sammen
klemte Kicrber.
Omkring Munden er den noget laadden, skisnt det øvrige af

Hovedet er mere fri.

Oineue cre paa denne Ark kiendelige, sidde paa Hovedets Sider Ut
bag Famlestcenglerne; hvert Hie udgisr en aflang fort Firkant, som fortil er
bredest og synes sammensat af mange smaa ophoiede sorte Punkter.
Fmnlefianglerne lange, tynde, fuldkommen af Dyrets Lcrngde, ja
fynes endog lcengere, hvilket ci let kan bestemmes med Vished, da de immer
ere i Bevoegelse; bestaae af z Led, nemlig: 2 korte, tykke, trinde Grundled,
og et meget längere bsrstedannet Endeled, fom igien, faavelfom de andre tvende,
synes sammensat af utallige smaa Ringe.
De ere og forsynede med fine Bor
ster og stase ret ud fra Pandesiderne lige foran Hinene, spredende sig med En
derne, der stedse bevcegeS og krummes.
Kroppen er udstrakt, ncrsten cylindrisk, fortil noget smalere, bagtil

bredere og stump afrundet; med forreste Led ligger den ud over Nakken som en

Xlye Saml. II. B.
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Hvelving; til Siderne trykkes den noget sammen, som danner en ffarp Ryg
ning; Bagdeelen borer sig op ved Gatboret; under Bugen er den rendehul,
hvor forst Fodderne, siden Springstierten har sit Seede, derfor hcenger Over
deelen af Kroppen ned ril Siderne ligesom tt Tcrkke.
Hele Kroppen synes en

kelt og har ingen ret kicndeliqe Led, men, seer man meget neie til, saa vise sig
dog nogle tverlebende Ophoielser paa Ryggen, der forraade ligesaamange Indstkaar, nemlig 7 i Tallet, af hvilken rste lcengft, 2-4 mindst, 5 og 6 igien
st-rre og bredest af alle, 7de eller sidste meget lidet.
Fodderne ere, som paa ncrstforegaaende; deraf sidder det forste Par i
Furen mellem Hoveder og Kroppen, de andre under Kroppens ferste Led.

Springstierten rakker fra Gatborer til Fovderne; bagtil ere dens Grene
foreenede i el heelr bredt Grundstykke, men forril med deres haarsine Spidse
adsplittede.

Farven paa Hovedet og Kroppen er blegguul, men det sidste eller Gatborledet sortagtig; Famlestamqlerne, Fodderne og Springstierren ere askefarvede, lidt violerglindsende; langs ester Ryggen forekommer og nogle gronag-

tige Pletter.
Hist og her har den vel korte tynde Borster, men neppe kiendeliqere, der
for fynes den glat for et blot £>ie; men fra bageste Led opstaae over Garboret
nogle lcengere meget kiendelige Borster (3, 4 eller fiere) svm krummer sig forud

og ere sorragtige.
Denne Art har jeg. funden i Norge under lefe Stene paa Dalesiderne
blank en noget fugtig, halv forraadnet, lang Moos, hos andre Arter.
23ar meget livlig, og kunde springe ypperlig, bevcrger ogsaa jevnlig sine
Famlcsteengler.
Synes ikke ar kunne leve paa ganske terre Steder, thi, da
den een Nat over blev bevaret i et Glas, fandt s den dod, og havde da kringelbsiet baade sine sine Famlestoengler og Springfiiert.
Man feer den forestillet i Fig. 6.
B. meget storre fra Ryggen og
fra Bugen.
D. fra Siden.
a. Hulingen under Hovedet,
b. Linene.
L. Halekorsterne.
d. Springstier ren opboiet under Bugen,
e. Samme ud

A. visir den i naturlig Skorrelse.

C.

strakt og kringelboiet, som den findes paa den dode.
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VIL
Dvergpoduren.
Blank kinncri Arter forekommer een under det Navn: Podura (mi
nuta) ovata flava, dorfo maculis 2 ferrugineis fyfl:. nat. 1013, 5,

fom jeg ikke har truffen hos andre Skribenters, men kommer ncermest til den,
jeg her agter at beffrive; delte synes vel ikke faa nøte at paffe, at han kalder
den ovata, da min hellere sikulde hede comprefla-gibba eller fub globofa; men baade hans og min har i øvrigt saameget overeenstemmcnde med den
grønne (Podura viridis fy ft. nat. 1013, 1. hvoraf baade falder grønns og

gule Forandringer) at jeg fristes til at holde begge i det højeste kun for en Art
forandring deraf; dog dette maa andre narmere bestemme, og da den grønne
er mere omstcendelig af andre besikreven, vil jeg ril at lette Sammenligningen,
her levere Dvergpodurens Beskrivelse, og indtil videre kalde den:

Podura (minuta) fubglobofa, flavo-viridis, oculis nigris,
maculis dorfalibus obfcuris, antennis fraftis .ad
apicem globofis.
Den er neppe 1 Lin. lang og høj, og | Lin. bred.
Hovedet har en stymret bred Pande, som viser en lodret Flade, er ellers
ncesten cirkolformig, dog oventil bredere, og nedentil mere afkneben kil Mun
den; Issen er imellem Hinene meget ophøjet og har til begge Sider mod Hi

nene en Lamgdefure; Siderne ere udfyldte, derfor sees Hovedet som en kort
Ring, der og er meget smalere end Kroppen.
Munden er forsynet med 2 smaa,
bløde, lit fremragende, Spirer, som Mundstcengler; disse falder paa denne
lille Ark tydelig i Hinene, endsikionr jeg paa andre større Arter ikke har kunnet
opdage dem.
Ainene sidde teet bag Famlestcenglerne, øverst paa Hovedets Sider ere
de sorte, astang firkantede, og, som det let sees, sammensatte af mange min
dre ophøjede Punkter, men hvormange, lader sig ikke let bestemme.
Famlest^nglerne ere ncrsten af Kroppens Lcrngde, staaer sikiavt ud fra

Pandens Sider, ere ved et Brud deelte i 2 store Dele, af hvilke den nederste

er dobbelt saa lang, fom den anden, og foruden et lider Grundled deeler sig
O« g 2

jgien
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igien i 3 mindre, men ulige, da det ncermeste ved Bruddet er crngt og lceugst,
trindt, det mellemste klodeformig, og det alleryderste bitte lidet tilspidset.

Kroppen er ncrsten klodesormig, dog til Siderne noget sammentrykt,
saaledes oven og neden meget toppet, sidder teet seiet til Hovedet, som ncesien
ffiuler sig imellem Skuldrene (ret som, naar en Fugl hårtrukken Halsen til
bage imellem Brystfinren).
Paa Ryggen seer man 2 Lcmgdefurer, som dan
ner og skiller en forheier Midte eller Rygning fra de sammentrykte Sider. Paa
Bugen sees en liden Tverfure, som dceler den i tvende Dele, den forreste störst,
den bageste liden ludende mod Gatboret.
I det ovrige synes Kroppen sammen
sat af flere smaa Ringe, som vanskelig bestemmes.
Fodderne sidde i Hovedets og Kroppens Skillerum tak fsiede med deres
Grundled, og neppe indtager noget af Kroppens Fordeel, bliver, som sædvan
lig, bag ud longere, men alle i Henseende til Kroppens Lideuhcd anseelig lange
(hvilket foruden den ovrige Dannelse gisr den Bladlusene meget lig), bestaae af
3 Led og en liden Kloe eller Endespidse.
Springstierten ligger betet under Bugen i en Fordybning og er ncesten
dannet som paa Crystalpoduren, men skrcever mere med sine Grene.
Foran
den Fordybning, hvori Springstierken ligger, sees 2 smaa brandgule Bukler.

Insektets Hovedfarve er ellers guul med et grent Skicer, Bugen ble
gere; men, foruden de forte ^Øine som tydelig sees i det gule, gives ogfaa
paa Ryggen mod Bagen en stor sort Plet i en aflang Firkant; det allerbageste
ved Gatboret er desuden merkfarvet, og imellem Ainene, saavelsom paa Krop
pens Sider, er cn Blanding af brunt.
Famlestcenglerne tte uden for Bruddet sorte, men de ovrige Lemmer ere af Farve med Kroppen.
Som i Almindelighed sindes cr Slags Forvautjkab imellem Tingene i
Naturen, der ved en kt Overgang synes at folge gradviis paa hinanden fra de
mindre til de mere fuldkomne, (hvilket den dybttttukende BvNNet tydelig Har

vrist i sin Betrachtung über die Natur Zker Theil), faa synes mig at sinde i
Podurerne en Overgang fra Lusene, og i Dvergpoduren et Forvantstkab med
de »vingede Bladluus (aphides) etter mere med Vceggcsmedene (Termes),
da man snart skulde fristes til ar holde den for en Art af disse Slagter, hviS
den ikke var forsynet med sin Springstien og derimod fattedes Bladlusenes
Bag
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Baghorn; dog famme Lighed finder man hos fiere Podurearter, for Ex. Podura viridis, polypoda, atra. ly li. nat. 1013,1. 2. 3.
Dvcrgpoduren er mig forekommen i Norge paa TrceerneS Blade, paa
Grcesset, ja ogfaa engang i September Maaned under en hul Steen, hvor

Len dog ved min Ankomst kan vare indfiyet fra Gr«sset.
Den springer fortreffelig og er meget levende; men paa det terre eller
uden for det grønne synes den ikke at kunne leve ret tange, da den int)(Tuttet i

et Glas døde inden 2 Timer og strakte Stierten lige ud.
Fig. 7. viser denne Art.
A. i naturlig Størelsc.
B. meget større forestillet fra Ryggen med
Stierten udstrakt.
C. ligesaa fra Siden med Stierten indbøiet.

D. Stierten sårskilt meget stor.
a. Øinetie.
b. den forreste heiere Deel af Kroppen,
c. den
bageste ludende Deel.
d. Mundspirerne,
e. den forte
Plet.
f. Ryggens Lamgdefure.
Man har, saavidt mig bekiendt, hidtil ikke vidst af mere end eet ffags
kopper at fige, thi en anden Art, fom Linncrus kalder Pulex penetrans
ly li. nat. 1021, 2. tvivler han selv om i den underføiede Note.
Altsaa vil

det vel ikke blive Naturkyndige ubehageligt at fee denne mavre Stagt formeret

med en nye Art, som jeg her vil søge at giøre dem bekiendt 09 i Hensigt til dens
væsentligste Sktalnemcrrke vil kalde

VIII.
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Pulex (auritus) albicans, capite auriculato, probofcide
corpore breviore.
Den har vel meget tilfalles med den almindelige Loppe, da Kroppens
Dannelse i Almindelighed er den samme, men den har og meget, hvori den er
forffiellig fra hiin, og det allene vil jeg her anføre.

Qq r
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1. Forekommer den ikke saa flor, og neppe f Lin. i Langde.
2. Farven, saavel paa Kroppen, som Lemmerne, er hvidagtigt, mener

sort Belte gaaer tverS over Ryggens forste Led, som rakker noget ned
paa Siderne, og 2 ligedanne omgiver Bugen paa zdie og 5te Led. Sinene ere cg sorte.

3. Dens Hoved er mindre hald, og ender foran i en Spidse neden til (hvil
ken dog ikke maae tages for dens Sueror, det den desuden har ligesom
den almindelige Loppe).
4. Det hele Legeme er og aldeles glat og flet uden kiendelige ophoiede Punk

ter, som ellers sindes paa den almindeliges Hoved og Krop.
Man
feer kun faa fine Haar strsede hist og her ister langs Ryggen, men flere
ved Galboret og Fodderne.
5. Gatborer fattes det Slags Gumt, som oventil sindes paa den almin
delige, og har kun en lodret Splitte, hvis fliellede Sidebremme er
stark brynet med fine Borster.
Under denne Splitte fremrager derimod
et lidet Lem , der har noget ligt med de stnaa Blarer fom Rovbillerne
(Staphylini) pleie at fremstkyde, er nasten kugleformig, meget brynet
og stiler op ad, hvorfor Bagdelen med Billighed kaldes haget.

6. Tat bag Hinene og nar ved Issen fees til hver Side i et Indtryk paa
Hovedet et andet Lem rodfastet, der, Dont lidet, falder kiendclrg i
Hinene som en Hrelap, og kestaaer af et trindt Grundled, der ferer i
Toppen en liden Kolle fra Bagkanten og en längere Dusk af 3 eller flere

Borster fra Forkanten. Disse Hrelappe er kevagelige og reres jevnlig af
Dyret op cg ned, men rakke kun lidt over Hovedet, naar de ere oprakte.
Denne besonderlige Loppe fandt jeg i Norge 1778 i October Maaned paa
Gronspetten (Picus viridis Zoo’. dan. prodr. 98.) dog ci i nogen

Mangde, og ellers er den mig ikke forekommet.

I Fug-

'Hillier .cciclpj-.
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I Fuglens Fier lob den hurtig nok omkring, men aldrig saa jeg den hoppe.
Heg forfogte at tvinge den dertil ved at lcrgge den paa et fladt Sted, men forgieves, thi ogfaa der strcebede den kun at gaae.
Imidlertid er det ikke tro
ligt, at den, mere end den fcrdvanlige Loppe, ffulde have sine lange Been

forgieves.
Fig. 8. viser den orede Loppe.

A. i naturlig Stsrrelse.
B. meget storre forestillet.
a. Krelcrppen. b. Gadtbordsplitten.

c. Bagdelens Hage^.

d. Hovedets spidse N.dgang.

C> Krelcrppen scerffilt.
a. Grundledet,

b. Köllen,

c. Borsteduffen.

Fort-

