
Norsse Insekters Beskrivelse.
Tredie Stykke.

Af '..

H. Strom.

orend jeg traver til mit egentlige Forehavende, maa det' tillades inig, at gis- 
re en og anden kort Anmcerkning i Henseende til nogle i det 2det Stykke be

skrevne Insekter (fom kan lceses i rode Tome af Vet Kiebenhavnske loerde SelffabS 
Skrifter) for at giere deres Historie desto mere fuldstcmdig. Jeg maa da erindre 
i) at den No. 2. anforte Marstue eller Hummer-lignende Insekt vgsaa findes 
i Nordlandene og kaldes der Hummer-Aal, hvilket er mig beretttt af Sal.. 
Bishop GlMNerus , som selv slkal have havt i Sinde at beskrive den om Do- * 
den ikke havde forekommet ham i dette og meere. Jeg veed ellers ititet, som 
mangler i dens Beskrivelse, uden dette, at den, i Steden for et lidet aflangt og 
i Enden tagget Skiel oven i Stierten, burde Mcegges er ligesaadant ydersi: 
i Stierten allene, enFeyl, der er indledet ved en Anledning, som herefter skal 
blive forebygget. 2) Hvad de tvende No. 6 og 7. beskrevne Sve - Harer 
og deres paa Ryggen siddende Horn angaaer, hvilke jeg har kaldet deres Lun-, 
ger, da er famme rigtig nok, ikkun Beviset feyler, som fornemmelig er dette, 
at disse Horn holdes idelig, i Bevcegelse, medens den heele Krop ikke sees at rore 
sig, hvilket vist nok skeer, at Blodet ved Vanders Tilsted kan fortyndes og gie-- 
res beqvemt til Circulation, og var saa meget meere nedig, som Ssevandet i det

, > < Glas,
a) Dori s aborefcens & auriculata, Z00X dan. prödr. p. 22$h • ,

Nye Saml. I. B. N.
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Glas, jeg havde ftaaenve, var stillestaaende og uden Bevægelse. 3) Den 
Maade, paa hvilken Orme - Rorets Beboer b) No. 8. bringer Maden ril 
Munden, bor man forestille sig faaledes, at naar den med sine udstrakte Arme 
(Fig. 4.) har fanget et eller andet Soe-Kræk, og den derpaa trækker Armene 
ind tgien, krummer den dem tillige, og rutoer dem i mange Bugter, og bær sig 
altfaa ad ligesom en Elephant, der, ved at oprulde sin Snabel, bringer Maden  
til Munden; derre sees ikke faavel, naar den træffer sine Arme ind, hvilket 
steer meget hastigt, men naar den igien stikker den frem, som altid steer lang
somt, og ligesom med et SlagsFrygt, da fees de altid fammenruldede, ligesom 
en opruldet Elephant-Snabel, og det af den Aarfag, som nu er fagt. Ved 
noyere Eftertanke feer man og lettelig, hvortil den Been-haardeProp(Fig. 3. a) 
med sin brede Streeng eller Mustek er bestikket; thi som den ferste tiener til at 
tilproppe Orme-Rerets Aabning, at ingen Fiende kan komme derind, faa den 
anden (nemlig ©trængen) at forhale denne Tilpropning, indtil Ormene ere kom
men ind, som nodvendigen maatte sonderknuseS deraf, om den ikke var fæstet til 
en ©træng, fom er af lige Længde med Ormene, og derfor giver dem Tid nok til 
at træffe sig ind, ferend Proppen trykkes til. 4) Ligesom Swammerdam har 
anmærket hos Lusene, at Blodet, som de sne i sig, flyder som en Strom igien- 
nem Hovedet og Struben lige ned til Maven, 0. f. v. og det saa tydelig,. at det 
ved Hielp af Mikroskop kan fees uden paa den, saa har jeg og i Henseende til 
Laxe-Lusen No. 9. iagttaget det famme. Det Blod, den fuer af Laxen, fees 
virkelig under Mikroskop at flyde fra Munden, heele Halsen og Legemet igiennem, 
hentil det cylindriste Lem Fig. 3. kk., som derfor nok bliver en Aabning for Ex- 
crementerne. I famme Blod sees og en Hoben store og smaa Luft-Blærer, 
fom er meget fornoyeligt at betragte. Da Munden af dette ©oe-Insekt ligger 
Horizontal med Laxe-Skinhet, har jeg været begiærlig efter at viide, hvorledes 
den kan bide Hull derpaa, og sue Blodet ud. . Jeg forfegte derfor at sonderlem
me dets Mund, hvori jeg fandt intet Tegn til Tænder, mxn i den Sted en usige
lig liden og blank Preen foran oval og noget tykkere end bagtil. Er nu dette 
dens ©ue-Ror, som jeg har Aarfag at formode, ligner den og deri Lusene, hos 
hvilke Swammerdam ligeledes hay fundet et Su^ Ror , men saa subtilt, at

t „ han
i) Serpula triquetra* < - - ' ' ?
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han med al sin Konst var neppe t Stand til at opdage det. Eggene hos dette Ju- 
sekt har jeg fundet haarde, fiadagtige, ovale og blanke, samt siddende i Klaser, 
fastede tildet Middelste af Overlivet (Thorax), og det paa undre Side^ just der, 
hvor de hvide Pletter ere Fig. 3. lledenfor :cc, hvilke synes ar vise, at disse hvi
de Pletter ere Matrix. Bed Art-Forandringen Fig. 7. er at agte, at den har 
caudam lobatam eller to ved Stierten hcengende Leppe, ligesom de andre, 
som dog af Forglemmelse er blevet udeladt i Tegningen. Endelig maa jeg og an- 
marke, ar da jeg 1766. paa min Reyse fra Bergen kom kil Nordfiord, og kras 
Fiffere, der havde Lax at stelge, blev strax esterspttrdt af dem, som vare paa 
min Baad, om Laxen det Aar havde mange Luue, ved hvilken Anledning jeg fik 
at vide, at det ogsaa her i Landet, ligesom i Sverrig, er en almindelig Meening, 
ar mange Luus paa Laxen tilig -om Aaret spaaer rigt Laxe-Fifferie. Aarsagen 
ffal vare denne, at Laxen da stger desto meere til Elvene, for at ffylle dette Ukoy 
bort, hvilket ikke allene giver Anledning til dens Fangst i Elvene, men og med 
Varpe og Garn ved Strandene, saasom den, just for at komme til Elvene, la
der sig bedrage af det Blik ( med Kalk besmurte Bredder eller Bierge), som man 
scetter for den lige over for Garnet eller Varpet, hvilket den anseer for det hvide 
Skum af Elvene, og bliver ved denne List fangen. 5) Fistre (Strand-) 

- Makken No. ro. foktiener, til Forffiel fra lumbricus marinus, at5alde§
Mudder-Mak, fordi den, som strgt er opholder sig paa muddrig Grund i Ha
vet, hvorpaa jeg ister havde Beviis i Aaret 1770, da jeg var hen at besee Seller 
Med Seller Kloster, og befandt dens lige for Havet liggende, samt meget mud- 
drige, Strandbred ganffe opfyldt deraf. Devare og der sterre, end man al
mindelig finder dem, nemlig nasten saa store som Jord-Madiker., Samme Tid 

\ observerede jeg og Hos nogle, visse ophovnede og gule Deele henved Legemets neder-
ste Deel, der syntes at indeholde noget, som man kunde ligne ved Eg. Det sy^ 
nes derfor, at dette er dets egentlige Ovarium, helst da dette Lem ogsaa hos 
den almindelige Firere - Mak paa dette Sted har sit Scrde.

Efter denne Forerindring begiver jeg mig nu normere ril Sagen, naar jeg 
fomd har erindret, at ligesom de foregaaende Stykker i det K. S. Skrifter vare 
meest rige paa blode Hav-Dyr og See-Insekter, saa vil Land-Insekterne med 
deres Forvandlinger i dette og paaselgende Stykker udgiere der meeste. I Af-

N r hand-
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handlingen til det Norste Selstab har jeg'allerede givet Prove paa siige Infekt- 
Forvandlinger, meest af de haard-stalledes (Coleoptrorum) Slrf, hvorimod 
jeg her meest handler om de Meel-vingedes^epiäoptera) endstiont jeg maa be-

- fjende, üt man her vil sinde lidet af det jeg i Begyndelsen havde- bestemt dertil, 
afAarsag, at jeg ved en ubehagelig Hendelse blev en Hoben af dem berovet. 
Jeg havde Sommeren 1774- samlet en Hoben ret rare Insekt-Larver, og vceret 
lykkelig nok i at faae dem forvandlede til Pupper, hvilke jeg satte vel tildækkede 
med Mosse til Vinteren paaTit Hylde, hvor de vare sikre nyk for alle, undtagen 
for Musene, som da jeg om Foraaret derefter vilde fte til dem, havde fortceret 
dem endog indtil Puppe-Skallene ogKoqverne, hvor haarde mange af dem end 
vare. Jeg lcerde deraf til min Skade, at Musene i Marken ere en, af de Aar- 
fager, som hindrer Jnseklerneo Formeerelse, uden Tvivl ril Fordeel for Land
manden , som ellers ofte maatte see sine Enge og Trceer ilde tilredte af disse ubeha-

- gelige Gieester. Men jeg maa nu begive mig til Sagen selv. .

I.

En Tr«-Orm, med den Trcr-Buk (Cerambyx inqvilitor), 
som deraf fremkommer.

Raar afhugne Birke-Scammer endnu ikke ere forraadnede, men dog faa 
blode og af Vandet igiennemdrukne, at en Kniv gaaer ubehindret derigiennem, 
som i en Svamp, da ere siige Stammer just det rette Fodested for de Orme, om 
hvsike jeg her agter at handle. Man kan da finde dem i halve og heele Sneeft- 
Tal siddende i saadan en Stamme, hvori de giere hule Gange paa langs, storre 
eller mindre efter deres egen Storrelft og Tilvoext, og alle tilproppede af de Trce- 
stykker eller Spanne, som de lade efter sig. Hvorledes dermed gaaer til, og 
hvorledes de kan komme ind i en faadan Stamme, falder ikke vansteligt at begri
be for dem, fom veed, at alle Insekter fette deres Eg paa saadanne Ting, som 
kan tiene den inden kort Tid af Egget fremkommende Orm til Fode. Nu veed 
man, at Trceet er Trce-Bukk.enö Kost, som blant andet sees af de mangeHuller, 
hvormed de igiennembore vore Borde, Stole, og andet Huusgeraad; Men 

nogle
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nogle elfte det torre, andre det fugtige og blode Tror, og af de sidste er denne 
'Norrvcsrende. Den setter sine Eg i en Nisse af saadan en halv-forraadnet Stam
me , af Egget udgaaer en Orm, fom da demfinder Stedet beqvemt nok, ceder sig * 
ind deri forst päa wert, indtil den kommer et Stykke ind, og er i Sikkerhed for-' 
Luften og Vandet, da den siden tager sig en nye Vey paa langs af Stammen, og 
lige efter Trorets Fibrer, hvor det falder den lettere at grave og minere, end paa 
wert. Det fcunme Tror, den saaledes gnaver for at giere sig Boelig i, tiener 
den og til Fode; men det meeste, Saften og Fedmen undtagen, er den unyttigt, 
og vilde tillige hlNdre dens Gang, om den ey ftaffede det af Veyen; den veed 
derfor, paa en ganske behorndig Maade, ved de Leder den har paa Kroppen, og 
sammes tilbagegaaende Bevcrgelse at skyde det bag ud, for ar blive det qvir, 
hvoraf den tillige har den Fordeel, at Gangen tilstoppes af disse sondergnavede 
Spaane eller Save-Maft, saa at hverken Luft eller Vand kan trornge derigien- 
nem , og ikke heller nogen Fiende koynne dering for at skade ham. ~ Saaledes 
farer den fort med at bore sig ind i Troret, gierende Gangen alt storre, jo meere 
den selv tilvoxer i Sterrelfe, indtil den er kommen til sin rette Alder og skal for
vandle sig, da den borer sig hen til det yderste af Trceet, at Insektet, naar det 
fremkommer, kan uden stor Umage sondergnave Resten og flippe ud af sit Fcengftk 
i frie Luft; hvorfor man og finder flige Tror-Stammer igiennemborede med Hul
ler paa Siderne. Derefter parre de sig, og Hunnen fartrer da sine Eg i famine 
eller andre halv-forraadnede Tree-Stammer igien, enten hvor hun finderen Riffe, 
eller i et andet Hul, som hun med sine Trender udgnaver og bereder dertil.

Efterår jeg saaledes har beskrevet Insekters Levemaade, folger nu dets ad
skillige Skikkelse og Tilstand, som Larve, Puppe og Flll-e; Og da sees Tab. i. 
Fig. i. ar Larven er forsynet med L stcerke Bide-Kiceber, som endog paa indre 
Side har en Tand eller Spidft- for desto bedre at gnave i Troret. Samme Bi- 
Le-Kiorber, med det na'stovenfor siddende Rodstykke, udgior og det, man ellers 
kalder Hovedet, som her ikke vender ned ad, som paa de fleeste Orme, hvilke 
derfor gnave som Muus og Rotter, men fremad, hvilket og best skikker sig for 
den, naar den ftal bore sig frem i Troret. Og da den kan trorkke disse Bide- 
Kiorber ind under Kroppens 2de forreste Ledder, og ftyde dem ud igien, bliver 
den derved desto meere i Stand tis at bide Tror-Stykkerne loft og trcekke dem ud.

. . <• / N Z Foruden
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Foruden disse Bide - Redskaber er Munden forsynet med mange ledede Famler 
Redskaber,, siddende i Samling som Koste. Foran har den 3 Par Fodders 
hver nled sire Leder og en spids Kloe i Enden, wen noget korte, som og best pas- 
ser sig til den trange Vey, den har at gäae igiennem Trceet. 1 Kroppens Ledder 
ere 11.,- foruden det Led, der er ntrrmest Hovedet, og Rumpen, som brik gioe 
13. De middelste have alle en Udhuling oven til, som gier en Fure midt ah 
Ryggen, og paa begge Sider en udstaaende Liste; og som alle disse Leder giore en 
Bevagelse fremad, naar den gaaer frem, saa kan den og med samme skyde Trse- 
Spaanerne tilside, naar den ved en modsat Bevcrgelse skyder Lederne tilbage. 
Rumpen er i det yderste haardere end den ovrige Krop, og i det mindste i en vis 
Alder forsynet med 2de neppe synlige Spidser og opadboyede Hager, hvilket uden 
Tvivl tiener til at trykke Troe-Spaanerne desto tattere sammen, som og altid sin
des meget tat sammenpakkede. De tvende forreste Leder ere og haardere end Re
sten af Legemet, som atter var fornodent, efterdi Kroppen der er bredest, og li
der den storste Trykning, ligesom jeg og har erindrer, at de tiene til et Futeral 
for Bide-Kiceberne, saa ofte den trakter dem ind. Farven er overalt hvid, 
undtagen paa Bide-Kiaberne, som ere brune, og de 2de forreste Leder, som 
ere gulbrune, dog den sidste kun for Halvdeelen. Rumpens yderste haarde 
Spidse er og gemeenlig guulbrun. Paa hver af Siderne har den een Rad af 
gule Prikker, som ere Aande-Hullerne, og en saadan Prikke for hvert Led, den 
anden og tredie forfra undtagen, og hvad dette vil sige, har Swammerdam alle
rede lcerdt, naar han viser , at^Vingerne af den tilkommende Insekt der skal have 
sit Sorde, hvorfor disse tvende Leder hos Larverne ingen Aande-Huller have. 
I Stsrrelse ere de meget ulige, som ikke allene kommer af Alderen, men og af 
Foden og Trivelseny Hvorfor og Insektet selv falder ulige afSterrelse, ikke at ta
le om, at Hunnerne, som ere storre end Hannerne, have som Orme samme 
Fortrin i Storrelse, frem for de Orme, hvoraf kommer Hanner. At de ligge 
meere end et Aar i Tract, har jeg erfaret, men hvor lange kan jeg ikke sige. 
De som havde ligget Vinteren over i Trceet og vare blevne udtagne deraf i Maj, 
forvandlede sig til Puppe sidst i Julio, skiont de kaae hen indtil September, for
end Fluen kom ud, Hvilken langsomme Fremgang nok kom deraf, at Track, 
hvori den laae, var blevet fortsrrek.

Puppen
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Puppen Fig. 2. er hvid og blod som Ormen selv, haret ned til Brystet 
boyet Hoved, Fslhornene fammenbsyede som en Lykke, Foderne sammenklcem- 
mede ril Bugen og Vingerne til Kroppens Sider. Omkring Halsen har den ett 
udstaaende Kant som et Halsbaayd, hvilket og har Sted hos den, fom Flue. 
Den har- altsaa alle det tilkommende Insekts Lemmer, undtagen ar Ve ikke endnu 
nok have udviklet sig og faaet deres beherige Fasthed. Da den var blevet noget 
fortørret, fik den Orme-Huden ikke tilfulde afdraget, hvorfor jeg maatte hielpe 
den til at faae den af paa somme Steder, og endda blev et Stykke Hangende fast 
til Munden som en Muul-Kurv, hvilket Tegningen ogsaa viser. Man Marker 
intet Liv hos den, medmindre man rører ved den. Naar den skal forvandles \ - 
til Flue, trakter den afsig en fim Hinde fom en Jorde -Blee, og degne Forvand
ling skeer efterhaanden, ved at forandre den hvide Farve til en morkere, forst paa' ~

- Hynene^ saa Hovedet, FoVderne, Bugen, og tilsidst Vingerne, da og. alle' 
Lemmerne hardneö efterhaanden. Imedens en af dem saaledes henlaae i sin 
Forvandling, fik den paa en af Vingerne som en Vattersot, i det tvende store 
Vandblarer satte sig derpaa, som, da de bleve igiennemstungne, gave en Ho
ben Vand afsig, men samme Vinger, eller rettere Vinge-Dakker fortorredes 
strap og blev skrumplet.

Insektet selv er bekiendt under Navn af Cerambyx inqvifitor, uden 
Tvivl saa kaldet, fordi den viser sig rmsevtis i at lede og inqvirere. I det mind
ste har jeg seek den nogle Gange komme siyvende og fxtte sig paa mine Kinder. 
Hvo som forlanger at lcese dens udførlige Beskrivelse paa Dansk, kan finde den 
i iste Stykke af Insekt - Beskrivelsen udi Tronhjems Selskabs Skrifters gdie To
tne. Her til jeg kun amncrrke det.fornemste, som er tvende starke Bide -Km- ( 
her, hvilke ven behover for at arbeyde sig ud af Trceet, hvori den forvandles; 
tvende udstaaende Ayne, lige faa mange ledede Folehorner, fom -ben- logger bag 

over Kroppen imens den er i Trceet, men ellers rcekker frem, for at fole for sig 
med; en ophoyet og lidetilbageboyet Kant, eller Krave om Halsene); en

*•'< ■ ' Ud-

.<) Denne ^rave tiener ttof til desto friere at bevege Hovedet, ligesom og de fleste Trco 
Bukke, ved at.gnie Nakken til Hals-Kraven, give en knarkende Lyd frg sig, 
deels for at strikke deres Fi^ndé, deets og maaffee for at lokke Hunnerne til sig 
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udstaaende spids Hierne paa hver Side af Halssikiolder; ade Vinge-Dcekker, 
eller haarde Skaller at bedcekke Vingerne, som er fornoden for alle Insekter der 
opholde sig i Tree, i Jorden ellek under Steene, om deres Vinger ikke stulle for- 

dcerves; fremdeles 2de stcrrke Hager yderst i Foderne at faste sig med, og endelig 
Hos Hunnerne en lang af adffillige Blade sammenfat Moder-Huls (vulva), 
for dermed at stikke sine Eg desto bedre ind i Trceet. Farven paa dette Insekt er 
graa, og allene midt paa Vinge-Dcekkerne rodagtig. Storrelfen er meget 
ulige, som sees af de ulige i Tegninger i Tronhiems Selskabs Skrifter og her 
Tab. i. Fig. 3. Fig. r. Larven, s. Puppen. Z. Fluen. ' -

IL

En lodden og brun samt blaafarvet Aame d) med dens 
Sommerfugl. fhalæna Bombyx Quercus,

1773 saae man mange af disse Larver, som ellers ikke ere almindelige. 
Da de ikke forekom mig forend forst t Junio, da de allerede vare 2 Tommer lan
ge , kan jeg ikke sige, hvorledes de fee ud fra Begyndelsen. Den var ellers af 
Skabning jevn, smal og lodden, med guulbrunt Hoved og Hals-Krave, og bro
get Krop, hvis Farve var en Blanding af sort, blaat, hvidt-og brunt. Den 
underste Deel af Kroppen er blaa-graa med hvide Aande-Huller paa Siderne, 
men den overste for istorste Deelen blegbrun, med en hvid spydagtig eller klyftet 
Plet paa hver Led, undtagen paa de to forreste, hvor Pletterne ey ere saa ordent
lig dannede. Imellem hvert Led har den en over Ryggen gaaende sort Ring 
eller krum Streg, blaa paa Siderne, med en anden teet hos siddende, samt 
mindre, sort Stierne, der ikke strcekker sig fuldkommen op til Ryggen. Langs 
Ryggen, hvor Puls - Aaren ligger, sees for hvert Leed en langagtig firkants 

Plet hvid og lydden. I denne Skikkelse er det at den sees aftegnet Tab.il.
. - Fig.

f) Dette Norffe Ord kan man efter min Meening meget vel betiene sig af isteden for 
det fremmede Ord Larve. Aame otier <Dme er ellers en af Alfaders Navne 
i Edda, mm betyder uu t Island Rosen, og da Iordmadiker bruges mod denne 
Sygdom, kaldes de, der Aame
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Fig. i. Flokken Dage efter skiftede den sin Hund, der nu blev meere brun, 
skinnende og lodden; det hvide paa Ryggen saaes nu kun en Skicer af, det blaa 
imellem Lederne var borte, i hvis Sted alle Ringene imellem Lederne vare Floyel- 
forte, det blaa-graa-paa Siderne og Bugen sortebrunt, og de fpydagtige Plet
ter kiendelige. I denne Tilstand mærkede jeg, at den endnu en om ikke fleere 
Gange skiftede sin Hud, men uden at Mfte Farven. Dens Aame, der kan voxe 
til 3 Tommers Længde- ceder Selje- og Birke-Blade lige godt, og forvandler 
fig i Julio og Augusto.

Naar Tiden er kommen til dens Forvandling, gier den sig en aflang rund 
Koqve eller Boelig Fig. 2. og detpaa foNendeMaade: Ved den Silke-Traad, 
som den drager ud af Munden, sammenbinder denferst de ncermeste O.viste og Bla
de paa en uordentlig Maade, og erholder derved saameget, deels at Bladene 
(Tutte sig nærmere sammen, deels at den i diste Blade og der Spind, som sam- 
menfsyer dem, kan fceste sin Hoved-Bygning, eller den Koqve, hvorudr den 
til Vinteren skal ligge forvaret. Dette yderste Spind havde en af dem allerede 
faaet færdigt om Aftenen den 19de Augusti, og tillige begyndt paa Koqvens Byg
ning, ved at fceste i det forrige et Spind af trangere Omkreds , som efterhaanden 
sik en aflang rund Skikkelse, i der Larven baade bevcegede sin Mund, som den 
spandt med, i en rund ^Kreds, og tillige ved ar trykke de endnu ey fuldkomne 
torrede eller stivnede Silke-Traade, gav dem en Bue-dannet Skikkelse, ligesom 
den og ofte vendte sig nu i overste nu nederstr Ende af Spindet, og derved giorde 
Spindet convex og rummeligt nok. Morgenen derefter var Koqven allerede dan
net, dog endnu saasiin, at man kunde betragte dens heele Legeme derigienuem, 
som laae ganske krumfluttet, med boyet Hale, medenö den endnu bevcegede Mun
den fra en Punkt til en anden for at terne sit Spind. For desto bedre at betragte 
den i dette Arbeyde, skar jeg er Hull paa Spindet, da jeg fornam, at Legemet 
var nu allerede blevet temmelig bart for Byrster, hvilke derimod havde fæstet sig 
indvendig i Spindet, ved der at Larven ofte havde snoet sig, og med sit Legeme 
berort Spinders eller Koqvens Begge. Man feer deraf, at de Byrster eller 
Haar, som Larverne have, lesnes mod den Tid, De sikal forvandle sig, og tiene 
da til at tætte deres Spind. Det var ellers artig at fee, hvorledes den strap tog 
fig for ar reparere det Hull, jeg havde grorr i dens Spind, da den idelig bevæge-

Uyt Saml. I. 25. 0 de
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de Munden med den dermed folgende Silke-Tra ad fra den ene af Hullets Kanter 
tik den anden, og der gemeenlig i Kryds, faa at Masserne bleve ssraa; ofte 
stak den cg Hovedet ud igiennem Hullet, for at finde noget hvori den kunde forste 
sit Spind uden til, uden hvilken Befæstelse den Heele Koqve omsider maakte have 
faldet ud. Dog gav den sig ikke Tid til paa engang ät reparere Skaden, men 
arbeydede ogfaa nu og da paa at tætte Kogvens Vcegge paa andre Steder. Da 
den nu indtil Middag havde holdt ved i dette Arbeyde, og faaek sin Vorv, faa kort, - 
som den vilde, begyndte den at tilkline Aabningerne, fom endnu vare temmelig 
giennewsigtige,. og det med en hvid Vcrdsse, fom' den udgydede af Munden, og 
da den var bleven ror, blev brun og stiv, eller haard som en Vernis. Inden 
Aftenen var Koqven ganske over- og tilklinet med denne Vernis, der giorde den 
saa haard, aL intet Vand kunde trcenge derigiennem. Siden kunde jeg hore, at 
den endnu arbeydede indenfor , og da jeg til en anden Tid lagde et Stykke af saa- 
dan tilklinet Koqve under Mikrossop, fik jeg at see , at den var sammensat af 
mange Lag af Spind, det ene uden om det andet, og at det heele Arbeyde indentis 
var flutter med et meget fint og hvidt Spind, der glendsede som Sotv.

Jeg havde ikke saasnart saaet denne nu forfærdigede Koqve ar see, sorend jeg 
erindrede, arden fuldkommen lignede de bruNe Eg g e-da nn ede Huse, hvori jeg havde 
fundet de mange Gioge-Hveps Larver med deres Bockiger, fom jeg har meldet om 
iNorsseInsekters Bessr.2det Stykke No. udiNorsseSelss.Skrist.4deTome. 
Ja at samcke Gioge-Hveps Boelig og denne Koqve var en og den samme Ting> 
blev jeg endnu meere forvisset om, da jeg star en saadan Kogve op og betragtede 
den indenfor liggende Puppe; thi heraf begreb jeg nu dm heeleSammenhcmg, 
fom er denne: at Gioge-Hveps Larverne ikke havde danner Koqven, som jeg for 
meente, men at de af Moderen havde vceret lagte i saadan en Larve, som jeg her 
har beskrevet, at Larven siden har bygget Koqven paa foranforte Maade, ja end- 
og forvandlet sig til Puppe, ferend Gioge-Hveps Larverne komm^ frem;. men 
üt disse siden faaledes have tilvoxet, at de have sprengt Puppen i Stykker, som 
derover har ssildt sig i alle sine Leder og fandtes liggende i det overste som brune 
fonderklippede Papir-Stykker, (vicL.loc. cit.) endelig at Gioge-Hvepse Lar
verne inden i Kogven have dannet fig egne Boeliger, fom Hvepse BoeKger, og 
stråledes ftrst betiem sig af denne Larve til Fode, og siden af dens Koqve som et 

? > Vinter-
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Vinter-HuuS, indenfor hvilker deres egne ffrsbelige Boeliger kunde finde Lye 
og Sikkerhed nok mod Vinterens Uleyligheder, hvilket altsammen Gisge- Hveps 
Moderen synes at have vidst forud, og just derfor lagt sine Eg i en Aame, der 
bygger en saa trvefast Vinter-Boelig. Herom blev jeg endnu meere forvisset, 
da jeg opMr en Koqve, som laae lcenger hen end de andre, uden at give nogen 
Sommerfugl afsig, og fandt i samme i Sieden for Puppe, en eetteste storMoge- 
hveps-Larve, fom opfyldte den heele Koqve, men vilde dog ey forvandle sig eller 
komme til Fuldkommenhed, maassee fordi den ved Koqvens Opfficerelfe var ble- 
ven beskadiget. Endnu et har jeg ved denne Koqve at erindre, hvilket den dog 
har tilfcelles med andre, nemlig, at naar Sommerfuglen er udfaren, sees en stor 
Aabning i den ene Ende, og den yderste Ende afKoqven opleftet ligesom et op
loftet Laag paa et Knurs, hvilket uden Tvivl viser, at Larven har brugt den For
sigtighed, ikke at tilkline^ dette Sted fastere, end at det ved et maadeligt Stod 
kan lette sig og give Sommerfuglen Udgang; thi var den der saa fast fom andre 
Steder, hvor man med en ffarp Kniv har Meye med at flkiarre den i tu, var det 
.en pur Umuelighed, atxet saa ffrobeligt Creatur, som en Sommerfugl kunde 
trornge igiennem eller stode Hul derpaa for at flippe ud.

Nu folger Puppens og Sommerfuglens egen Beskrivelse. Om den forste 
vil jeg kun sige i Korthed, at den er rodbrnn, og har en enkelt Rad afJndtryk- 
kelser paa hver Side. Sommerfuglen som fremkommer i Junii og Julii Maa- 
neder, er stor, uden Tunge, med meget ficerede Folehorn hos Hannen, ellers 
overalt Caffebrun, undtagen midt paa Vingerne, hvor de have et brandgult og 
krumt Tverbaand, som dog sidder nedrigere paa de undre end ovre Vinger. Paa 
Hunnen er dette Baand ey saa kiendeligt, da Farven er meere guulbrun overalt, 

dog morkere oven- og nedenfor Tverbaandet end andensteds. Begge Kion har en 
hvid Plet omtrent i Midten af de ovre Vinger. Paa undre Side see Vingerne 
ud ncesten som paa den ovre. Hos nogle ere Vingerne bagtil tilbageboyede, hos 
andre ikke. De Eg, som Hunnen scetter fra sig, see ud som Hampefroe, og fore 
intet Liim med sig, som mange andre, hvorfor de ikke heller hcenge fast til det 
Sted, de blive lagte paa, men ligge lose. Tab. IL Fig. i. forestiller Larven 
i forste Hud-Skifte. 2. Koqven med den deri liggende Puppe. 3. Som
merfuglen, Hannen.

V . O ft III.
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III.

En wd-graae Aame med dens Sommerfugs. Phalaena Geome

tre feticomis, alis angulatis , antice rufo - fulcis, margine 

femiocellatis, pollice albidis cum apice fuleo.

Denne Aame er afdet Slags man kalder Spandmaalere, eller efter vo
re Benders Talemaade Spandere c), fordi de gaae fort med For- og Bagdee- 
len allene, og reift den middelste Deel af Legemet i Beyrek, omtrent fom 
naar man spander og rykker Fingrene idelig frem, medens Haanden holdes op- 
reyst. Disse have alle den Art, at de kan ftesie sig med de 4 bageste Foder og 
reift Legemet lige i Veyrer, deels for paa derine Vtaade at hvile sig, deels for 
ar lede efter et nyt Blad, naar fcef forrige er fortceret, i hvilket sidste Fald de 
gemeenlig krumme Legemet noget faaledes fom denne ftes aftegnets ab. 3. Fig.i. 
Men med alt dette ere de dog ikke alle af en Beskaffenhed, da nogle ere jevntykke, 
andre tykkere bagtil end foran, nogle have Hoveder tykkere end Kroppen, andre 
langt finalere, og faa videre. Af denne sidste Art er den n«rv«rende, hvis Ho
ved er meget lidet, og de g forreste Kroppens Leder meget fmalere end Resien. 
De2de fsrste Par Forftdder ere kun fmaa, men det Me Par storre, og tykkest 
ved Roden, fom Tegningen viftr. Kroppens andet Led har en fort Tvcerstrceg, 
og der nedenfor en fort Punkt, hvorfra gaaer en fort Strime hen over der andet 
Par Foder. Alle Forfsderne have og en mindre fort Strime oven til. Krop
pens Me og 4de Led har hver 2de runde Knoppe, 6te Led en fort Prikke paa hver 
Side, og 7de med 8de Led, ftm ere morkere farvede end Resten, hver fire fmaa 
Knoppe eller Knuder. Imellem Bug-Fsderne, eller de forreste Bag-Fodder, 
sidde tvende kiedagtige Spidfte. De ovkige Deele, fom ere de 2de bageste Fo
der, og Rumpe-Klappen, fomaabnersig, naarExcrementerne gaaend, have 
intet besynderligt. Heele Kroppens Farve er brunagtig graa, ligefomHaft 

ftl-
<) Dette ganske begvemme Ord, hvoraf jeg herefter vil betiene mig , har jeg ikke for

end nyelig vidst at vcrre brugeligt btant vore Bonder, hvilket kan tiene til et nyt 
Beviis at deres Kundffab i Naturen er ofte storre, endstiont man forgiKves ven
ter at faae den udforsket, udm ved at give sig i Smntale med dein derom.
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Hassel-Oviften, hvorpaa denne Aame sad, saa den i Farve neppe kan ssilleS der
fra, hvilket er almindeligt hos flige Orme, og derfor kan man mange Gange 
gaae et Trcee forbi, uden at blive dem vaer. Det var den 19de September jeg 
fandt denne Aame siddende paa et Hassel-Trcre, da den ncrften var fuldvoxen. 
Den 27de lod den af at cede, og fsrst i October fammnnkryllede den med sitSpind 
et tort Hassel-Blad, hvori den lagde sig ril Roelighed og forvandlede sig til 
Puppe. Puppen har intet besynderligt, men Sommerfuglen, som fremkom 
deraf meget tilig Aaret efter, nemlig den 12te April, er ganffe smuk, saavel 
formedelft sin Farve,^som bag til bolgagtige Vinger. De overfte have en redagtig 
merk Farve paa forreste halve Deel, dog meere lys i Kanten, og i der nederfte deraf 
(ret yderst i Kanten) et $ie af samme Farve med en hvid Ring, som dog kun halv- 
Veis omgiver det. , Den bageste Deel er hvidagtig med en gron Skicer og en rod 
agtig-mork Spidse, omgiven af en lys Linie. De underste Vingers forreste 
Deel er paa undre Siden rodbrun, i hvis Nederste sidder en hvid eller Solv-far- 
vet Plet, som en halv Maane; det ovrige, som er hvidt paa denne Sommer
fugl, seer og noget Selv-farvet ud. Jeg finder den ellers ikke anfert hos de 
mig bekiendte Skribentere. Tab. 3. Fig. I. forestiller Aamen ledende 
efter et Blad. Fig. 2. Sommerfuglen.

IV.
En lodden og sortebmn Aame, gaaende paa Sneen, med dens 

Sommerfugl. Phalaena Noéhia. rufo * fuliginof^ 

abdominis lateribus coccineis»

- Der var den 4de April 1774» ar jeg paa min Kirke - Reife fandt denne Lar- - 
»e gaaende paa Sneen, og ssiont man samme Tid havde et maadelig stoerkt og 
klart Frostveyr, Maatte jeg dog forundre mig over at finde den saa hurtig gaaende 
paa den kolde Snee, hvormed den hele Mark endnu var bedcekket. Jeg tog da 
og giemte den i min Vante, som det eneste Glemme jeg havde, men da den ei 
forsigtig nok blev tilbunden, var den ved min Hjemkomst bortkroben og ikke mere 
« finde. Dog som jeg samme Tid fik ar hore, at man havde seer mange af dem,

O 3 giorde
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giorde jeg strap Anstalt til at faae flere, som og skeede. Man tilbragte mig kort 
efter 2 Stykker, af hvilken den ene endog var funden gaaende paa et i Ncerbeden 
liggende, og med Is og Snee belagt Vand, som tiener til et nyt Beviiö paa disse 
Aamers Haardforhed. 2777 i April fandtes den atter gaaende paa Sneen og 
dette Aar havde man ligesom 1774 en kold Sommer. Det ferste, som herve- 
faldt mig ind, var dette, hvorfra disse Larver vare komne, hvilket dog ikke kunde 
falde mig vanskeligt at begribe, naar jeg eftertcenkte, at jeg tilforn havde havk 
Aamer, som ifteden for at indspinde sig til Vinteren, og forvandle sig til Puppe, 
havde lagt sig i Skiul i Mosse og der ligget i Dvale indtil Foraaret, da de igien 
fremkomme, og ligesom fik til Live, hvoraf jeg siuttede, at det milde Veir, som
1 dette Aar indtraf i April og May, havde vwret Aarsagen, at de saa tilig for
love deres Vinterleie, ligesom det samme vift nok bor anfees fyr den eneste og rette 
Grund til det i Norg. Natur-Historie ommeldte Scersyn, at sorte og lodne Orme 
lode sig tilsyne paa Sneen i Aaret 1740. Men for at komme til disse ncervceren- 
de igien, da blev min forste Omsorg denne, hvorledes jeg kunde faae dem til at 
forvandle sig til Sommerfugle. Til den Ende lagde jeg dem i en Eske med Mosse, 
saasom jeg erindrede, at andre Larver af saMme Skikkelse og Beskaffenhed eihav- 
ge villet indspinde sig, forend de havde faaek Mosse om sig, og et Sted i Heiden, 
hvorunder de kunde sette sig (il Roelighed. Dette traf og rigtig ind med disse, 
som begge indspandt sig imellem Mossen og EskenS Laag, eller dannede en Koqve 
om sig af fiint Spind, som var bygget under Laaget som sin Grund, og rundt om 
beforstet i Mossen. Jeg var nu temmelig forvisset om deres lykkelige Forvande 
ling, og ventede ikke at see flere af dem denne Gang. Desuagtet bleve mig atter
2 tilbragte den 7de May, hvilke jeg i Begyndelsen ikke kiendte igien, eller kunde 
ansee for een Art med de forrige, da de baade vare indsvundne og bleven mindre, 
skilte ved deres fleste Byrster. Imidlertid viifte dog andre Kiendetegn tydelig 
nok, at de vare af famme Art, og endffiont de ikke vare mere i Stand til at ind
spinde sig som hine, men bleve liggende paa den blotte Mosse, indgik de dog strap 
efter i deres Puppeftand, ligesaavelsom de andre. Vel giorde jeg mig af dette

i endnu

/> Jeg har siden fundet flere Speichere af dette'Slags, stisnt af anden Art, der lige- 
faa tilig havde forvandlet sig til Sommerfugle, og disse have havt alas angule* 
»s ligesom demch.
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«ndnu lidet Haab om deres videre Forvandling , da de forekomme mig saa afmcrg- 
tige, og dog gik det her langt anderledes end jeg tcenkte; thi da de 2 forste bleve 
Mig til.ingen Nytte, fordi den ene kom tik Skade og den anden fortorredes i Pup
pe-Skallen, sag fandt jeg derimod den 29de Junii, da jeg forst faae efter disse, 
at de begge Havde forvandlet stg til Sommerfugle, Dont de samme laae dode, 
saa jeg sluttede, at de omtrent 8to Dage tilforn havde voere udklcrkkede. Intet 
staaer da Ntt tilbage, uden en rigtig Beskrivelse over disse Aamer, med deres 
Puppe og Sommerfugle; og da-vare de forste, fom komme mig til 
Haande, af Storrelse og Skikkelse som Tab* 4. Fig. 1. viser. Kroppen var 
sort med en lys Strime langs ad Ryggen , og tillige besat med smaa Knoppe, ' 
Ler bare mange som i en Kost samlede stride Haar eller Byrster. Hovedet var 
sort og gtendsende. De sidste vare hine i alt lige, men mindre, og, som sagt 
er, skildte ved deres fleste Byrster, som og vare blevne sorte-brune. Endffiont 
de i Storrelse fandtes ulige, vare dog deres Pupper lige store og eens dannede, 
nemlig jevntykke uden tydeligt Tegn oven tik Vinger og med en tiden Spidse til Slut
ning. Dens Farve var sort og gtendsende, dog saa, at Vommens Leder vare forpaa ro
de. Sommerfuglen har dobbelt Tunge, fine og hvidagtige Folehorne, et loddent 
Ryg-Stykke (thorax)y men glat Vom. Dens Vinger syntes ikke fuldkommen 
udviklede, fom vel kom deraf, dt den fandtes dod. Ellers er Farven i Alminde
lighed sort og rod, paa Ryg-Stykket brun-rod, paa Vingerne mork-rod, eller 
som med sort Flor overdraget rodt, med en sort Prikke i Midten. De undre x 
Vinger vare deelS rode deels hvide og sortstrimede, og ligesom de overste ikke til- 
fulde udbredte.- Vommen er sort, men paa Siderne smuk Coccinel-rod, lige
som Foddernes Laar, da Fodderne for Resten ere forte. Denne Sommerfugl 
ligner Phalæna Noétua fuliginoja Linnæi i meget, men synes dog t visse 
Stykker at afvige. Tab. 4. Fig. r. Aamen. 2. Puppen. 3. Sommerfuglen.

For at giore denne AameS Bessrivelfe endnu mere fuldstcendlg,inaaejeg som et 
P. S. endnu tillegge dette, som jeg observerede Aarek efter 1775. Mig blev i 
samme Aar den 13 Augusti tilbragt en lodden Aame af sammeStorrelse og Skik
kelse fom denne, nemlig bagtil'kiendelig bredere end foran, med mere; men der
imod langt anderledes farvet, da Kröppen var lysgraa og glat, besat med sorte og røbe/ 
Knoppe i visse Rader paa langs, alle'besatte med sorte og graa Haar eller Bry

ster.

y;
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ster. Midt ad Ryggen, hvor Pulsaaren ligger, gik en kod S trime, derefter 
fuldte paa hver Side en Rad af 12 sorte Kneppe, noget ftørre end de andre, med 
en mindre Knop toet for ved hver g derefter fuldte atter 12 sorte Kneppe i Rad, og 
imellem samme 2den og den Zde Rad redagtige smaa Knoppe, fomgiordeden 
sterde Rad, og endelig noermest ved Fødderne atter en Rad sorte Kuoppe. Hvad 
Slags Troee denne Aame opholdt sig paa, fik jeg ikke at vide, pien da jeg forsøgte 
at fcette den paa Birke-Troee, merkede jeg, at den begierlig aad af dens Blade, 
og jeg ventede da, at den efterhaanden vilde tilvoxe, hvorfor jeg ikke hastede med 
at aftegne den; men imidlertid fornam jeg mod Formodning den 17de, at den 
havde ffiftet sin Hud og faaet effen Den samme Farve, som den nyelig beskrevne, 
hvoraf jeg tydelig saae, at den var det samme Creatur under en anden Skikkelse. 
Jeg vidste nu allerede, at jeg ikke kunde vente ar see den forvandlet førend tilkom
mende Foraar, som sees af det foranførte, hvorfor jeg til Vinteren lagde den i 
Mosse, og satte et Glas der uden om, for at kunne betragte dens Adsterd. JmiD- 

> lertid fornam jeg, at den ikke vilde opholde sig i Mossen, men imellem Mossen 
og Glasset, hvortil jeg ikke kunde fatte Aarfagen, førend jeg tog Glasset afogbe- 
fandt, at Mossen, der ei var tsr nok, havde taget Muggenhed til sig. Jeg gav 
den derfor tor Mosse i Steden, og befandt da, at den stedse blev liggende deri, 
uden at komme tilsyne ferend midt i Manio, da den endelig krøb frem, men cre
perede dog, ventelig fordi den ikke vel nok var bleven bedcrkket mod Vinter-Kul
den, som og samme Vinter var meget stoerk, da den 27de Januarii 1776 stod 
3 Grader under Salammon. Fahrenheit Thermom.

V.

En caffebrun og guulstribet Aame, med dens Sommerfugl.

Phalæna noChia, alis luteo - purpureoque vatie-

gatis, poftice linea undulata lutea.

Dennr Aame er en af de almindeligste og tillige smukkeste, fom her antreef- 
sss, og «der Elle- Birk- Hassel- og Selje-Blade lige godt. Fuldvoxen er den 
iL Tomme lang^ samt smuk caffe-brun, med 4 hoiguule Linier paa langs,

2 paa
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2 pact hver Side, og oventil indfattede t en hvid Som. Disse gule Linier dele 
altfga Kroppens Caffe-brunö Farve i 3 langt bredere Limer eller Baand, af hvil
ke den, fom gaaer langs ad Ryggen, er bredest, og ofte Floiel-fort, da Sider-, 
ue ogfaa ofte ere rod- og sortprikkede. Desuagtet er den Caffe-brune Farve den 
fcedvanligste, undtagen paa Hovedet, Fodderne sg Bagen, som altid ere rod- An
sigtfarvede. Og dette er nu dens Farve i de sidste Hude-Skifter, hvorimod den 
i de forste, og medens den endnu er liden, falder gronagtig paa Ryggen, da Si
de-Linierne ogfaa ere b leg-gule. Da denne Aame er her faa almindelig, har jeg 
fundet Leilighed at anatomers den, og fandt da inden i den alle de Ting, fom 
Swammerdam hos Sommerfugl-Larverne har anmcrrket, faafom: a.) Me
dulla ipinalis, liggende langs ved Bugen oa bestaaende af mange fmaa, lyfe- 
gule, stade og mesteydeels firkantede nodis eller Kloder, alle forenede ved korte 
og fine Streenge. b.) Hierret eller Pulsaaren hoirod, liggende langs Ryggen, 
midtiblant de mange Muffler, fom ere fcestede til Hver af Kroppens Leder, og 
hvormed Legemet fgmmentrKkker og beveger sig. c.) Det hvide Fedt, som i 
Mcengde bedeekker alt dette og indtager det sterste Rum. d.) Maven, med en 
Mcengde Blind-Tarme, gaaende fra Maven i 3 Grene,- og over famme ud- 
spredde i mange Bugter, som vare desto smukkere at anfee, da de vare lyse-gule, 
ligesom Maven selv grces-gren. e.) To guul-grenne Ryrer omtrent midt i Legemet, 
og fasthengende ved Ryggen. De samme vare smukt overvcevede med guleAare- 
spredninger, som Swammerdams Figur dog ikke viser. Han melder ellers 
derom i Biblia Nat. Tom. 2. p. 575 og meener, at de fsrst komme til Fuld- ' 
kommenhed i Sommerfuglen, og at Tefticuli deraf genereres, ffiont 
den globulus in Papilione Mare, som han holder for Tefticulus, og 
har aftegnet Trb. 36. Fig. 12. har kun liden Lighed dermed, f.) Det 
Lem^ som Swammerdam kalder vas textorium , bestaaende af en lang 
blank Aare, som tager sin Begyndelse inden i Hovedet, gaaer Kroppen 
omkring, ogfaa indtil Hovedet igien. Swammerdam, som har dette 
Lem smukt aftegnet Tab. 34. 'Fig. 5., tor dog ikke med Vished udgive 
det for det Lem, hvormed Larverne forme deres Spind, og jeg maa sige, at 
jeg ikke har fundet det hos visse Larver, som dog virkelig indspinde sig, hvorimod 
det'hos denne Larve er meget kiendeligt, uagtet dens Spinder lidet eller intet, 
som siden ffal vises. Naar han derfor pag. 595 gietter, at det er vas fali-

Nye Saml. I. B. , P Valef
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vale* er denne hans Mening kangt rimeligere, siden jeg selv tydelig har mcrrket, 
»r det endes inden i Munden eller Hovedets som sagt er. g.) Duet (is pul
monalis, som fra hvert Aande-Hull paa Siderne saaes knippeviis at udspire, 
gaaende derfra r utallige Grene-Spredninger over Maven og alle andre indvor
tes Parter,, og hcengende fast tik Hoved-Aaren deraf, fom ligger langs Legemet, 
sust hvor den nederste gute Linie g a aer, hvor og Aa n de hu lierne ere. Disse Luft-
Rer med deres CKene, ere let at skills fra alle andre Legemets Parterda de ere 
Selv-blanke. Herved var dette mcerkeligt, at jeg inden i een afdem fattdt sid- 
dende ved- hvert Aandehult et Slags meget fmaa Orme (uden Tvivl Larvæ 
lehne umorum) af Skikkelse fon; Poser eller Punge {Fig. 2.), der idelig ud
videde og krympede sig tilsammen iglen, og det fom var endnu underligere, for
synede i den fmake Ende, - hvormed de sadde fastede rit Larvens Hund, med et 
Skindagtigt Mund-Stykke, som en Tragt. Naar dette Skind blev Mt fra 
Larvens Mund, saaes forst dens rette 'A5de -Red stab, siddende inden i den smake 
Ende eller Munden, og. stikket som enr i bageste Ende kloster Piil, omtrent som , . 
Fig. Z. udviflr. Det er og bekiendt nok, at de forpaa dette Redstab siddende \
Hager tiene flige Orme til at fleste sig med, for derved at flabe Kroppen fremad, 
siden de ingen Fodder have at hietpe sig fort med. At de jusi sadde i Rad tangs 
ved Siderne, og een ved hvert Aairde-Hull, kom nok deraf, at de der desto be--. 
drekundetroekkeLuft. Ellersharjegog fmwetandrestorre Giogchveps-Larver, lig
gende lose i disse Somme rfugk rLarvtr, og af siedvanlig Skabning, uden faadant 
Mundstykk som.her. Det er forsti Midten afSeptember, etter sildigere, at disse Aar
mer lade af at cede, dg teggesig til' Rorlighed, font steer teet under Jord-Skorpen, 
hvor de giere sig en Hule, hvis Begge de fleste og. glatte faaledes, at Muld- 
Klump ene hcenge. sammen; men enten dette steer ved et fint Spind (fom da er 
ganste lidet,) eller ved en afMunden ndgydet Vcedste, kan ei saa-vel adstilles. 
Saa meget ervist, ar derer faa Larver, som spiside mindre end denne. Ved 
Puppener urt et besynderligt at agte.

Sommerfuglen,. fom fremkommen i Iunu Manned, har ett opruldet Tunge>. 
Ha arsine Felehorne , oa hees igiemrem en vioket. eller morK Purpur-Farve , som 
paa de ovre Vinger, er blandet med guulr, da- det gule mes! viser sig midt paa Vin
gen, men Purpur-Farven der uden om. HoS andre sees det gule ncesten intet, 
men derimod 2 lyse og. violette Pletter paa hver Vinge. Overalt cr Farven ho»

Dem
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dem merke Skygger, . og der kicndeligste Forstiels Mcerke er w gnul bolgagtig 2b 
nie i de evve Vingers (aqeste Ende, som t indre Kant er meest klumpagtig og 
tyk. Denne Larve og Sommerfugl finder, jeg ellers ingensteds bestrcveu g)» 
Tab, V. Fig. i. Aamen. 2. Giogehveps-Larven. Z. Sammes ^Ede-Red^ 
stab og Hage. 4. Sommerfuglen.

VL
<En lodden og 'sort samt gnul- dinget Aame, med dens Sommerfugs.

Phalæna Bombyx > fufco - ferruginea, alis fuperioribus 

pofticeTufcis, fafciå lucida.

Medens disse Aam er ere smaa eller halv-voxne erede smukke atseetll, 
nemlig Floiel-sorte og maadelig lodne fom Floiel med 11 gule Ringe, som dog ikke 
omgive Legemet., men strcekke sig kun fra RyggeN halvveis ned paa Siderne.' Af 
disse chalve Ringe sidder kun 1 ved hver Leds Begyndelse, undtagen paa anden 
Led, der har 2, een for og een bag, hvorover den Zdie bliver dobbelt, da den ba
geste af 2den og den paa .gdie Led stede sammen. Forresten have de alle en Ind- 
stierclfe eller Udgravning i Midten. Saaledes seer den ud i de forste Hude-Skif- 
ter, hvorimod den siden faaer en mere lodden og varm Vinter-Dragt, da Haa
rene blive lcengere, is«r paa Ryggen, hvor de seer ud som en Man, noget af
brudt imellem Lederne og Farven mere lys eller blakket sort. _ Den gule Farve 
paa Ringen er nu kun brun, og, naar Aamen krummer, sig, sees hele Ryggen fuld 
af brune Tverstriber, som dog ikke strwkke sig faa langt ned paa Siderne, fom de 
brune Ringe selv ved Ledernes Begyndelse. I denne Tilstand stifter den endnu 
i elker flere Gange sin Hund, dog uden at forandre Farven. Denne Aame fin
des ikke allene paa Birk- Hassel- Vidie- og Brimgeb«r-Tr«e, hvis Blade den

•• x P 2 «der,

g) Von Linse kalder den Phalama Pifi; jeg har og fulgt dens Forvandlinger, og la
det den tegne, og Riesel har givet deüs Historie; hosminPhalame have de overste 
Vinger, der, hvor de hos Hr. Strom vare afsiidte, tvende runde hvid-gule 
Pletter, hvoraf de tvende nederste flod i hverandre. . M« 
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ttbev, men tager og til takke med adskillige Grcrs-Arter etter Enge - Vcexter, 
fatifom Spiræa pratenfis, Geranium fy I vatic* og flere. Naarden vedrores, 
krummer den sig og bliver hängende som en Ring omkring Trer - Qvistene, som den 
sidder paa. Inden i den har jeg ikke kunder finde det Kar, Swammerdam 
kalder vas textorium eller Salivale, hvorom tilforn er meldt No. 5.

Den er ellers af de Larver, som ikke indspinde og forvandle sig til Vinte
ren, men ligge i Dvale Vinteren over indtil Foraarer, da de begive sig nd af de
res Vinrerleie. Dette erfarede jeg forsi 1772. da de indtil midt i November 
holdte ved at eede, endog ganske falmede Birke-Blade, som det eneste da var at 
sinde. Da jeg ingen Blade mere havde at give den, lagde den sig forsi til Roe
lighed imellem Jorden og Mossen i et Kar, hvor jeg havde den siaaende, og laae 
der sammenringet ^krummet som en Ring) indtil fersi i Martn, da den begyndte 
at begive sig op af sit Leie. Da jeg nu i Begyndelsen af Maii havde giver den 
frist Jord og Moffe, Gesandtes den den 8de og iode i samme Maaned, at have 
giort et fint og sort Spind om sig i Mossen eller ret i det oversie af saiMe. Men 
med alt dette vare de dog ikke i Stand til at forvandle sig nl Puppe, men fandtes lig
gende inden i Spiydef sammenkrympede og fortorrede. Aaret efter forsogte jeg
atter at forvare disse Orme paa famme Maade, men uden endnu at vide den rette 
Omgangs -Maade, og var da endnu mindre lykkelig, da de denne Gang ikke en
gang vare i Stand til at indspinde sig, men dode forsi i April. Herved begyndte 
jeg forsi at eftertoenke, om ikke Feilen bestod deri, at jeg ikke vel nok havde tildcetz 
ket den med Mosse, og forvaret dem mod Vinter-Kulden og b'siuttede at fotsoge 
dette Aaret efter, 'font og steede. Jeg lagde dem nu som tilforn paa tor Jord 
og tildækkede dem med tor Moffe iå Alen hoit, og indsiuttededem med Mossen i et 
port Glas, at ieg derigiennem kunde see, naar de komme frem, og observerede 
nu, at de allerede midt i Februari krebe ud af Moss>n, udentvivl dertil lokkede 
af Solens Skin, fom jeg allerede Havde udsat Glasset for. Jeg merkede dg, at 
de, saa ofte det var koldt,,krobe ind i Moffea.iqien, og stiom de, paafolgende 
Kulde i Martii, som gik indtil 12te Grad af Fahrenheits Thermumet. for
dærvede nogle as dem, som ikke vel nok havde bedækket sig, lykkedes dtt dog med 
^t Par Stykker, som forsi i April-indspandt sig og den 22de efter forvandlede sig 
til Puppe. Puppen var som de fleste andrei Begyndelsen gren, men blev efter 

(nogle'
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nogle Dage'brimmed rod-brune Ringe omkring Vommens Leder. Den er ellers 
jevntyk, folgelig mere stumpet end strdvanlig, og har eu Rad Punkter paa Sider
ne, fom en Levning af Larvens Aande-Huller. Det Spind, den ligger i, er oval
rundt, hele 2 Tomer langt, fort, fint og halv giennemsigtigt, altfaa ei teettet med 
Vernis, og altid befundet i det overste af Mossen. Den 6te Junii kom Som
merfuglen ud, der altfaa ikkun havde ligger iå Manned i sin Puppe-Stand, paa 
famme Maade fom No. 4. der er en Vinter-Larve ligefom denne, hvorom jeg 
maa sige, at jeg ikke har ftmdet faadanne i Dvale ligende Larver hos Frisch eller 
andre, faa jeg ikke veed om faadanne Larver opholde sig i de varmere Lande, eller 
ide kolde,allene. Dette lcerer man ellers af 9?o. 4 04 6, at jo langer de leve fom Lar
ver, jo lcengere varer deres Puppe-Stand, og at der ene boder paa det andet.

Sommerfuglen er stor, men af en temmelig uanfelig Farve. Jsteden for 
Tunge syntes den have en indhuul Preen i Munden, omgiven af en fort hcrrdnet 
Vredste, fom var gaaet,den af Munden. Folehornene ere temmelig tykke og 
hvide, Vingerne nedbsieve, Vommen tyk, Farvenn Almindelighed graa-brun, 
de ovre Vinger fortil lyfe og lodne ligefom Halsstioldet, men bagenfor morkere. 
Denne msrke Deel er for og bag mest morkbrun og tillige foran mcerket med et lyst 
Tverbaand. De indre Vinger have en jevn Farve lidt lysere end de ovre, paa 
hvilke sidste endnu ogfaa fees 10 a ii brune Sener paa langs. Dette er Hunnens 
Bestrivelfe. Hannen har jeg ikke feet, men den adstiller sig nok fra Hunnen 
med sine, fimrede Folehorne og Vingernes mere friste Farve Z?) paa famme Maade 
fom No. 2. hvilken denne i mange Stykker ligner. Tab. VI, Fig. r. Aamen^ 
i de sidste Hudestister. *2. Puppen. 3. Sommerfuglen , Hunnen.

VII.
En brun Aame siddende fom en Vcyr-Hane med dens Sommerfugl. 

Phalæna Tortrix ,.alis fup eri o ribus flavefeentibus, fafciis 

duabus ferrugineis. - J . . ■ .
Nogle Sommerfugl-Larver eller Aamer have, inedenS de hvile- en egen og 

sierdeles Legems Positur, faß fom Larva PhaLBomb. CamelirL, der boier Hove-
P 3 det

5eg har ftet Hannen med den anforte Forssiel; hertil kan endnu leggsö, at de 
tvende lyse Tverbaand paa de sverfie Vinger ere paa Hannen ktendeltgere; deu- 
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fret og Rumpen opad, saa de nev flen stede sammen, og see ud som en staacnde 
Ring, of hvilket Slags her findes mange. Andre igien reife allene Rumpen i 
Veiret, som den Frisch har astegnet Beschreiö. der Jnsecten 3ter Theil 
Tab* IL af hvilket Slags leg en ariden Gallg agter ak bekiendtgiere en egen og 
nye Art, hvorimod denne ucervcerende ikke allene reiser den forreste og bageste Deel 
heit i Veiret, men beter og den forreste lidt tilbage igien mod Slutning, og lig
ner derfor ell Veir - Hane. See Tab. IX. Fig. 1. hvorimod den imedens den 
gaaer, er udstrakt i Lcvngde som andre Orme Fig. 2. Medensdeu sidder i foromtal
te Skikkelse, kan den med den forreste Deel give en rystende Bevcegelse og lade 
den bageste dumpe ned, alt for at skrcrkke sin Fiende. Den er ellers afdefaa 
kaldte Tortrices, der ei allene sammeyspinde Trceernes Blade, men fore al
tid med sig en af Munden gaaende Spinde-Traad, ved hvilken som en filum 
Ariadnæum de vide at finde Veien til det Blad, dehavefiddetpaa, og kan vcere 
faldne af, og detpaa en Maade som er ganffe mcrrkvcerdig. Hvad ister denne 
ncvrvcerende angaaer, da har den ligeledes den EgenfLab, at den forer en Spin- 
de-Traad med sig, hvor den gaaer; ofte finder man den og liggende paa et Blad 
nted Hovedet henvendt til Bug-Fedderne, hvilke den spinder saa fast til Bladet, 
at man ikke uden Vanskelighed kan stille den derfra. Naar man nu river den 
los, beholder den altid en Spinde-Traad i Munden, hvis Ende er strstet paa det 
Sted, hvor den fer fad, eller et andet, som den med Munden kan rore ved me
dens man river den les, og efter den Spinde - Traad, som man efter Behag kan 
udstrcekke ti! 1 og heel Alen, ophidser den fig som i en Strikke, for igien at kom- j 
me op til Bladet og det saaledee, at i det den holder Traaden fast med Munden 
giver den Legemets forreste Deel en opadgaaende Bevcegelse eller Krumning, for 
at kunne omfatte Traaden med det forste Par Forfodder. Saasnart dette er 
|Teet flipper den Traaden af Munden , for ved Hovedets frie Bevcegelse at befor
dre bemeldte Ophcevelse og Krumning endnu mere, som da gaaer saavidt, at 
Forfodderne ligge vidaabne eller horizontale. Imedens den har denne Stilling 
omfatter den Traaden med de evrige Par Forfodder, holder den fast med det ba

geste
' s / x

tte Larve er for Engene en af de ssadetlgsie> meget seylivet og vanskelig at brin
ge til Forvandling; mig har det ikke villet lykkes. Hos Linse heder den Pb» 
læna Rubi, 'V ' '
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Heste Par, udstrækker derpaa Legemet med Hovedet i en lige Linie r'gieu,--sg faa- 
snart den igien har fattet Traaden med Manden, igim tager den silmmeLegemers 
Krumning og Ophævelft, da den ved hver Gang avancerer ligestameget op, som 
Distancen fra Munden tik det bageste Par Forftdder erlang, og fom alt dette 
gaacr ganffe hurtigt, kober den i en Hast op efter den hele 'S t rif fe og haler sig op 
til Trcee- Bladet , fom man havde rever den fra. Vel vrier og krummer den sig 
ved alt dette uieget jammerlig , faa man Mille rænke, at der? snart maakte udmat» 
teS, og dog kan man vel en halv eller heel Times Tid holde ved nred af rive den 

.O ned, faafnart den er kommen op, -uden at udtrætte treti, da den viser sig lige hur
tig t at hale sig op igien. Farven paa denne Onu er rodb-rmtn Mont ujevn, nem
lig de els morkere deels lystr/, ellers overst paa Ryggen henved 4de og Fte Led 
meest lys, hvtdagtig og ligesom marmoreret. Paa anden og tredie Led, har den 
2-smaa Ophoielfer, som under ForstorrelstS Glasset sees at væve dobbelte, og 
paa 6te og 7de Led 2 ligesaadan enfrite , men mindre, ligesom og paa næste Led 
ved Stierten, der tik Slutning har /n liden opstaaende Spidse. Det öptnfc den. 
gyder afMunden feer ud som en guul Silke -Traad, og af stimme gule Silke gier 
den mod Vinteren en rund Kogve om sig, fom desi fæster enten til en Træe-Qvist, 
eller inden i et Blad, fom deri fttst med sit Spind har fammenkryllet. I 6age= 
fie og'puakeste Ende er famme Kogve aaben, og i den forreste kun med nogle faa 
Traade tilfpunden, faa at Fluen iettelig kan trænge igieunem og komme ud. Saa- . 
ledes indspinde de sig sidst r Augusti paa Birke-Træerne, hvor de opholde sig.- 
Puppener temnrelig ryk, i nederste eller bageste Ende noget krum,.hvor dem og med 
fin fine Spidst hænger fast til Spindet. Dens Farve er rodbrun, men dog ttb 
vge overdraget ligesom- med hvid Kalk, dog faa, at det rodbrrme hist og her frem- 
pikker, og at den har 3 rodbrune Baand eller Range omkring Bommen.

Sommerfuglen, sock iSkttningen af Majt kommer ud deraf, er temme- 
Lg stor mod Larvens og Puppens Swrrelst og har en opruldet Tmrge. . Hamrens 
Folehorne ere lidt fiæredeMen Hmmens ikke. .Dens Stilling er faadan, at den 
vender ned med Hovedet, men reistr Vommen med Vingerne temmelig hoit i 
Veiret. De ovre Vingerere paa begge bagtik bolgagtige eller r adstUlige Bug
ler udgravede og tillige hvid-ftyndstde, ellersstrmuenklewmede eller paa hinan- 
tzev-fawende; paa. Hunnen guuluHttg brune/ men paa Hunnen lidt morkere og 
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paa begge med 2 brune Trerbaand tegnede, foruden de smaa brune Linier de hav 
paa wert, der gior dem moetformige. De undre Vinger ere lysere med faa og 
afbrudte Tverlinier bagtil. Den ligner meest Phalæna Tortrix Avellana 
Linnæi, men pedes (pinofi og de?z'die afbrudte Tverbaand paa Vingerne 
fattes. Dog har den i Enden af Laarene et Par smaa fpinæ eller Tiorner og 
paa,Vingernes bageste morke Kant en utydelig hvid Linie, der halvvejs feer ud 
som et Tverbaand. Desuagtet bliver den dog nok en egen Art adMdt fra avel
lana. Tab. IX. Fig, 1» Aamen hvilende. 2. Den samme gaaende. 3. Sonv 
merfuglen.

VIII.

En grou f med en Stiert-Spidse bevcrbnet Aawe, tilligemed 

dens Sommerfugl. Sphinx Populi.

Denne Äame horer til det Slags Sommerfugle, som kaldes Sphinx og 
kiendes gemeenlig deraf, at de have et Horn eller hoy Spidfe paa Stierten, fom 
fees af ncervcrrende Tab. VII, Fig. r, 2. Den har et trekantet Hoved, om
givet med en guul Som og tegnet med 3 morkrsde Pletter 1 overst i Hovedet og 
i neden til ved hver Side. For Resten er hovedet saavelfom den ganske Krop 
guul- gren. Hele Kroppen er desuden bestred med Prer siddende paa denö man« 
ge Ringe, hvoraf hver Led har 8» Tvert over Kroppen gaaer 7 sikraa og gule 
Linier , af hvilke den forreste og bageste er meest kiendelig. Forfodderne ere ro
de med en hvid Skrime og Bugfedderne gronne med en lrgefaadan red Strime. 
Rumpe-Kloften omgives af en guul Som, ogStiertfpidfenhar ved Roden en mor- 
ke-rsd Plet. Nogle af dem har 10 msrke-rede Flekker paa Siderne, fom fees 
Fig« 2., hvilke derimod andre gan^e fattes. Derimod er dette at mcrrke ved 
dem alle, ak naar andre Aamer ikkun har 9 Aandehullcr paa Siderne, har disse 
io. fordi ikke det 2den og 3bie Led som hos andre, men allene det 3die Led for
fra at regneder uden Aandehull. Saaledes feer den ud, naar den er fuldvopen, 
men etters er den i de forste Hude-Skifter blaa-gron, og har allene 2 noget'kien- 
delige Tverstriber paa Siderne. Angaaende dens Levemaade, da veed den dyg
tig at vorrge fig, naar man rorer ved den, i det den flaaer om sig paa begge Sider 

eller
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«Ner svinger Hovedet med den forreste Deetaf'Kroppen nü til en nu tik en anden 
Side, da den imidlertid hviler paa Bug-Fodderne. Ellers kan den og af Frygt 
"krympe sig stcerkt sammen og trcrkke Hovedet under Bugen, da den imidlertid hvi
ler paa det bageste Par Bug-Fodder og Efterffyverne allene, som feet Fig. 2. 
Da den opholder sig paa Aspe-Trcee, ogffal sidde paa debcrvende Aspe-Blade, er 
den under Fedderne forsynet med mange hvasse Hager, hvormed den kan faste sig 
saa stärkt, at man snart ikke uden at stive den t Stykker kan rive den les derfra, 
ligesom den og for at befcrste sig destomere holder Bladstilken imellem Bug-Fod- 
derne og Efterffyverne og Bladet felv, som den ceder paa, med Forfodderne. Ime
dens de voxe, ere de en sårdeles Sygdom underkastede, som bestaaer deri, ar der 
af dens Legeme fremkommer-en stor Mcengde Gioge-Hveps-Larver, som i stor 
Hast cede sig ud af Huden, og da de sidde mange samlede, giver Aamen en un
derlig Anseeude, ligesom den var sporkket med hvide Fleffe - Stykker. Saasnart 
ere disse smaa Larver ikke krebne ud af Aamens Hud, forcnd de krumme Hovedet 
eller Legemets forreste Deel som en Hage , for at indspinde sig, og det faalcdes: 
af den forste Okie-Draabe de lade paa Aamens Krop, udstrcekke de en Spinde- 
Traad, som de fcrste teet derved, og have altsaa dannet den forste Maffe, fra 
samme trakke de Traaden hen til et andet Sted, og ved at fare saaledes fort at 
knytte den ene Maffe til den anden, blir det hele Spind til et Garn, bestaaende 
af mange Maffer, og da Spindet snart stivner, staaer dette Garn opreist. Her
ved er den da allerede paa dkn ene Side indfpunden, men nu kan den umuelig 
vende Hovedet hen til .Ryggen, for paa den Side at forfcerdige et ligesaadant 
Spind, fom dog behoves, om den deraf ffql blive iudfluttet og bedakket, den 
veed derfor paa en ganffe.behomdig Maade at snoe sig om til hiin Side, i det den 
trcekker Stierten ud af Aamens Hund, hvori den hidindtil har siddet fastet, og 
trcekker saa Hoveder, som for var opreist, ned til Aamens Hund igien, da Legemet 
imidlertid hviler paa og stotter sig til det allerede ssorfcrrdigede Garn. Saasnart
den nu med Hovedet har naaet Aamens Hund igien, begynder den der at spind« 
paa samme Maade forat forfoerdige Koqvens anden Side, og naar den nu heel 
igiennem er indfpunden, indgyder hen i Mafferne en bruun Voedffe, som tætter 
dem, at den indenfor kan ligge sikker nok for Regn og Snee. Det er virkelig 
et fornoieligr Syn, at see et halv Snees saadanne spinnende Larver siddende p.aa 
en Aame, da Arbeider her gaaer utroelig fort, og den ene ligesom hielper den an 

rLye Saml. I. 25. Ä Ven 
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den ved at fieste sit Spind i den andens ncerved siddende Koqve., Imedens «6 
dette forrettes, sidder Aamen ganske stille, fom dog ikke skeer af Afmagt, thi ro- 
rer man den aldrig faa lider, flaaerden dog dygtig om sig, som tilforn. Imid
lertid bliver det dog densDod,. hvorfor mange unge Aamer bleve paa denne 
Maade fordervede for mig. De derimod som allerede vare komne kil en vis Ak- 
Ler og Sterrelfe vare dette Uhcrld ikke underkastede. Hvad un disse Creaturers 
Forvandling angaaer, da mcerkede jeg at de fmaa Gisge-Hveps-Larver med deres 
Koqveygemeenlig faldt af Aameu, naar den var dsd, og blev kiggende paa Jor
den for derut oppebie sin Forvandling. Aamen felv legger sig til Roelighed sidst 
i August eller ferst i September, og glor sig da en Hule i Jorden tc?t under Jord- '• 
Skorpen. Sommerfuglen fremkom Aarer efter den ote Junii og har en fmuf 
aske- eller rod-graa Farve, famt tykke og paa dm ene Side taggede Felehorne, 
der ere hvide paa overe men redbrnne paa undre Side. Dens Vinger ere kem^ 
melig fmale, paa indre Kant iudftaarne, bagtil bskgagrige, paa Fladen noget 
berede eller indhule, af Farve brune, dog faa at de have nogle graa Flammer, 
tn graa Farve ved Roden, og en hvid Plet I Midten, samt brune Seener» 
De undre Vinger have famme Affe-graae Farve undtagen ved SloDen (baftn) 
hvor de ere rodbrrme. Overkivet er meget rykt, men Vommen smak. Tab. VIL 
forestiller Fig. i. Larven hvilende. 2. Larven gaaeude. 2. Sommerfuglen,

IX.

En gron Vandsprsykende Slatne med dettöFIue eller Fyllekummer. 

Tenthredo atraantennis clavatis rufelcentibus, 

apice fufcis*

Denne Aa me kan henregnes til der Stags, som man her til Lands kalder, 
Fylkekummer, endffiont famme ikke altid ere af en Beffaffetthed, da nogle leg-' 
ge deres Eg inden for Trcee - Qvisiens Bark, hvoraf siden ved Trcee- Saftens 
Tilstod udvoxer Knuder elley Galler, hvori Ormen indtil Forvandlings-Tiden 
tigger indfluttet. Af jaadan Art er den /eg under Vetre Navn har beskrevet i 
Smidm. Beskriv, og endnu udforligere i en til del norske Selskab indgivet»

' _r ' -> . : Af-
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Afhandling om Infect. Forvandling; hvorimod den ncervcerende, vanker frit om 
paa Træerne som andre Aamer, indtil den vil forvandle sig, da den indfpinder 
sig og gier en Koqve om sig, som siden fPof vises. Den er fuldvoxen henvetz 

;'i Tomme lang, har guult Hoved med sorte Hine ^Punkter, jevntyk Krop, over
alt afdeelt i omtrent 74 fine Ringe, alie besatte med fine og hvidagtige Prer, da 
hele Kroppen ellers er Soe-gren. Langs ad Siderne og Mt ved Fedderne sees 
en Rad dobbelte Prer, langt sterre "ent> de andre, og der ovenfor de brune og me
get fine Aande-Huller. Forlodderne ere 6 03 meget skarpe at fole til , Bugfod- 
derne 14 foruden 2 stumpede Fodder yderst i Stierten, som er afiang og gemeen- 
kig bsiet, som allesammen sees af Tab. VIII. Fig. 2. Medens den er ung er 
dens Legeme overdraget med et hvidt Pudder eller Meel, som en Mælde, hvilket, 
naar det stryges ab kommer paa igien, Men mærkes ikke Hos den i de sildigere 
Hude-Skifter. Angaaende dens Levemaade, da opholder den sig paa Vidie, 
men som allerriest paa Birke-Trcee, og sidder omkring Peripherien af dens Bla
de, medens den ceder, men Hæfter sig ellers med Fodderne til Bladenes undre 
Side og det sammenruldet som en Ring, som sees Fig. 1. SaaledeS sees den 
hængende den hele Dag, da. den ikke ceder uden om Natten, saavidt jeg harmcrrket. 
En af dens mærkeligste Egenskaber er, at den ikke allene af de fleste Prer eller 
Prevorrer paa Kroppen kan give Vand-Draaber, naar den vedrores, men at 
den og ensteds ved Bagdelen og hen ved de bageste Bugfodder, kan sproite Vand 
i en meget fin Straale vel en halv Alen eller mere langt. Dette fornam jeg forst 
den 16de Julii 1773. da jeg fandt den liggende i Mosse paa Marken; thi jeg 
havde ikke for taget den op, forend jeg. fornam, at den ei allene gav meget Vand 
af sig som giorde min Haand vaad, men ogsaa undertideu sproitede Vandet i en 
lang Straale, som sagt er, hesynderstg naar man lod den nogen Tid imellem, da 
man kunde giere sig temmelig forvisset derom. Jeg mærkede og at man for at 
faae den til at vise denne Prove, maatte gribe den ved Hovedet eller den forreste 
Deel af Kroppen, hvorimod jeg ikke kunde fornemme at den der eller andensteds 
udspirede nogen Vand-Straale,. som henved Bagdelen. Meere Kundskab fik 
-eg den Gang ikke om den, siden den kort efter dede, maaj^ke fordi den alt for 
ofte havde været vedrort og kryster. Men Aaret efter fandt jeg mange af dem 
paa Birke-Træerne i Augusti og September og fik derved Anledning ril flere For
sal J?g Mærkede da at- de fleste, naar man griber dem, fttte en stor Vand-

Q 2 Draa-
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draabe i Haanden, og at dette af nogle' ikkun skeer den forste Gang, men afandre 
oftere. Nogle kan man ei faae til at spreite Vand, hvorledes man end bær sig 
nd med dem , hvilket dog skeer af andre, nu faa, nu mange Gangeø euren de ere 
store eller smaa, altsaa som det synes uden Forskiel af Alderen, hvori det synes 
ar forholde sig anderledes end med Hr. Müllers Pile-Larve (vores Lov-Aa-' 
tnc) der ligeledes sproiter Vand, men ikkun i en vis Alder, da den for og ester er 
ganske uden denne Egenskab. Ellers Mærkede jeg endnu neiere denne Gang, at 
Vand-Straalen kom ud tæt bagenfor de bageste Bugftdder, vg eydskiont dette 
er vanskeligt nok at fee, formedelst den store Hastighed, med hvilken denne Sprsi< 
ten skeer, saa blev jeg dog desto mere forvisset derom, da jeg skar et Par af dem 
vp og betragtede dem inden til; -thi jeg befandt da foruden Maven to lange og 

' blanke Aarer eller Kar liggende under Maven i utallige Bugter, som udstrakte
giorde hele to Tommer i Længde, og som i bageste Ende ikke allene hængde fast til 
Maven og Btind-Tarmene, men strakte sig ogsaa ved en Green hen til Huden, 
just bagenfor Bugfedderne, hvor jeg har sagt, at Vand-Straalen udkommet. 
Jeg kan altsaa ikke vel tvivle paa, at det jo er af dette Kar den ndspreiter Vandet/ 
rndskient jeg derfor ikke vil nægte, at det tillige er dens vas fali vale, fordi baa- 
de det har den sterste Lighed med det man mærker i Sommerfugl-Larverne og hvor- 
om jeg tilforn har meldet No. §. st, saaog fordi jeg tydelig merkede at det med den 
forreste Ende virkelig strakte sig hen til Hovedet og leb ind i samme paa samme 
Maade som hint. loc. cit. Det ovrige jeg anmærkede, var forst en Mængde 
Vand som kom flydende, da jeg skar Aamen op, dernæst en Mængde Fedt-Par
tikler, deels blanke deels gule og alle giennemsigtige, hvoraf forbemeldte Kar 
allevegne omgives, hvilket Slags Fedt er tgien adskilt fra et andet, der hænger 
fast til Aamens Hund, og feer ud fom fmaa hvide Eggebkommer; Og just disse 
hvide Partikler er det som foraarsager de hvide Prer som allevegne mærkes uben- 
paa Huden; kan og vel være, at de Vand - Draaber, Aamen giver af sig, just ud- 
stes deraf. Om dette Vand er af samme Egenskab som Pile-Larvens foresatte jeg 
mig forleden Aar 1776 at ville forjoge, men i dette hele Aar var jeg ikke i Stand 
til at finde en eneste.

For nu til sidst at beffrive dens Forvandling, da mærkede jeg ät de alle 
Mod Slutning bleve en temmelig Deel mindre end tilforn, og ar Aande-Huller-

uo
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ne bleve sorte fom fer vare brune og knap! synlige. Derpaa lagde den sig deels 
sidst i Augusti deels i September i Mosse > hvor de indfpandt sig og gydede i dette 
Spind en bruun Vcedffe, som torret giorde det til et meget haard og fast Kogve. 
I Januari Aaret efter ffar jeg en af Koqverne op,- og befandt da Aamen af 
Skikkelse fbm Fig. z. da Hovedet var. guulagtigt, Hine-Punkterne, Tcrnderneog 
Aandchullerne sorte , Kroppen af en friff gron Farve, Forfodderne sammenkrum
mede, Bugfodderne ncrsten forsvundne, og afAnseende som Pegsorte Tverlinier. 
Paa Siderne saaeö nogle Spidser eller Hvasse Ujevnheder, som en Levning af de 
tilforn vcrrende Prer. Saaledes laae den hen det hele Aar og efterfolgende ind
til Maii, da jeg mcerkede at den blev ganffe fortorret. De andre, hvis Koqver 
ei vare opffaarne, havde Muufene allerede lcenge.siden fortarret, som jeg allere
de tilforn har erindret. i77§. indsamlede jeg dem atter afTrceerne, og ffiont jeg 
endnu havde den Malheur, at de fleeste bleve fortorrede, lykkedes det dog meden 

, af dem, som fremkom som Flue den 2den Junii 177'6. Den var mindre end
Fylle-Kummeren (Tenthredo Vitellina) men samme meget liig, da Hi
nene vare store og sorte, .Folehornene rodagtige og bestaaende af 5 Dele eller Le
der, af hvilke den forste udgior den Halve DeebafLcrngden, og de ovrige Resten, 
dog saa, at de 2 forreste danne en langagtig Klode, merk i Enden. Overlivet og 
Bryster har en brun Loddenhed. Vommen er sort og ncrsten glat, FodderneS 
Skinnebeen og Fodsoller rodbrune, Vingerne brune og glaSagtige med en tyk og 
mork Sene i yttre Kant og en merk Skygge bagtil i Spidsen. I Rumpen hav
de den adffillige Klemme-Redffaber, ister 2 store og Kolleagtige i Enden, Hvilke 
jeg og har fundet hos Fylle - Kummerens Hanner. Tab.,VIII. forestiller 
Fig. i. Larven hvilende og sasthcengendeunder et Birke-Blad. 2. Larven ud
strakt og gaaende» 3. Larven sammenkrympet i sin Koqve og 4. Flue-Hannen.

X.

Ett hlaagron Aame med beaaget Stn'Me, og dens Flue.. Tenthredo 
atra, antennis clavatis luteis/ abdominis primo 

fegmento, linea alba.

' ■ ■ Medens denne Aame er liden, kan den ikke vel adffilles fra den forommeldte 
Vand-sproirende Larve, da baade Skabningen er den samme, og den ligesom hin

O, 3 er
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er bedækket med et hvidt Meel. En langs Ryggen gaaende morkStrime er 
endnu det eneste som adstiller dem; men naar denstifter Huden' og tilvoxer, bli-- 
ver Forstiellen kiendeligere, da den faaer en meere blaaeagtig Farve og en smuk 
Ultramarin btaa Stvceg langs Ryggen, indfaltst as en.sort og deruden»rn 
igien af en guul Brcrmme. Denne braagede Strime begynder hen ved den anden 
Forfod og endes ved den n«st sidste Bugfod. Kroppen, der kan blive til 2 Tom
mer lang, har henved Z2 Rynker besatte med starpe Prer og ^Rynker, imellem hver 
af disse uden Prcr. De ncermest Fodderne i 2 Rader siddende Knoppe ere lige
som Rynkerne meget starpe og ligesom savede af de starpe Prer, som sidde derpaa. 
Forfodderne have starpe Kloer med en üdstaaende Kane afn-rste Led oven.for, der 
gior ligesom en nye Kloe, og med alle disse Kloer kan den klemme sig meget fast: 
til alt hvad den rorer ved, ligesom den og med samme kan fcrste sig til Birke-Bla
denes undre Side, som den hcenger fast til, ligesom foromtalte Vand-sproitende 
Larve Tab* 8. Fig. 1. Aine - Punkterne og Aande-Hullerne ere sorre, men 
Hovedet bleg-guult, med en brun Triangelagtig Malning, som dog ikke er saa 
bestandig. Endstiont jeg har seet tvende Stykker af dem, og har. havt Anled
ning til at betragte dem, saavel i Ungdommen, som deres fuldvoxne Alder, har 
jeg dog aldrig kundet mcerke at de sprsite Vand, ikke en Gang, at' de give Vand«, 
Draaber af sig, som mange andre Larvæ Ténthredinum. For nuar bestrive 
dens Forvandling, da giorde den forste jeg sik 1774 den 12te Sept, en brun Ko- - 
gve om sig i Mosse paa samme Maade. som den foromtalte Vandsproitende Larve, 
og laae saaledes hen uforandret indtil Man Manned 1776, altsaa norsten 2 Aar," 
da den forst overgik t Puppe-Standen. Puppen var as samme Beskaffenhed- 
som andre saadanne, da Folehornene laae klemmede til Brystet, > Fodderne sam-! 
menlagde, og de endnu mwviklede Vinger, imellem. de?2 bageste Par Fodder;: 
men da den ei tilfulde var i Stand at stille sig ved Orme-Huden, kunde den ikke 
vel aftegnes, hvorimod jeg her har aftegnet Ormen saaledes, som den sees liggen
de i sin Koqve Fig. 2. Fluen som fremkom forst i Iuyii er stor oa sort,, sanu, 
glat og glendsende, har en hvid Tverlinie. paa Vommens forreste Led, ogligeler' 
des noget hvidt yderst i sidste Led eller Rumpen. VomMen Ä og övetitil noget 
bruun, men ellers fort. Folehornenes halve Deel er som sirdvanlig heel, men 
den anden deelt i 4'Leder, af hvilke den yderste gior emKlode , der er meke indad- 
boiet, end jeg har seer hos andre. Farven den er guul, Jodderne ere forte- og 

s '4 ■_ allene
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LereS Fodsoller (palmæ) rodbrune. Imellem de 2 forreste Fodder, sidder en 
ryk udsiaaende Klump paa hver Sige, fom Tegningen viser. Vingerne som 
ere temmelig lyse, have en sort og i Midten klumpagtig Sene fom fccdvanligst 
yttre Kant, og en merk Skygge bagtil i Spidsen.. I dens Rumpe/andt jeg et 
ganste besynderligt Redstab, bestaaende af 2 Blade (Fig.4.) af hvilke det ene og 
bredere å) var allene indstaarer paa Fladen som en Fül, hvorimod der andet og 
fmalere b) som var stier dertil og i Enden krumt om dcr hint, var saavel savet 
i Kanten fom paa Fladen. Dog var det kun paa den ene af Kanterne 
Len. havde Save - Trender, hvorimod den paa den anden havde en 
invstaaren Fure eller flad False, der svarede imod det hosstiede Blads fla
de Kant, som faldt ind deri og kunde i, samme False stydes frem og tilbage. 
Legges nu dertil ad dette sidste.a) havde i Enden 2 krumme Teender, som er Klem
me-Redstab, har man . her , i kort Begreb g Redstaber rillige 1 dobbelt Fiil, 
i Sav og en Knibe-Tang^ Alt Dette har den bereMte Reaumur allerede lcen- 
ge siden observeret hos Tenthredinum Hunner, og rillige viist, hvortil det 
tiener, nemlig at De med Tangen stste sig i Trceernes Bark, og med Saven og 
Filen som de fere vexelviis frem oq tilbage , giere en Skyre deri, for i samme at 
gieMme sine Eg. Paa denne Maade er. det at Fylle-Kummeren og flere faa- 
danne Fluer bringe deres Eg ind i Trcrernes Bark, som siden ved Narrings-Saf- 
tenS Tilstod voxer uh i Galler, i hvilke den af Egget fremkommende Orm ligger 
indflnttet. Jeg har og virkelig hos Fylle-KummerenS Hunner fundet lig- faadant 
et Redstab med 2de Blade som dette ncrrvcereude, og allerede paa et ander Sred be
drevet samme. Men herved, kunde dette falde brecenkeligt, hvorfor.denne Flue, hvor-. 
om jeg her handler, er forsynet dermed, da den dog ikke font Fylle-Kummeren leg
ger sine Eg i TrceerneS Bark, men efter andre Larvers Art uden paa Trcrerne 
.eller deres Blade, hvor de gaae om og erncrre sig, og endelig tilsidst indspinde sig 
i Kogver, som sagt er?. - Enten maa man da falde til den urimelige Paastand, 
«t Gud og Naturen har her giort noget forgiceves, eller og maa man troe, ar 
Fluen bruger begge.diste Omgangs - Maader) ligesom- den selv behager, stlgelig 
ar deres Larver baade kan ligge i Galler, fom Fylle-Kummerens, faaog felv ind
spinde sig i Koqver, som om denne ncervoerende allerede er sagt, hvilken Formod
ning jeg ved en anden Leilighed vil strcebe ar bringe tik sterre Vished. Tab. X. 
Fig. i. Larven. 2. Den samme sammevkrympet v sin Kogve. 3. Fluen.
4. Dens Save- og File-Redstab strsierret. XL
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Ll.

En gron knortet Aame med dens Sommerfngf.

N«st forommeldte Aame, har jeg ikke feet nogen fierce end denne n«rv«-! 
rende Tab. Fig; i. den horer-til de ssaa kaldte Knort-Larver, hvis Legemer 
ere besadte med haarde Knorter.: SaaledeS har og denne mange brandgule 
Knorter, alle omgiven med en sott-tRanden ujevn Ring og besadte med A a 6 Haar, 
af hvilke det middelste var längst , men de ovrige kun korte. Af disse Knoppe 
sidde paa de forreste Leder 4. men paa de andre 6. Andre have dog ikke de 
brandgule Knoppe omgivne af sorte Ringe, som Tegningen viser, men i den 
Sted langt storre forte og i Randen meget ujcvne Ringe, der omgiver Larven- 
Ryg og Sider, og hvori Knorterne-sidde indfattede (radvns) som Steene i en 
Ring. For Resten er hele Legemet af en smuk grcesgron Farve- og af forste 
Anseende glat, fpient det dog, na ar note tilftes, har en lys Loddenhed; lange 
Sidelinien yg de udstaaende Knorter ved Jodderne har den ogfaa korte Haar eller 
Spidser, som gier dem hvas at fele til. Af disse nu beskrevne Aamer bleve 
mig adskillige tilbragte, deels forst deels sidst i Augusti- og fom man berettede, 
fandtes de siddende, paa Pors; men siden de kom i mine Hcrnder vilde de hverken 

.«de afPors eller andre Slags Trceer; siden fandt jeg at deopholde sig paa Lyng 
(Erica vulgaris) hvis Blade de ade, men ikke Blomsterne. • I Begyndelsen 
ere de forte , f^aae siden gronne Ringe omkring de forte Knoppe, omsider blive de 
n«sten ganske gronne; Knoppene blive brandgule, gemeenligen omgivne med 
forte Ringe. De begyndte strap at indfpinde sig saaledes, at de begyndte neden 
til i den Mosse jeg havde lagt for dem, og derfra opforte en Koqve eller For
vandlings-Huns f«stet til Porsens Grene og Blade, som stod hos. Herubi bar 
den sig ad omtrent som fer er sagt No. 2. da dén ofte stak Hovedet ud af Spindet, 
for at fceste Spindet inden til, og ofte gav det et sterkt Tryk med Munden og Le
gemet, for at give det sin rette buedannede Skikkelse, og hindre at Veggene et 
skulde falde udtndgydede ogfaa tilsidst en gren V«dske som en Vernis deri for 
at.tætte det. Men det, som fornemmelig skildte dennes Arbeide fra hins, var 
dette, at den ei allene dannede sin Koqvesom en med Spidsen opvendtPcere, men 
.ogsaa i den overste Spidse gavlen en besynderlig Skikkelse, fom ikke kan lignes 
.bedre end ved en Fiske-Drine eller Ruft; thi ligesom et saadant Fisker-Red

skab

/
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skab bestaaer af mange Tene eller Pinne/ammensatte i Form af en Pyramide eller 
Trakt, den ene indenfor den anden, saa er og denne KogveS overste Spidse sam
mensat af mange haarde og stive Traad - Ender, der ere dannede af Aarnens 
Spind, men ikke som.Resten tilklinede og satte i en opad lobende Spidse fom en 
Trakt. En ligesaadan Spidse af sammenlobende og ligeledes stillede Traade, 
seer man og strap inden for, hvoraf folger, at ligesom Fiske kan uden Vanskelig
hed gaae ind i en Tenne, siden dens smaa og tynde Pinde give efter, men sin
de Udgangen tilsperret formedelst de tcvt sammensiuttende Pinders Ender, saa kan 
og Sommerfuglen her, for at flippe ud af Kogven meget let sprede til Side de 
foromtalte stive Traade, fordi de cre smidige og give efter som Spendesiarre, 
hvorimod Insekt-Wdere, som kunne ft'ade den, ikke kunde komme derind, fordi 
Traadene, som ere foreenede i en Spids vender ud efter og lukke Indgangen til. 
Saaledes veed denne Larve at forbeholde sig selv det Middel, at kunne gaae ud 
af et saa stocrkt og vel tilfluttet Feengsel, ved den samme Aabning, fom hindrer, 
hvilket Insekt det og er, "at gaae derind, som altsammen kan lceses vidtleftigere 
og meget vel udfort i Bomares fordanskede Natur-Historie om Knort-Lar
verne; §te Tome pag. 43. Tab. IX. forestiller den grynne Knort-Larve, 
nemlig Fig. farven selvi naturlig Storrelse. Fig. 5. en sort Strcrg hos nogle, 
som for hver Led indflutter de brandgule og lodne byrsteholdendeKnoppe. Fig. 6. 
Koqven i Profil med den indfluttede Puppe og tvende Aabniuger begge dannede 
som paa en Aale - Töne. Sommerfuglen Fig. 7. er saavidt jeg seer ingen anden 
end Phalena Bombyx pavonia (de Danffes Paafugleye) eller maaske en Art 
Forandring deraf. Hannen som fremkom den 2§de Maii, da Veiret var endnu 
fok', har gule men korte og meget siarrede Felehorn, som paa begge Sider have en 
med brede Teender forsynet Kamm. Hovedet og Brystet ere sorte. Overlivet fortil 
ved Hovedet lyse-graat, ligesom Vingernes ytrre Kant, ellers muse-graat; Vommen 
ligeledes muus-graa med lyfe-graa Leder; Vingerne smukt skatterede med hvidt, aske- 
graat, rodt og violet. Deres merkeligste Tegninger ere et merke - graat og i over- 
ste Rand et rodagtigt Tverbaand, med et hvidt strap ovenfor, dernest nederst iVin- 
gerne 2 bslgagtige Strimer, indfluttende en anden lys Sirime, saa en morke-graa 
Strime , tilsidst en hvid, graa i Kanten, eller i det bageste af Vingen. I 
Spidsen sidder 2 Pletter, en liden og sort, en anden stor og rod, hvoraf den forreste 
halve Deel er lys den anden morte-rod. Det smukkeste asalt, er det i 

tZpe Saml. I. B. . ' R Midten
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Midten og i en lyS Grund siddende Hie, der ek fieiel-sort meden arms Ring, 
hvorover fte5 en anden halv Ring eller Cirkel,-der er blaa, og nedenfor en enduü 
mindre halv Ring eller krum Linie. De undre Kinger have ct li -esaadant Hie 
og for der meste samme Farve. Hunnen sonu ikke fremkom ferend den 17 de Iunir - 
var mere redgraa eller rodagtig overalt, med mindre merke Flammer paa Vinger
ne, havde ingen Tagger paa Følehornene og sadre gandffe grenne og glend« 
sende EgL , - ,z .

Astand-


