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Nyhedsbrev for
danske
Coleopterologer
April 1994

Noget om formålet med
dette "Nyhedsbrev"
AF
Sigvald Kristensen
Ved det entomologiske årsmøde i
marts, snakkede en del af de danske
entomologer om et "Nyhedsbrev" for
billesamlerne, der var delte meninger
omkring dette, men slut resultatet
blev at vi ville forsøge at udsende et
sådant, se mere herom i Palles referat nedenfor. Det blev så mig der
blev "Redaktør" for dette nyhedsbrev, og som den første opgave der
blev tildelt mig var at finde et navn
til dette Nyhedsbrev, mit valg er faldet på Heterocerus, så selv om der
var nogle bemærkninger til dette
valg, så endte det altså med at jeg
valgte at beholde navnet, måske specielt når jeg tænker på nogle af de
alternativer der blev foreslået ved

Årsmødet.
Valget er faldet på Heterocerus
for ikke at favorisere nogle, med
hensyn til yndlingsfamilier / sarnleområder, så syntes jeg at en slægt
der er en mellemting mellem akvatisk og terrestrisk, måtte være noget
der kunne grave nye tunneler ud til
Coleopterologen. Så selvom vi i
slægten har nok et af Danmarks
sjældneste dyr (den af Schiødte beskrevne aureolus), så håber jeg ikke
at bidragene til nyhedsbrevet bliver
ligeså sjældne, men det kan I være
med til at modvirke.
Det stof der ønskes medtaget
heri bedes sendt til mig, og der vil
stort set ikke være nogen egentlig
redigering af stoffet; det udsendes i
det store og hele som det indsendes
til mig. Den største redigering der
vil forekomme er der hvor det tilsendte stof mere ligner en egentlig
artikel, der (evt. med nogle ændrin-
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ger), vil kunne bringes i f.eks Ent.
Medd. I sådanne tilfælde vil det tilsendte materiale blive afvist med
henvisning herom.
Af emner som burde være oplagte
er fund af nye arter for vor fauna,
men også andre faunistiske, økologiske oplysninger m.m., såvel som
ændringer i vore nabolandes faunaer,
eller opsplittelse af arter, men husk
det er i sidste ende dig der bestemmer om dit indlæg er af interesse for
andre.

Referat af
bille-årsmødet
d. 5.marts 1994
Af
Palle Jørum
Mødet blev holdt hos undertegnede i
forlængelse af det entomologiske
årsmøde på Trente Mølle.
Flg. billefolk var mødt op: Michael Hansen, Palle Jørum, Sigvald
Kristensen, Henning Liljehult, Viggo
Mahler, Jan Pedersen, Gunnar Pritzl,
Jan Boe Runge og Ole VagtholmJensen. Desuden havde en enkelt
guldsmedelog sneget sig med - Henning Pedersen
Flg. blev besluttet:
1) Det kommende (13.) tillæg til
billefortegnelsen vil blive redigeret
af Michael, Viggo, Gunnar &
Jan Boe Runge.

2) Af de tilstedeværende var Palle, Sigvald, Viggo og Ole interesserede i at indgå i den arbejdsgruppe, der skal revidere billerødlisterne. Det undersøges, hvem
der iøvrigt vil være med. - Som
led i arbejdet vil alle blive bedt om
kommentarer til de nuværende
lister.
3) Vi havde en lang drøftelse af
mulighederne og behovet for at
benytte EDB. til diverse billeopgaver, så som udarbejdelse af tillæg
til fortegnelsen, lister over biller
fra bestemte lokaliteter (f.eks.
yderst relevant i forbindelse med
fredningsarbejde o.lign.), fremstilling af udbredelseskort m.m. - Ingen beslutning, men der blev nedsat en arbejdsgruppe (Michael,
Henning & Gunnar), som vil arbejde videre med sagen og som forhåbentlig - på et senere tidspunkt vil delagtiggøre os andre i
deres overvejelser.
4) Billekataloget: Michael gjorde
status over arbejdet. Zoologisk
Museums samling af løbebiller (og
måske også nogle andre familier,
det fik jeg ikke fat på i farten) er
nu gennemgået og fundoplysninger lagt ind i kataloget. En liste
over arter, der efter 1960 nu er
kendt fra alle distrikter, blev fremlagt. Den omfatter 250 arter. Interesserede kan rekvirere kopier af
de sidst reviderede fundlister.
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5) Samlertræf med de tyske billefolk: Enighed om at det vil være
en god ide nu at få gjort alvor af
besøget. Vi prøver at få det gennemført i begyndelsen af september. Sigvald undersøger, om vi kan
bo på Salten Skov-laboratoriet, og
reserverer det i givet fald den 2.4. september eller, hvis dette ikke
kan lade sig gøre, den 9.-11. sept.
Viggo kontakter tyskerne.
6) Behovet for et billenyhedsbrev blev indgående diskuteret. Meningerne delte, men der
var enighed om, at i al fald et referat fra bille-årsmødet bør sendes til
alle interesserede billefolk, så også
de der ikke kan komme til årsmødet får den nødvendige information. - Vi vedtog at forsøge os med
et nyhedsbrev. Sigvald tilbød sig
som redaktør, men ikke sådan at
han skal foretage en egentlig vurdering og ændring af de indkomne
bidrag, blot sørge for det nødvendige layout-arbejde og udsendelsen. Økonomien omkring nyhedsbrevet blev drøftet; vi regner med
at kunne finde en praktisk løsning.
Meningen med nyhedsbrevet er
ikke at skabe et mini-tidsskrift,
men en lille helt uprætentiøs sag,
der kan informere os om spændende nyt fra billefronten: Ud over
referat fra årsmødet f.eks. nyt om
samlermetoder, gode råd om præparation o.lign., opfordringer til at
samle bestemte dyr eller undersøge bestemte lokaliteter, nyt om

arter - f.eks. oplysninger om forventelige arter, om arter der er blevet
revideret og opsplittet i flere etc. etc.
- Udsendes efter behov til interesserede.

Snudebille opfordring
Af
Eivind Palm
Jeg er ved at færdiggøre min bog om
de første snudebiller (hos Victor:
arterne fra Otiorrhynchus til Lixus),
derfor vil jeg gerne have fundoplysninger om disse arter. Oplysningerne
bedes sendt til: Eivind Palm.

Samlertræf med
Tyskerne
Af
Sigvald Kristensen
Det kan allerede nu meddeles at samlertræffet med de Tyske kolleger vil
være i perioden 2.- 4 september, på
Salten Skov laboratoriet, i Salten
Skov mellem Ry og Rodelund (syd
for Silkeborg). Der vil være mulighed for overnatning, og prisen pr.
overnatning vil være 75 kr. pr. person, incl. morgenmad. sidste gang vi
skulle have tyskerne på besøg, talte
vi om at vi ville betale for deres udgifter til overnatning, da vi ikke havde nogen udgifter da vi var i tyskland. Så såfremt der kan opnås enighed om dette vil vi også denne gang
betale for dem. Tilmelding kan ske
til mig, Viggo.
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Årets første nye art:
Mycetoporus brucki
Af
Viggo Mahler
På en tidlig forårstur til Høstemark,
sigtede jeg en pose af gammel skimlet skovbund, heri var der bl.a. Mycetoporus brucki der kan bestemmes
efter nøglen i Danmarks Fauna Bind
58 (s. 168). I samlingerne vil det
være en god ide at undersøge materialet af M. rufescens. Eller at tage
ud og sigte gammel skimlet skovbund, så vi kan få yderligere oplysninger om artens udbredelse til
"Tillægget til fortegnelsen over
Danmarks biller" .

Bille - Rødlisten
Af
Palle Jørum
Rødlisterne skal revideres i løbet af
det kommende års tid. Jeg har været
i kontakt med Sten Asbirk i Skovog Naturstyrelsen. Han har meddelt
mig, at revisionen af rødlisten skal
være på plads i løbet af 1995, og at
den reviderede liste efter planen vil
blive publiceret i 1996. Samtidig har
han gjort mig opmærksom på, at det
formentlig vil blive Danmarks Miljøundersøgelser, der fagligt får ansvaret for ”revisionen af rødlisten.
Vi har således god tid til at kigge
på den eksisterende liste med kritiske øjne, så der dels kan foretages
de udlugninger og omflytninger, vi

måtte finde passende, dels føje nye
arter til listerne.
På bille-årsmødet blev der nedsat
en arbejdsgruppe, der skal forestå
revisionen af rødlisterne (se referatet). Siden har Ole Martin givet tilsagn om at ville medvirke. - Men
derudover vil vi gerne have input fra
alle billesamlere! Så her er hvad vi
vil opfordre dig til at gøre:
• gennemgå den eksisterende
"Rødliste '90"; læg mærke til
hvordan rødlistekategorierne er
definerede (s.10-12) - det er en
udbredt opfattelse, at rødlistede
arter er meget sjældne dyr, men
kategori "X" omfatter faktisk arter, der er relativt almindelige,
men som har vist tilbagegang i
udbredelse eller hyppighed i de
senere år.
• meddel os om du mener, at der er
arter i den eksisterende rødliste
som bør udgå eller skifte kategori,
eller om der bør ændres i angivelsen af trusler.
• kom med forslag til nye arter til
rødlisten; angiv trusselskategori,
levested og trusler.
Hvis du ikke har "Rødliste '90", kan
du få den tilsendt ved henvendelse til
Skov- og Naturstyrelsen, Informationssektionen, Haraldsgade 53, 2100
København Ø. Tlf. 39 47 20 00. Du
kan henvise til aftale mellem mig og
Sten Asbirk.
Entomologist Fredningsudvalg
har netop anskaffet et antal eksemplarer af den svenske insekt-rødliste.
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Hvis du gerne vil have et eksemplar
af denne liste med henblik på arbejdet med at revidere den danske liste,
så kontakt mig.

Ny dansk
Calathus Art.
Af
Michael Hansen
Calathus cinctus (= erythroderus),
der tidligere ansås for en underart af
mollis (se f.eks Bangsholt, F. 1983.
Sandspringernes og Løbebillernes

udbredelse og forekomst i Danmark
ca. 1830-1981) er en god art, som er
udbredt og vistnok ikke særlig sjælden her i landet. Den har været sammenblandet med mollis og melanocephalus og danner m.h.t. farvetegning en overgang mellem disse. den
kan f.eks. bestemmes efter nøglen i
”Die Käfer Mitteleuropas, bind 2”.
(et særligt godt kendetegn er spidsen
af højre paramer). Den er i modsætning til mollis ikke noget udpræget
klit dyr, og findes bl.a. på ruderatpladser, brakmarker og lign. steder,
undertiden sammen med melanocephalus og / ell. mollis.

Højre paramer af 1. C. mollis 2. C. cinctus 3. C. melanocephalus.

230 mm

Side 5

*

170 mm (små stjerner markerer A5-format)

*

