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Entomologisk
Årsmøde 2005
Af
Palle Jørum
Det entomologiske årsmøde fandt i
år sted i Århus, med Aarhus Entomologklub og Nordjysk Lepidopterologklub som værter. Mødet blev
afholdt i weekend’en den 11.-12.
marts 2006 på Naturhistorisk Museum.
Fra kl. 12
var der mulighed for at opstille medbragte kasser med dyr eller andet, og
kl. 13 blev der budt velkommen til
årsmødet af formanden for den århusianske forening, Erik Christensen.
Ved samme lejlighed bekendtgjorde Lepidopterologisk Forenings formand, Jens Lyngsøe, at årsmøde
2007 bliver arrangeret af Lepidopte-

rologisk Forening, og at det med en
til vished grænsende sandsynlighed
vil blive afholdt på Zoologisk Museum.
Eftermiddagen stod herefter åben
for besigtigelse af de udstillede genstande, bøger fra Apollo Books og
udstyr fra Benfidan og EntoTech.
Der var også mulighed for at få sig
en faglig snak med kollegaer – eller
blot en almindelig hyggesnak over
en kop kaffe med wienerbrød eller
en øl og en sandwich. Det sidste
blev leveret af ”larveburets” unge
kvindelige indslag ved årsmødet.
Og som sædvanlig var der lejlighed
til at besigtige museets samlinger.
Billefolkene trak sig tilbage
til Frank Jensens gemakker kl. 14 –
for nu skulle der arbejdes seriøst. Til
stede var, i alfabetisk rækkefølge:
Orla Jensen, Palle Jørum, Viggo
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Mahler, Jan Pedersen, Jan Boe Runge og Karl Johan Siewertz-Poulsen.
Mødet blev indledt med en præsentation af noget så sjældent som en
ny billemand: Orla Jensen fra Frederikshavn. Orla er 57 år, og coleopterologien er en gammel barndomsinteresse, han nu ønsker at tage op
igen. Af programpunkter var i øvrigt:
• Den kommende redaktion af fund
listerne
• Heterocerus
• Arbejdet med den ny fortegnelse
• Fund af biller efter 2000
• Løst og fast
Den nye fundliste
Som redaktører af den kommende
fundliste blev valgt Jan Pedersen
(”tovholder”), Palle Jørum & Viggo
Mahler. Flere havde medbragt fundlister til mødet, men Jan betonede, at
det i vore IT-tider ikke er så afgørende at den oprindeligt fastsatte tidsfrist – årsmødet – bliver overholdt.
Heterocerus
Årsregnskabet blev fremlagt og godkendt. Ingen manuskripter var indkommet, så redaktionen efterlyser
bidrag. Viggo tilbød på stedet at
skrive en artikel om systematiske
principper, nomenklaturregler og
lign. – det vil ganske sikkert opfylde
et stort behov. Tænk over om ikke
også du har noget på hjerte, enten til
det kommende eller til et senere
nummer. Gå til tastaturet – hellere i

dag end i morgen.
Alle de tilstedeværende indbetalte 20 kr. til dækning af omkostningerne for det kommende hæfte
– og øvrige modtagere vil blive
bedt om at indbetale samme beløb,
enten i frimærker eller ved bankoverførsel.
Den ny fortegnelse
Der var ikke nyt fra Sigvald, så en
færdigudviklet database og en
hjemme-side er ikke kommet op at
stå siden sidste møde. Palle har
arbejdet på ”pilotprojektet” om
løbebiller og i den forbindelse udarbejdet et detaljeret forslag til en
vejledning for bidragyderne til
fortegnelsen. I den nærmest kommende tid finpudses vejledningen,
med bidrag fra Viggo og Kristian
Arevad, hvorefter også Sigvald får
den til kommentering.
”Pilotprojektet” omfatter nu 50
arter af løbebiller – der er tale om
gennemarbejdede tekstforslag, der
har været kommenteret af både
Viggo og Kristian.
Så det ser ud til at vi nu er ved
at have en model på plads for
hvordan arterne skal behandles og
teksten strikkes sammen. Et ikke
afklaret spørgsmål er hvorvidt teksterne skal foreligge som almindelige tekstfiler eller i form af en
database. Det sidste blev vedtaget
på sidste årsmøde, men da databasen endnu ikke er kommet for dagen, kan vi ikke fortsat afvente at
den skal komme. Så indtil videre
er tekstfilerne nok den mest reali-
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stiske løsning.
Fund af biller fra og med 2000
Kataloget har som seneste periode
”fund efter 1960”. Der er et klart
behov for at få sat en ny tidsgrænse
for den seneste periode – og år 2000
forekommer oplagt.
Hvordan arbejdet med at få registreret fund fra og med år 2000 skal
gribes an, var der ingen klare bud på
– men dog enighed om at listerne bør
forefindes i IT-udgaver og ikke, som
tidligere, i papirversion. Desværre
var der ingen der meldte sig til at
udføre arbejdet.
Hvis der nu blandt dem, der ikke
deltog, befinder sig en person, som
brænder efter at påtage sig dette vigtige registreringsarbejde, så sig til!
Redaktionen modtager meget gerne
dit tilsagn og skal nok sørge for at få
det glade budskab spredt ud til alle
danske billefolk. I den nye fortegnelse bliver der en rubrik til markering af fund fra og med 2000. I øjeblikket er der stort set kun tomme
felter.

for mange år tilbage i tiden – uden
datoer, og ”lokaliteter” blot med
angivelse af Jutlandia, Selandia etc.
Men spændende er det da altid, når
der dukker den slags sager op fra
fortiden. Rundt om på landets gamle skoler og gymnasier står der formentlig mere af den slags, og noget
står måske stadig til at reddes.
Kl. 18 afgik forsamlingen til
fælles middag - for de tilmeldte
Den i forvejen beskedne billetrup
var nu svundet ind til 3 personer,
men vi kunne så hygge os i samvær
med sommerfuglefolk. Middagen
var upåklagelig – og den afsluttede
årsmødet for billefolkenes vedkommende.
Ingen deltog i søndagens foredragssession.

Løst og fast
En meget gammel samling (3 kasser), som museet for nylig har erhvervet fra Vagn Nedergaard Jørgensen, gav anledning til spekulationer over hvem samlingen oprindelig
kan have tilhørt. Samlingen var generelt i dårlig stand – sommerfuglene i samlingen var således stort set
gået til - men en del biller er bevaret. Etiketteringen er dårlig, sådan
som det var skik og brug dengang
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Et af de mest fotograferede skilte i Danmark den seneste tid

Fugleinfluenzaen slår
til hvad betyder det
for os billefolk ?
Af
Palle Jørum
En af vinterens hotteste historier har
været fugleinfluenzaens spredning
fra Asien til Europa. I 1996 blev en
særlig ondsindet form for fugleinfluenza, kaldet type A H5N1, påvist på
en gård i Guangdong-provinsen i
Kina, og året efter blev sygdommen
konstateret i en fjerkræbesætning i
Hongkong, hvor sygdommen også
ramte mennesker: 18 blev smittet

med viruset, og 6 af dem døde.
Frem til midten af 2003 var sygdommen tilsyneladende begrænset
til de oprindelige udbrudsområder,
men herefter eksploderede den på
det nærmeste, og inden for et års tid
havde den bredt sig til en lang række andre asiatiske lande, bl.a. Indonesien, Malaysia, Thailand, Vietnam og Sydkorea. I begyndelsen af
2005 blev også Nordkorea og Filippinerne ramt, og senere på året var
det Japans og Ruslands tur. I oktober 2005 blev der så meldt om den
farlige form for fugleinfluenza i
Tyrkiet, og derefter var det bare et
spørgsmål om tid, før den nåede
frem til Europa. Det skete allerede
samme måned, da sygdommen blev
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konstateret i Rumænien.
Herefter gik det slag i slag, og
sygdommen er siden blevet konstateret i en lang række europæiske lande,
flere steder i Afrika og i Mellemøsten. Da der den 14. februar blev
påvist fugleinfluenzavirus H5N1 i to
svaner og en duehøg ved Rügen,
stod det klart, at det kun var et
spørgsmål om hvornår sygdommen
ville blive konstateret også i Danmark. Det skete så i marts 2006, da
det farlige virus blev fundet i en død
musvåge på Svinø (15.marts) og i
døde troldænder på Ærø (17.marts).
Siden er fugleinfluenzaen dukket op
flere steder i landet, og en række
beskyttelseszoner er blevet etableret.
Hvordan skal vi forholde os ?
Så nu er den farlige variant af fugleinfluenzaen altså kommet til Danmark, og hvad betyder det så for os
billefolk? Hvordan skal vi forholde
os, når vi finder et fugleådsel på
stranden ? – det plejer vi jo ikke at
være i tvivl om: ned i sigten med
kalorius og så en rystetur over bakken, frem med ”sutten” og så i gang
med at inhalere de spændende
småkræ, der dukker op. Bør vi fortsætte som vi plejer, eller skal vi holde os langt væk fra fugleådsler i den
kommende tid?
H5N1-viruset
Lad os først lige se lidt nærmere på
H5N1-viruset og på de følger det
kan få, hvis man bliver smittet med
det. Influenzavirus findes i flere
udgaver, kaldet type A, B og C.

Fælles for dem er at deres arvemateriale består af RNA, ikke DNA som
jo er det normale. Da RNA er mindre stabilt end DNA, undergår
RNA-vira langt hyppigere mutationer end DNA-vira – det er forklaringen på at influenzavirus hele tiden
ændrer sig. Af de 3 typer kendes
type B og C kun hos mennesket,
hvor de giver anledning til de kendte
og for de fleste sjældent særligt alvorlige influenzatilfælde. Anderledes med type A – den findes hos
fugle, især hos svømme- og vadefugle og hos hønsefugle, og kan herfra overføres til mennesker. Der
kendes en række undertyper af viruset, hvoraf nogle kan overføres fra
menneske til menneske, hvorved der
kan opstå epidemier, mens andre
kun kan smitte mennesker gennem
kontakt med inficerede fugle. Type
A H5N1 hører til den sidstnævnte
type – H og N betegner to overfladeproteiner på viruset, hæmagglutinin
(H) og neuraminidase (N).
Hvorfor skal man
frygte H5N1?
Når de enkelte landes sundhedsmyndigheder og WHO ser med stor bekymring på spredningen af den nye
fugleinfluenza, skyldes det frygten
for at viruset vil ændre sig til en
form, der kan smitte direkte mellem
mennesker. Det vil kunne ske ved at
virusets arvemateriale muterer, men
formentlig mere sandsynligt ved at
type A H5N1-viruset kommer i kontakt med et menneskeinfluenzavirus
i en vært (fx en billesamler!) og her
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udveksler genetisk materiale med
menneskeinfluenzaviruset, så der
opstår en ny A-type, der kan smitte
direkte fra menneske til menneske.
En sådan mulighed synes bestemt
ikke urealistisk i betragtning af at
andre undertyper netop har denne
egenskab. Sker det, er risikoen for
en verdensomspændende epidemi
(pandemi) stor – og nogle mener, at
en pandemi af farlig fugleinfluenza
vil kunne få et omfang der kan sammenlignes med forløbet af Den
Spanske Syge, som hærgede i 19181919 og krævede op mod 50 mio.
dødsofre verden over. Viruset der
fremkaldte Den Spanske Syge, minder meget om H5N1-viruset – der
var reelt tale om en muteret fugleinfluenza, der var løbet løbsk.
Men hidtil er der altså ikke tegn på
at fugleinfluenzaen kan smitte mennesker indbyrdes. Så behøver vi at
tage det så tungt med den smitterisiko? I nogle avisindlæg har man faktisk kunnet læse, at da fugleinfluenza har været kendt i masser af år og
synes at være til stede konstant i
fuglebestande, så er den megen opstandelse over de aktuelle udbrud
udtryk for det rene hysteri.
Men de pågældende overser, at
den nye type, altså H5N1undertypen, er langt mere voldsom i
sin virkning end de hidtil kendte
undertyper. Faktisk er dødeligheden
ved smitte med viruset foruroligende høj – over 50 %, og hvor effektivt de kendte antivirale midler er til
at behandle sygdommen, er usikkert.
Under alle omstændigheder skal en

behandling sættes i gang inden for
48 timer efter at influenzasymptomerne har vist sig, hvis den skal have nogen effekt. Det er med andre
ord en alvorlig sag at blive smittet
med H5N1.
Smittespredning
Smittede fugle indeholder virus i
blod og kød og udskiller virus via
sekreter fra luftvejene og gennem
fæces. Virus kan være til stede uden
på fuglene og i støv m.v. der har
været i berøring med fugle eller deres efterladenskaber. Ved nærkontakt med døde, virusinficerede fugle
eller disses ekskrementer kan smitstof overføres til mennesker – fx til
en billesamler.
Brug af ”pooter” til opsugning af
biller fra H5N1-inficerede fugleådsler må formodes at være en sikker
vej til at få viruset i kroppen. Smitten kan endvidere overføres passivt,
gennem tøj og redskaber
– fx en billesigte.
Sygdomsforløb
Symptomerne ved fugleinfluenza er
de samme som dem, man har ved
almindelig influenza: feber, træthed,
hovedpine og muskel- og ledsmerter. Ofte optræder øjenbetændelse,
men ikke forkølelsessymptomer
med løbende næse eller ondt i halsen.
Hos nogle patienter er set diaré,
opkast, mavesmerter og blødning fra
næse og tandkød. Men derudover
giver fugleinfluenza som regel anledning til alvorlig lungebetændelse,
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og det er især dét, man dør af.
Sundhedsstyrelsens vejledning
I marts 2006 udsendte Sundhedsstyrelsen en ”Vejledning om forebyggende foranstaltninger hos mennesker ved influenza hos fugle”. Heri
opereres med 3 risikoniveauer for
omgang med fugle der er - eller kan
formodes at være - smittet med fugleinfluenza. Risikoniveau 2 omhandler ”intensiv kontakt med døde
formodet smittede vilde fugle”, hvilket nok er de situationer, der ligner
vores mest. Det handler typisk om
”arbejdsmæssige forhold, hvor døde
fugle systematisk fjernes”, som der
står i vejledningen. Som minimum
anbefales her brug af følgende værnemidler:

• egnede handsker, der kasseres
•
•
•
•

eller vaskes efter brug
beskyttelse af eget tøj og krop
samt hår, fx ved brug af beskyttelsesdragt med hætte
støvmaske
skoovertræk eller efterfølgende
desinfektion af støvler
evt. briller, hvis der er risiko for
stænk og sprøjt, eller hvis man
vil være sikker på ikke at komme
til at ”klø sig” i øjnene

Hvad gør den
fornuftige billesamler?
Hvis du absolut vil indsamle biller
på døde fugle, i sandet under dem
el.lign., så benyt engangshandsker,
der destrueres efter brug. Lad være

med at sigte fuglene gennem en tøjsigte, men brug plasticredskaber, der
kan desinficeres efter brug, eller
bank forsigtigt fugleådslet over et
stykke hvidt plasticfolie eller andet,
der bagefter destrueres. Når man
rumsterer med et ådsel, så vil risiko
for smitte gennem støv givetvis være til stede – så støvmaske må være
obligatorisk. Og opsugning af biller
fra fugleådslerne ved hjælp af vores
sædvanlige ”billesut” er selvfølgelig
bandlyst. For mit eget vedkommende tror jeg nu, at jeg helt vil undgå
nærkontakt med dødfundne vandog vadefugle i den kommende tid.
Hvis jeg planlægger eftersøgning af
biller på ådsler, vil jeg nok i stedet
vælge pattedyrådsler, eller højst indlade mig med en død fasan langt fra
vandfuglenes trækruter.
Bemærkninger fra Niels Hoiby
Da jeg havde skrevet artiklen til Heterocerus, forelagde jeg den for professor Niels Hoiby, der er chef for
mikrobiologisk afdeling på Rigshospitalet, men henblik på kommentering. Niels Hoiby har offentligt kritiseret Sundhedsstyrelsen for at bagatellisere faren for en pandemi af fugleinfluenza og for et for dårligt
dansk sundhedsberedskab mht fugleinfluenza.
Niels Hoibys kommentar var:
”Kære Palle Jørum, dine råd i artiklen er fornuftige. Lad være med
‘mundpipettering’, brug i givet fald
en gummiballon til at levere undertrykket. Selvom I bruger engangshandsker, skal I alligevel vaske
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hænderne grundigt med sæbevand
efter at I har taget dem af”.

Billesugerapparat

Rådet om at bruge
en gummiballon
har Jan Boe Runge for længst taget
til sig – også længe før der var noget
der H5N1-influenzavirus. Læs på
side 11 om hvordan hans snedige
tilbehør til ”billesutten” ser ud.

- et redskab til brug
- også - i
influenza-tider

Sidste nyt
Da der i et stykke tid ikke var fundet
flere influenzaramte fugle i Sydsjælland og i Fynsområdet, blev beskyttelseszonerne i disse områder igen
ophævet. Tilbage var så kun en zone
ved Gråsten, som tidligst kan ophæves den 27. maj. At zonerne ophæves, betyder dog naturligvis ikke, at
risikoen for at støde på døde fugle
med fugleinfluenza er væk. Og at
det forholder sig sådan, blev med al
tydelighed demonstreret, da der den
18. maj blev konstateret et stort udbrud af fugleinfluenza i en fynsk
hobbyfjerkræbesætning ved Kerteminde. Samtlige fjerkræ i besætningen blev aflivet, og der er oprettet en
beskyttelseszone på 3 km og en
overvåningszone på 10 km rundt om
ejendommen.

Under stærkt pres er jeg blevet
opfordret til at frigive min opfindelse: nemlig et billesugerapparat.
Det er måske så meget sagt! en
opfindelse – ja, men nok ikke af
mig, og sikket gjort for mange år
side.
Til sagen -jeg kan ikke blive
ved med at snakke udenom: For
efterhånden en del år siden gik jeg
med den tanke at lave et billesugerapparat, der kan suge uden
brug af de menneskelige mandibler.
Formålet med apparatet er at
forhindre at suge skimmel, og
mange andre uhumskheder fra sigtegods ned i mine sarte lunger,
dette er jo tilfældet ved den traditionelle ’sut’. Jeg benytter kun apparatet hjemme, da det er her jeg
har mit hjembragte sigtegods.
Ude i felten er det for det meste
den traditionelle ’sut’der benyttes
da det mest kun er ketsjerfangst
mv. der opsuges, biller i tvivlsomt
materiale kan på anden måde
’bugseres’ ned i et glas.
Billesugerapparatet er fremstillet af et glas (jeg benytter

Se i øvrigt:
http://www.fugleinfluenza.info/
http://www.foedevarestyrelsen.dk/

Af
Jan Boe Runge
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Billesugerapparat, der kan suge uden brug af de menneskelige mandibler. Foto; J. Boe Runge

’olivenglas’), en blød silikoneslange
og en plast-pumpe (den plast-slange
der følger med ved køb af pumpen
kan ikke benyttes, er alt for hård og
ubøjelig). Alt undtagen pumpen er
let at få fat i. Det skal bemærkes at
en sådan pumpe ikke varer evig.
Den første pumpe faldt jeg over i
en ’rodekasse’ hos Føtex i Nykøbing
F, herefter nogle også i en rodekasse
hos Bilka i Odense, nogle på et loppemarked og yderlig hos et firma der
sælger autoudstyr. Som der kan læses er det noget af en opgave at finde
en forretning der handler med disse
pumper.

Ellers er apparatet meget simpelt at fremstille (se foto). Der skal
bemærkes at sugekraften ikke kan
sidestilles med den traditionelle
’sut’, men med lidt øvelse er den
en god hjælp.
Som slutbemærkning bør nævnes: hvis du er så modig (overmodig) at indsamle på døde fugle
(i disse influenza-tider) vil sugerapparatet nok være at foretrække.
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En interessant
bifangst
Af
Jimmie Høier
Sofiegade 7 lejl. 107
1418 København K
Tlf. 32680107
E-mail. Jhoier2000@yahoo.dk
Mange af dette blads læsere har formentlig prøvet at komme hjem med
et friskfanget dyr, der ved første
øjekast gav indtryk af at være et
pragteksemplar, men som ved nærmere eftersyn viste sig at være befængt med små fastsiddende parasitter.
Et sådant eksemplar vil ofte blive
kasseret, men for nogle mennesker
bliver dyret kun mere interessant i
kraft af de små organismer, der kom
med som bifangst.
Laboulbeniales
eller insektsæksvampe som de kaldes på dansk, omfatter på verdensplan ca. 2000 arter, fordelt på 140
slægter. De lever alle som obligate
ektoparasitter på leddyr
(arthropoder). Selv om de kaldes
parasitter, skal det nævnes, at det
ved flere lejligheder er forsøgt påvist, at inficerede dyr har en højere
dødelighed end ikke inficerede dyr,
men uden større held, hvilket jo åbner mulighed for, at der i virkeligheden er tale om en slags symbiose.
80% af insektsæksvampene er knyttet til biller, og langt de fleste af

disse til løbebiller og rovbiller, men
også andre insekter er kendt som
værter, f.eks. fluer og græshopper.
Desuden er der nogle få arter der
kan findes på mider og tusindben.
Mange insektsæksvampe er de
afbillede eksemplarer, men de har
dog nogle træk tilfælles. De er i
sagens natur ganske små, oftest omkring 0,1 – 0,5mm, og som regel er
det sådan at svampenes størrelse er
proportionel med værtsdyrenes.
Normalt er svampe udstyret med
hyfer, der forankrer dem til substratet og samtidigt tjener til næringsoptagelse. Insektsæksvampene adskiller sig dog fra andre svampe ved
helt at mangle hyfer.
Langt de fleste insektsæksvampe
er til gengæld udstyret med en lille
sort celle nederst mod substratet, der
kaldes en fodcelle. Det er den eneste
celle der er i kontakt med værtsdyret, og næring- og væskeoptagelsen
foregår derfor enten direkte gennem
en pore i fodcellen, eller via nogle
meget fine tråde der kaldes haustorier som udgår fra denne.
Over fodcellen sidder svampens
thallus, der kan inddeles i nogle få
hoveddele. Nederst ved fodcellen
udspringer den primære akse, der
oftest udgøres af en enkelt række af
celler som ender i et større eller
mindre antal tynde arme der kan få
svampen til at minde lidt om blæksprutte. Disse arme kaldes samlet
for vedhænget, og de bærer anteridierne som er de hanlige kønsorganer. Et sted imellem fodcellen og
vedhænget udspringer en eller flere
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Fra venstre Zodiomyces vorticellarius; Stigmatomyces limosinae;
Rhachomyces philonthinus; Peyritschiella biformis; Rickia peyerimhoffii
sidegrene fra hovedaksen. Disse
sidegrene ender i et sporebærende
kammer, der kaldes et peritecium.
En opfordring til samarbejde
Her i landet er der kun fundet 16
arter af insæktsæksvampe, men i
vores nabolande som Sverige, England, og Polen er der fundet henholdsvis 110, 130 og 179 arter. De
dårlige tal for Danmark skyldes, at
der ikke har eksisteret et samarbejde
mellem mykologer og entomologer,
der tilsammen har den fornødne ekspertise til at klare opgaven. Jeg vil i
den forbindelse gerne opfordre læserne til at komme de inficerede dyr,
man fremover måtte støde på, i en
lille beholder med sprit og sende den
til mig, om muligt med oplysninger
om dyrets artsnavn, fangsttid og –
sted. Jeg har selv fundet fire af de
seksten arter der er kendte her for
landet, og forventer at finde endnu
flere i forbindelse med en større indsamling af mulige værtsdyr, som jeg
iværksætter i den kommende tid.

Det sker i forbindelse med mit
biologispeciale der kort sagt går ud
på at sammenligne nogle bøgeskovslokaliteter med hensyn til diversiteten af insektsæksvampe. Der
er dog ingen tvivl om at, hvis der
nogensinde skal komme klarhed
over hvilke arter af insektsæksvampe der findes i Danmark, må det foregå i et samarbejde med gode entomologer som Heterocerus’ læsere.

Laboulbenia flagellata hvor fodcelle, vedhæng, Anteridier og
Perithecium tydeligt kan ses.
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Navneændringer hvorfor ?
Af
Viggo Mahler
Anledningen til dette indlæg er
den irritation, vi vel alle har, over
de mange latinske navneændringer, der hvert år optræder i
årslisterne. Jeg vil prøve at forklare, hvorfor de fleste ændringer er
nødvendige.
De latinske navnes gyldighed
fremgår af et detaljeret regelsæt
opstillet af Den internationale Nomenklaturkommision. Der er
mange regler, men måske den vigtigste er, at det ældst kendte artsnavn er det gyldige. Det lyder
meget simpelt, men kan faktisk
ofte give anledning til diskussioner og subjektive tolkninger.
Anderledes er det med slægtsnavne, hvor det er op til hver enkelt specialist at afgrænse en
slægt. Tendensen i de sidste 250
år har været en opsplitning i flere
og flere slægter. Hvis de fleste
billefolk følger en slægtsafgrænsning foreslået af en specialist, så
ender det med at blive sådan. Et
eksempel er rovbilleslægten Atheta, hvor mange artsgrupper nu er
udskilt som slægter, og der kommer sikkert flere.
Et andet eksempel er Apion,
hvor flere og flere billefolk splitter
gruppen op i et stort antal slægter,
og det bliver jo nok med årene
nødvendigt at følge dem.
Der er altså de to ret forskellige
typer af navneændringer, arts- og

slægtsnavne, som jo alligevel influerer på hinanden. Artsnavnene
bør i princippet blive mere og mere stabile, mens slægtsnavne givetvis vil fortsætte med at ændre sig
med vores forøge kendskab til
slægtskabsforhold på grund af
DNA analyser mm.
Et eksempel indenfor rovbillerne illustrerer en del af grundene til
navneændringer:
I 1802 blev to forskellige arter
begge beskrevet som Staphylinus
sordidus (sordidus betyder smudsig), den ene i Berlin af Gravenhorst og den anden i London af
Marsham. Marsham's art blev kort
efter flyttet til slægten Aleochara
(som dengang omfattede alle
Aleochariner) og efterhånden som
systematikken blev klarlagt, blev
den placeret i Homalota, Atheta,
Acrotona og endelig i 1971 i slægten Nehemitropia (som sordida).
Gravenhorst's art blev i 1829 placeret i den nye slægt Philonthus,
og dér har den været siden.
I 1980'erne blev man opmærksom på, at de to arter, som man
kendte som Philonthus sordidus
og Nehemitropia sordida, var beskrevet under samme navn og dermed var homonymer, og så er det
yngste navn ifølge nomenklaturreglerne ugyldigt og skal erstattes
med det ældste gyldige navn, hvis
et sådant findes.
Efter meget bibliografisk detektivarbejde fandt man ud af, at Gravenhorst's værk, Coleoptera
Microptera Brunsvicensia, udkom
ca. 15. september 1802, mens
Marsham's Entomologica Britan-
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nica ikke kunne tidsfæstes mere
præcist end til sidst i 1802. I så
fald siges reglerne, at udgivelsesdatoen sættes til 31. december
1802. Gravenhorst's navn er således det ældste, og Philonthus sordidus beholder sit navn.
Det ældste gyldige artsnavn for
Nehemitropia "sordida" så ud til at
være N. curvipes Stephens, 1832,
og arten var i nogle år kendt under
dette navn. Imidlertid blev typeeksemplaret af den velkendte Oxypoda lividipennis Mannerheim, 1830
undersøgt i Helsinki, og det viste
sig overraskende at være Nehemitropia "sordida". Eftersom
Mannerheim's navn er to år ældre
end Stephens' navn, skal det korrekte navn efter vores nuværende
viden være Nehemitropia lividipennis (Mannerheim, 1830).
Tilbage står så at finde et gyldigt navn for Oxypoda
"lividipennis". Det har vist sig at
være O. acuminata (Stephens,
1832).
I det tilfælde, hvor et artsnavn
har været alment brugt meget længe og dernæst skifter navn, angiver man det på en bestemt måde
under synonymerne. Således skriver man Oxypoda acuminata
(Stephens, 1832)(lividipennis auct.
nec Mannerheim, 1830), hvilket
betyder, at coleopterologerne generelt har kaldt arten lividipennis,
men at det ikke passer med Mannerheim's beskrivelse og typedyr.
I tilfældet Nehemitropia er
Marsham's beskrivelse og typedyr

gode nok, men navnet sordida er
ugyldigt, fordi det allerede var
brugt af Gravenhorst. Man angiver derfor navnet som Nehemitropia lividipennis
(Mannerheim,1830)(sordida
Marsham, 1802 nec Gravenhorst,
1802). Det sidste betyder
"Marsham, men ikke Gravenhorst".

Hvad de dog
skriver…
Sprogøs biller
”Nye biller indtager Sprogø” fortæller Fyens
Stiftstidende 22.
juni 2005 om
opdagelsen af 2
nye danske billearter på Sprogø.….
Fyens Stiftstidende beder
10.september 2005 sine læsere om
hjælp til at finde ud af om fotoet
herunder kan være af en skorpion.
Uhyret blev fundet i en lejlighed i
bydelen Tarup.
”Mini skorpionen”
Ved hjælp af læserne – bl.a. et
medlem af Heterocerus-redaktionen
– blev sagens rette sammenhæng
dog opklaret, og alarmen kunne
afblæses. Det skete et par dage efter under flg. overskrift:
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”Krybet var et harmløst rovdyr”

Og det var jo så sandt som skrevet.
Der var tydeligt nok tale om rovbillen Ocypus ophthalmicus.

Fra Heterocerusredaktionen
Alle læsere af HETEROCERUS
opfordres til allerede nu at tænke på
indlæg til det næste nummer.
Bemærk at HETEROCERUS er
skrevet for dig for at du og vi øvrige billefolk har mulighed for at følge med i hvad der sker af spændende nyt indenfor den danske billeverden.

Opfordring
De modtagere af HETEROCERUS,
som ikke var til stede på årsmødet og
som derfor af gode grunde ikke har
betalt, opfordres hermed til at indbetale kr. 20,- til redaktionen – gerne i
form af frimærker. Manglende indbetaling vil vi tillade os at betragte som
udtryk for, at man ikke ønsker at
modtage nyhedsbrevet fremover.

Redaktionens adresse:
Palle Jørum
Åløkken 11,
5250 Odense SV
Tlf.: 65 96 08 68

Jan Boe Runge
Sneglehatten 90,
5220 Odense SØ
Tlf.: 66 15 50 41

Ønsker du at sende en mail til en
af ovennævnte personer kan du
benytte Dansk Entomologisk
Forenings hjemmeside:
http://www.entoweb.dk
klik på “downloads”
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