
Insektlivet 1 skov og mark 
AF AsGER Foa 

I modsætning til p attedyrene og fu glene, der ofte kan være vanskel ige at 

komme p å nært hold, er insekterne taknemmelige studieobjekter. Lige

gyldig p å hvilken årstid man færdes i Naturparken, og ligegyldig h vordan 

vejret arter sig, vil man kunne finde insekter og på nærmeste hold under

søge, hvordan de klarer li vets problemer. 

Vi har i Naturparken en så rigt varieret natur, at selv den kræsne insekt

forsker aldrig vil kunne blive færd ig, og derfor vil også amatØrer få nok 

at gøre, når de på deres ture retter opmærksomheden mod insekterne. 

Da insekterne udgØr langt den største af alle dyregrupper vil det være 

ganske udelukket at lære navnene på alle de insekter, der vil kunn e træf

fes i Nat urparken. Det betyder dog ikke, a t det ikke er nyttigt at h ave et 

stort artskendskab, m en et sådant skabes først gennem årelange studier og 

er absolut ingen betingelse for et godt udbytte af en tur. Træffer man 

insekter, man gerne vil kende navnene på, h ar man ved opslag i håndbØ

ger eller ved forespØrgsel hos entomologer muligh ed for a t finde frem til 

dyrets navn, men for et udbytterigt studium af insektets ofte overordentlig 

interessante biologi betyder navnet mindre. 

En mængde insekter er nøje knyttet til ganske bestemte planter, og hvor 

de findes, kan man også vente at find e de tilsvarende dyr. Andre insekter 

lever a f eller er afhængige af p lanteædende insekter og vil f indes sammen 

med dem. I almindelighed kan man sige, a t jo rigere og mere varieret 

p lanteverdenen er, desto rigere er også insektlivet. Derfor er skovbrynene 

og lysn inger med blandet p lantevækst mere spændende at færdes i end 

tætte, ensartede kulturer, og netop i aturparken fører et net af veje og 

stier gennem velegnede lokaliteter. 

For den, der ikke i forvejen er fortrolig med områdets muligheder, kan 

fØlgende lokaliteter anbefales: Farum SØs nordbred, Ryget skov (især skov

brynet og Sækken), Maglemose i GanlØse Ore, Mølleådalen mellem Kalk

gården og Bastrup sØ, Krogenlund mose (terrænet ved Småsøerne mellem 

Bastrup SØ og Buresø), Ganløse Egeds sydlige skovbryn og Slagslunde skov 

ved Gulbjerghus. 

Om foråret er især de solbeskinnede skovbryn et besØg være!. Efterhån-
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den som lØvspring og blomstring aflØser hinanden planteart for plante

art, vil en stadig skiftende række af insektarter afløse hinanden, begyn

dende i det tidlige forår med biernes besØg i pileraklerne. 

Når sommeren sætter ind, vil det være engene og skovenes mere fugtige 

lysninger, der summer af inse kter, medens eftersommerens insekter atter 

er at søge langs de solbeskinnede skovbryn, hvis blade bærer talrige spor 

af dyrenes virksomhed. 

Men selv efter lØvfald behØver man ikke at gå forgæves. Mange spæn

dende iagttagelser kan gøres på stammer og i stubbe, og hvis frost og sne 

synes at have jaget ethvert insekt bort, kan man tage en pose nedfaldne 

blade eller en fin mospude med hjem og lægge den i varmen i et flueskab . 

Efter få timers forlØb myldrer dyrene rundt i et forb lØffende antal. Der er 

insekter at se på hele året rundt. 

For mange vi l det være nok blot at glæde sig over de små dyrs travle 

virksomhed, hvor man kommer frem igennem det smukke landskab, men 

stØrst glæde får man af at tage bestemte opgaver op til lØsning, først og 

fremmest til egen berigelse, men - hvem ved, - måske gØr man også opda

gelser af værdi for videnskaben, h vorfor alle iagttagelser omhyggeligt bØr 

bogføres og gøres tilgængelige for specialister. 

FØrst må nævnes studiet af insekternes Økologi, d. v. s. deres forhold til 

omgivelserne. Der kan gØres iagttagelser over lysets, temperaturens og fug

tighedens indflydelse, eller man kan undersøge de forskellige insekters 

måde at orientere sig på, forsvare sig over for fjender, deres ernærings

problemer og måde at overleve ugunstige perioder. Også deres omsorg for 

afkommet og deres opholdssteder kan undersØges. 

INSEKTER I SKOV, KRAT OG HEGN 

I Naturparken vil allerede de levende hegn og skovbrynene vise, hvilken 

overvældende rigdom af insekter, vi kan vente at finde. I luften over skov

brynet patruljerer de store guldsmede på deres jagt efter sommerfugle og 

andre flyvende smådyr. Guldsmedenes fire vinger kan bevæges uafhængigt 

af hinanden, og det gØr disse insekter ti l uovertrufne luftakrobater. Af og 

til hØres en tydelig knitren, når guldsmedene standser i luften for pludse

lig at dreje skarpt til siden. Den knitren, man hØrer, stammer fra vinge

bevægelserne. Måske kan man være så heldig at se, h vordan guldsmedene 

holder deres ben fremadrettet til en fangkurv, der let griber byttet. Lige-
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ledes vil man opdage, at de enkelte guldsmede har hver deres revier, der 

til stadighed afpatruljeres. 

Det kan iØvrigt være svært at iagttage et insekt i luften ret mange Øje

blikke ad gangen, de fleste er meget hurtige, netop af hensyn til farlige 

fjender, som guldsmedene. De forskellige insekter har hver deres særlige 

flyvemåde, sommerfuglene flakser af sted, fluerne farer fremad som et pro

jektil, og en vandnymfe ligner en levende helikopter. 

Buskene langs vejene ser ved fØrste Øjekast ikke særlig insektrige ud, 

men giver man sig til at undersØge dem nærmere, vil der være nok at lægge 

mærke til. 

Først og fremmest bærer bladene præg af angre b. Nogle steder kan 

grene være helt bladlØse, og så er det ofte for sent at finde synderne, der 

kan have været en stor søskendeflok af bladhvepselarver eller af sommer

fuglelarver. Men enkelte findes måske endnu, og så er det ikke svært at se, 

om det er larven af en bladhveps eller af en sommerfugl vi står over for. 

Overfladisk set ligner de ganske vist hinanden, da sommerfuglelarven lige

som bladhvepselarven h ar 3 par ben, men medens sommerfuglenes larver 

hØjst har 5 par gangvorter, har bladhvepselarverne mindst 6 par. Endvide

re svinger mange bladhvepselarver bagkroppen i vejret på en meget karak

teristisk måde, når de bliver skræmt. Ser det ud til at være bladhvepse, 

der er på spil, bØr man forsøge at finde det sted på grenen, hvor æggene 

blev lagt. Hvepsehunnen har en læggebrod af form som en lille sav, h vor

med den saver små lommer ind i barken. I disse lommer, der sidder i 

lange, fine rækker, bliver æggene anbragt. 

For sommerfuglelarvernes vedkommende er der lettilgængelig litteratur 

med udmærkede farvetavler, og da mange larver har særdeles karakte

ristiske tegninger på kroppen, vil det være let at bestemme i hvert fald en 

del af de mest iØjnefaldende. H vis man også lægger mærke til, hvilke plan

ter disse larver lever af og tager dem med hjem, kan man have megen for

nØjelse af at klække larverne og få den voksne sommerfugl at se. 

På bladene kan findes mange biller. StØrst og lettest kendelige er i for

sommeren oldenborren og senere gåse billen. Disse biller kan af og til op

træde i så store mængder, a t de kan gØre enorm skade; i Naturparken 

træffes de dog som regel kun enkeltvis, nogle år dog flere end andre, men 

uden at de spiller nogen Økonomisk rolle. 

Langt almindeligere er mange snude- og bladbiller. Ikke så snart har 

bØgebladene foldet sig ud om foråre t, fØr de er fulde af små runde huller, 
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gnavet af de sorte bØgelopper eller stØrre firkantede huller, som den pragt

fulde smaragdgrønne snudebille laver dem. Særlig morsomt er det lidt læn 

gere hen på foråret at iagttage, hvordan de unge birkes blade bliver be

handlet af den snudeb ille, der kaldes birkens bladruller. Et lille birketræ 

kan være helt overhængt med sammenrullede blade, der til at begynde 

med er grØnne, men senere ligner små brune cigarer. Bladrullen skjuler 

snudebillens larve, hvis mor kunstfærdigt h ar klippet bladet op og rullet 

det sammen omkring ægget. Det ser ganske forblØffende ud. 

Bladbilleme, hvoraf der også findes en mængde arter, får man lettest 

at se, hvis man lægger en regnfrakke eller avis under grenene og derpå 

ryster dem med et pludseligt ryk. Bladbillerne h ar nemlig for skik at lade 

sig falde, n år de bliver skræmt, og det er et glimrende værn. Det er næ

sten umuligt a t finde selv den mest farvestrålende bille på jorden, hvis 

den først er fa ldet fra en. Blandt bladbillerne træffer vi efter danske for

hold ualmindel ig mange smukt farvede dyr, der uvilkårligt leder tanken 

hen på tropiske former. Ganske vist er de små, men prØv så at se dem i en 

lup ! Mange af de smukkeste træffes på urterne i grØftekanterne eller i heg

nene, men også på buskenes blade bØr man lede. Særlig hyppig langs MØlle

åen er den blå bladbille på elletræerne. 

Sammen med bladbillerne finder vi ofte de stØrre og langstrakte blØd

biller samt mariehøns i flere forskellige arter. I modsætning til b ladbil

lerne er de fleste af disse biller rovdyr. MariehØnsene h ar forkærlighed for 

bladlus, og ikke mindst larverne gØr en indsats ved at holde bladlusbestan

den nede. Det samme er tilfældet med det smukke guldØje, et inse kt af en 

helt ancl en orden (netvingerne) . Det voksne dyr, der ofte forv ilder sig ind 

i menneskers huse ved nattetide, lægger sine karakteristiske æg på blade. 

De sidder gruppevis p å lange tynde stilke, og af dem klækkes larverne, der 

kaldes b ladlusløver. De ligner ved fØrste Øjekast mariehØnselarverne af 

form, men kendes let på de store hule kindbakker, hvorigennem de udsu

ger bladlusene. 

Blandt de mange andre inse ktarter, vi kan ven te at finde på bladene, 

bØr nævnes lægerne. Som voksne er de lette at kende på det mønster, deres 

halvdækvinger danner. Deres munddele danner en sugesnabel, gennem 

hvilke de fleste suger plantesaft, men m ange er dog også •kØdædende«, og 

som noget særligt kan nævnes, at en stor gruppe af dem stinker så afskye

ligt, a t man aldrig siden glemmer lugten, når man blot en gang for alvor 

h ar oplevet den. 
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Nære slægtninge til tægerne er cikader og bladlopper, der ofte findes 

på undersiden af bladene. De angrebne blade kendes let på deres kedelige 

grå affarvning, der skyldes, at insekterne fra undersiden tØmmer bladcel

lerne for saft, så de fyldes med luft. 

Går man ind i skoven bliver man fØrst skuffet over at bemærke, hvor 

få insekter man får Øje på. Ganske vist kan fØrst på sommeren et eksem· 

plar af den store gyldenbrune spindersommerfugl glanspåfugleøjet hvirvle 

tilsyneladende sanselØst af sted mellem stammerne. Prøver man på at fange 

det, kommer man på arbejde, for den flyver hurtigt, men lykkes det, vil 

man opdage, at det altid er hanner, og de flyver aldeles ikke sanselØst, 

tværtimod sØger de efter hunnerne ved hjælp af de store fj erformede fØle

horn, der rettere burde kaldes lugtehorn. 

Inde i skove n er det altså ikke de flyvende insekter , der dominerer, men 

man bØr have opmærksomheden rettet mod træstammerne. Den ujævne, 

brogede bark er et ypperligt skjul for mange insekter. Selv de store farve· 

strålende natsommerfugle er så godt som umulige at få Øje på, idet de 

skjuler de farvede bagvinger under forvingerne, der presses mod barken 

og lægges ind over kroppen, så den ingen skygge kas ter. I sandhed et me· 

s terstykke i camouflagens vanskelige kunst. 

Om efter året og helt h en på vinteren kan vi finde frostmålem e på bar· 

ken . H annerne, der er normale sommerfugle, er lette at finde, men hun· 

nerne, der er næsten eller h elt vingeløse, har samme far ve som barken, og 

dem skal der held til at få Øje på. Vi bØr også lægge mærke til nogle små 

grå h ylstre, der kan være fæstede til barken . Nogle er trekantede, andre 

trinde og nogle er beklædt med fremmedlegemer som f. eks. strå. Det er 

larverne af nogle små sommerfugle, sækspindere og sækmØl, der har dan· 

net dem. 

Af andre barkinsekter findes barklus, nogle små svampe· og lavædende 

dyr; sommerfuglemyg, der er nære slægtninge af de fra kØkkener og bade

værelser kendte myg; og skjoldlus, der oftest ses som bitte små uldtotter på 

træstammerne. Med en h årfin sugesnabel gennemborer skjoldlusene bar· 

ken og suger plantesaft . Om efteråret træffer man af og til en stor lysegrØn 

lØvgræshoppe siddende på skovtræernes stammer, det er egegræshoppen , 

der om sommeren lever oppe i trækronerne, men nu kommer ned for a t 

lægge æg i barkrevnerne. 

Et stort kapitel for sig selv er de træboende biller : barkbiller , pragtbiller 

og træbukke. De fleste af dem angriber kun dØdt træ og er derfor nemmest 
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at iagttage i stubbe, men især blandt træbukkene findes dog flere arter, 

der må betragtes som virkelige skadedyr for skovene. Det gælder poppel

bukkene og den meget smukke hasselbuk, der er sort med gule ben. Den 

kan ses på hasselbuskene, i hvis grene larverne lever, f. eks. i skovbrynet ved 

Ryget. Den lille poppelbuk eller aspebukken træffes på bævreasp og rØber 

sig ved, at de tynde grene danner knudeformede fortykkelser inden i h vilke 

træhukkens larve har gnavet et indviklet gangsystem. Den store og flotte 

bØgebuk, Cerambyx, kan også træffes her, f. eks. ved NØrreskoven. Lettest 

er det vist at finde den på blomstrende skærmplanter, hvor den søger nek

tar. Læg mærke til den kraftige knirkelyd, den giver fra sig, hvis den bli

ver forskrækket. Lyden fremkommer ved, at bagranden af l. brystring 

gnides mod nogle fine riller på 2. brystring. Pragtbillerne kan man gØre sig 

håb om at se på solbeskinnede bØgestammer, f. eks. i Ganløse Ore. De er 

ganske kØnne med grØnlig bronzefarve, men navnet har de efter store tro

p iske slægtninge. 

Retter vi opmærksomheden fra stammerne mod jorden, vil der også her 

være nok a t lede efter. Den stadige tilfØrsel af vissent lØv og nedfaldne 

grene og kviste giver såvel fØde som skjulested for en lang række insekter. 

Mange af dem er ganske små, så det er nØdvendigt at betragte dyrene gen· 

nem lup, hvis man vil have et ordentligt indtryk af dem. Det gælder således 

de primitive insekter, der kaldes springhaler, og som kan forekomme i be

tydelige mængder. Navnet kommer af, at det 5. par bagkropslemmer er 

omdannet til et springapparat, der kan slås ind under dyret og sende det 

indtil 100 gange dets egen længde bort fra en eventuel fare . De lever vel 

fortrinsvis af planteføde, men er selv fØde for de morsomme mosskorpioner, 

der ikke er insekter, men hØrer til spindlernes klasse sammen med mider og 

edderkopper. Mosskorpionerne er blot nogle få mm lange, men minder 

meget om rigtige skorpioner med vældige klosakse, dog uden skorpionens 

lange bagkrop og giftkrog, og de er ikke sjældne, så der skulle være rime

lige chancer for at finde dem ved at gennemrode en bunke visne blade 

på en avis eller bedre på en hvid plastikbakke. 

I skovbunden finder man ofte larver af forskellige tovingede, især stan

kelbensmyg, der er med til a t omsætte det dØde plantemateriale. Endvidere 

billelarver, særlig smelderlarver, der også lever af p lantestof, og såvel lar

ver som voksne af de store familier rovbiller og lØbebiller, der fortrinsvis 

er rovdyr. 

Vender man en dØd fugl eller mus om, vil man ofte under den finde 
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rovbiller, ådselbiller og de smukke ådselgravere. Med lidt tålmodighed 

kan man få a t se, hvordan de sidste bærer sig ad med at begrave det dØde 

dyr . Det kan være en fordel at binde en snor fast i dyret og derfra til en 

busk eller anden stØrre plante, så man lettere senere kan finde stedet, h vor 

den er begravet, h vis man vil undersØge det dØde dyrs videre skæbne. 

Om foråret kan man også være heldig at se den store klodsede blåsorte 

oliebille kravle omkring på jorden. Dens biologi er noget af det mærkelig· 

ste, man kan tænke sig. Den lægger æg i blØd jord og af æggene klækkes 

små larver, der søger op på ur terne, h vor de hager sig fast til de bier, der 

besøger blomsterne. N år bien kommer hjem til sin rede (det gælder fØrst 

og fremmest de enlige bier, hvoraf der findes en mængde arter) slipper 

oliebillen sit tag og æder biens afkom og honninglager. Olieb illens larve 

lever som snylter hos de enlige bier. 

Jordbundens tæppe af visne blade og mospuder er yndede skjulesteder 

for overvintrende insekter, f. eks. de store smukke citronsommerfugle, der 

klækkes som voksne sidst på sommeren , men også ses flyvende tidligt om 

foråre t. 

Går vi fra skovens mØrke ud på de lysere skovveje, kommer med lyse t 

også de flyvende insekter igen . En solrig sommerdag vil man til stadig· 

hed jage sommerfugle op foran sig. Det er især de såkaldte randØjer, h vis 

larver lever af græsse t langs vejene. Larverne skal man ikke vente at finde, 

da de skjuler sig om dagen og kun fouragerer om natten, men prØv a t 

fØlge de voksne sommerfugle med Øjnene og læg mærke til, hvor de sætter 

sig. Ofte sidder de mid t på vejen, men så snart de har klappet vingerne 

sammen lodre t over ryggen er de så godt som usynlige, da de vender vinge· 

kanten imod de gående. Prøver man forsigtigt at vige ud til siden, for a t 
få sommerfuglen bedre at se, lykkes det ikke, for sommerfuglen drejer sig 

langsomt, så den smalle vingekant stadig vender mod beskueren. 

Mens randØjernes larver er vanskelige at finde, er der ofte andre som· 

roerfuglelarver i ur terne langs vejene. Om efteråret er det især de store 

lodne mØrkebrune spinderlarver, der falder i Øj nene. De kaldes spindere, 

fordi de fØr forvandlingen til voksne sommerfugle spinder en kokon af 

silke, i h vilken de forpupper sig. 

Under søgen i vejkantens flora ser man næsten altid små h vide skum· 

klatter på planternes stængler. Fjerner man skummet med et strå, vil 

man opdage, at der inde i det sidder et lille blegt insekt og suger saft af 

planten. Det er en cikadelarve, der beskytter sig ved at fylde sin tyndtfly· 
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dende affØring med luftblærer, så den helt skjules af skum. år den efter 

en række hudskifter er bleve t voksen og har fåe t vinger, der bådformet 

dækker ryggen, tØrrer skummet væk, og vi ser da den voksne cikade som et 

lille lyst brunligt insekt sætte af i vældige spring, hvis det bliver forstyrret. 

IN SEKTE R FRA MARKER OG ENGE 

Går vi fra skoven ud over markerne og ned over engene langs søerne, mØ

der vi igen nye insekter. Af sommerfugle kan vi en solfyldt sommerdag se 

de rØd- og sortbrogede kØllesværmere, de smukke blåfugle og strålende rØde 

ildfugle, men allersmukkest er vist perlemorsommerfuglene, der på under

siden af vingerne er overdrysse t med små •spejle•. 

Midt i al skØnheden må vi dog også være forberedt på ubehageligheder. 

I de fugtige enge kan vi blive overfaldet af de såkaldte klæger, eller 

•bremser •, som de ofte fejlagtigt kaldes. Det er blodsugende fluer. Der er 

fl ere arter, nogle med skinnende grØnne Øjne, nogle er meget store, en 

kan blive over 2 cm lang, og de stikker ganske infamt, så mange mennesker 

flygter skyndsomst, når klægerne begynder at blive generende. 

Men kommer man igen, når mØrket er ved at falde på, er klægerne væk, 

da de er udprægede solskinsdyr. I stedet kommer de graciøse dØgnfluer 

frem og danser over vandet, hvor de har levet som larver. Samme steder fly

ver slØrvingeT og dovenflueT samt våTflueme, der kan minde lidt om som

merfugle. De har alle tilbragt deres larvetid i vandet, og som voksne skju

ler de sig oftest om dagen i rørene og buskene langs sø bredderne. Men også 

sommernatten har sine stikkende insekter. Myggeplagen kan være fæl, ikke 

mindst de små flu elignende kvægmyg, stikker slemt. 

De til vandet knyttede insekter er imidlertid nærmere omtalt i afsnittet 

om dyrelivet i sø og å, hvorfor der henvises til dette afsnit. I stedet kan vi 

prØve at se på andre emner, der egner sig for nØjere studier. 

GALLER OG MINER 

Særlig taknemmelige studieobjekter er galler og miner. En lang række 

forskellige insekter lægger æg på planter, hvis angrebne dele svulmer op 

til en galle på en for hvert insekt karakteristisk måde, eller insektlarverne 

gnaver hulrum, miner, der også er så karakteristiske, at den kyndige straks 

kan sige, h vilket insekt vi har for os. 
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Insekter fra mange grupper kan frembringe miner og galler. Minerne 

dannes især af larverne til meget små sommerfugle, af visse fluelarver, men 

også af bladhvepselarver og billelarver, medens galler fortrinsvis dannes 

af galhvepse, bladhvepse og bladlus eller myg, men også andre insekter 

og mider kan være virksomme. 

De fleste p lanter bliver hjemsØgt af minedannere, således at man som· 

meren igennem kan få studiemateriale nok. Det er fortrinsvis bladene, der 

angribes. Insektmoderen lægger sit æg på eller i bladet, og fra ægget 

gnaver larven sig vej gennem bladkØdet på en for arten karakteristisk 

måde. Hos nogle arter dannes der en lang snoet gang - gangmine - hos 

andre en stØrre eller mindre blære - en flademine -, og hos atter andre 

blandinger og varianter heraf. 

Vil man for alvor studere minedannemes virksomhed, må man foruden 

minens form også tage hensyn til, at nogle miner kun findes i bladenes 

overhud, andre i bladkØdets forskellige lag, at nogle insektlarver lægger 

deres affØring midt i minen, andre i siden og atter andre i 2 eller flere 

rækker, og at misfarvning af dele af bladet er med til at karakterisere de 

enkelte insektarters virke. Finder man dyret, der har dannet minen, vi l 

dettes udseende og opfØrsel også give oplysninger, og har man tålmodig· 

hed og held til at klække det voksne insekt, er man godt på vej ind i en 

verden af oplevelser og erkendelse, det er vanskeligt at lØsrive sig fra igen, 

så ejendommelig er mange af disse dyrs levevis. 
Galler er noget helt andet end miner. De skyldes ændringer i plantens 

stofskifte, så den danner svulster, der indeholder galledannerne eller disses 

larver. Alt efter hvor disse svulster findes, tales der om rodgaller, stængel· 

galler, knopgaller eller bladgaller, og inden for hver gruppe findes mange 

forskell ige former bestemt af det dyr, der har forårsaget misdannelsen. 

Indsamling og katalogisering af de forskellige galletyper er et interessant 

arbejde, men giver man sig også til at studere enkelte galledanneres bio

logi, bliver det fØrst rigtigt interessant. 

Blandt galhvepsene, der især angriber eg og rose, kan man finde stof til 

mange ekskursioners feltstudier kombineret med undersØgelser hjemme. 

Det viser sig da, at disse småhvepses livslØb er ganske indviklet. 

De fleste år vi l man på egebladenes underside sidst på sommeren kunne 

finde nogle store galæbler . Skærer man et galæble igennem, vil man i et 

kammer midt i gallen finde en maddike. Undersøger man en lignende gal

le senere på et nedfaldent vissent blad, indeholder kammeret et lille flue-
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lignende insekt, og hen på foråret vil kammeret være tomt, idet den vok

sne galhveps, der altid er en hun, har gnavet sig ud af gallen. En mild sol

rig vinterdag i januar-februar måned kan man på egestammer være heldig 

at se den nyklækkede galhvepsehun lægge æg i de hvileknopper, der ofte 

findes her, og i maj måned vi l disse knopper være at finde som op

svulmede 1-2 mm lange violette knopgaller, der indeholder næste genera

tion af galhvepse, men denne gang er der både hanner og hunner. Disse 

hanner og hunner parrer sig, og hunnerne lægger senere æg i egens store 

bladknopper, netop som de er ved at udfolde sig i lØvspringet. Æggene 

anbringes i de unge blades bladribber, og her udvikler de store galæbler 

sig så. Dette er det normale livslØb for den galhvepseart, der danner de 

store galæbler, men ikke alle galhvepse har to generationer om året. 

Tager man galler med hjem for at klække dyrene, hvad der er forholdsvis 

nemt, kan man få mange overraskelser. Ofte vil det vise sig, at det slet ikke 

er galhvepse, der kommer frem, men helt andre dyr. Det kan være smådyr, 

der blot har gemt sig i en tom galle, men som regel vil det være insekter, 

der lever deres normale liv enten fredeligt sammen med galledannerne, el

ler de lever af galledannemes larver. Sådanne snyltehvepse kan være meget 

smukke, og giver man sig til at studere deres biologi, åbner der sig 

igen nye og spændende perspektiver. 

INSEKTER SOM LEVER I TRÆSTUBBE 

I Naturparkens skove vil der være rige muligheder for at studere de insek

ter, der er knyttet til træerne. På enhver tur året r undt vil man kunne 

finde levende insekter. Især træstubbene vil være gode steder at søge, 

men selvfØlgelig må man respektere indhegninger og forbudsskilte, og 

man bØr ikke med Økse og stemmejern splitte vindfælder og stubbe; der 

vil altid være trærester, hvor man uden skade kan lØsne barken og iagttage 

de dyr, der lever der (s. 259). 

Det kan være spændende jagt at lede efter dyrene i en træstub. Er den 

helt frisk, vil der ofte være insekter, der drikker af den saft, der stadig 

siver frem. Senere lægger træborende biller og hvepse æg i bark og ved, og 

sammen med svampe begynder de en nedbrydning af stubben, der gennem 

en række faser helt forsvinder. 

Det er en ganske interessant opgave at fØlge en sådan stubs tilintet

gørelse. Man bØr vælge nogle friske stubbe og helst af flere forskellige 
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træarter, og så vidt muligt flere stubbe af samme slags. Det kan være 

praktisk at nummerere og kortlægge stubbene og fØre nØjagtig journal 

over hver enkelt igennem en årrække. På den måde vil de forskellige 

træarters nedbrydning kunne sammenlignes, og ligeledes rækkefØlgen af de 

insekter, der indfinder sig. En sådan journal kan blive af stor værdi, hvis 

den er fØrt omhyggeligt. 

Men selv om man ikke vil gennemfØre en systematisk, årelang under

søgelse af stubbenes nedbrydning, kan man dog gøre mange interessante 

iagttagelser ved mere tilfældige, spredte undersØgelser. Huller i stubbenes 

overflade fortæller hvilke insekter, der som voksne har forladt den efter 

en ofte årelang larvetilværelse i stubbenes bark eller ved. Små runde hul

ler skyldes oftest barkbiller, store runde huller træhvepse, medens ovale 

huller viser, at træbukke har levet her. Barkbillernes huller sidder som 

regel i mØnstre, og lØsner man barken, vil man finde et gangsystem, der 

er så karakteristisk, at det fortæller hvilken art, de larver tilhØrer som 

har gnavet det. Særlig smukke mønstre kan man være heldig at finde på 

stammestykker af ask, men også gran er værd at undersøge. 

Når barken på en stub er blevet så lØs, at man med fingrene kan lØsne 

den, vil man i mellemrummet mellem bark og ved kunne finde en hel del 

dyr. FØrst og fremmest vil man bemærke nogle store hvide larver med et 

bredt, gulligt hoved. Det er træbukke/arver, der har gnavet ovale, snoede 

gange på indersiden af barken. Når larven er fuldvoksen, laver den et 

puppeleje. Af vedspåner danner den en ring, der som en barrikade fuld

stændig lukker af for eventuelle fjender. I dette rum forpupper larven 

sig, og her overvintrer den voksne med ryggen mod veddet og hovedet 

lige ud for et tyndtgnavet sted i barken, så den næste forår let kan gnave 

sig ud i det frie. Sådanne puppelejer er almindelige i stubbe overalt i Na

turparkens skove. 

Blandt de andre insektlarver under barken lægger man særlig mærke til 

en ejendommelig stærkt fladtrykt brungul larve. Den træffes især i lØvtræ

stubbe, hvor den menes at leve af det henfaldende vækstlag mellem bark 

og ved. I maj- juni måned kan man se den som voksen insekt lægge æg 

i stubbene. Den fanger straks opmærksomheden ved sine pragtfulde røde 

dækvinger, og kaldes da også kardinalbille. Det er en af vore allersmuk

kes te b iller. 

I det lØse lag af overvejende larveekskrementer, der efterhånden danner 

sig under barken, træffes også blanke gulbrune smelderlarver, næsten gen-
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Eksem.pler på insekter træstubbe 

Skolopender 2 5 mm 

Tusindben 3 o mm ' ' 
18 mm , larve 35 mm 

Smelder
larve 16mm 
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nemsigtige larver af fluer og store stankelbensmyg, de hurtige skolopendre, 

der er farlige rovdyr for insektlarverne, de langsomme tusindben, der 

ruller sig spiralformet sammen, når de forstyrres, og de primitive insekter: 

springhaler eller collemboler, bænkebider og mange andre smådyr, der 

alle er med til at nedbryde træstoffet. Når barken går helt lØs og mospuder 

vokser op over stubben, bliver den et yndet overvintringssted for en 

mængde dyr, ikke alene insekter, men også firben, salamandre og tudser 

finder vinterkvarter her. 

MYRER OG A DRE STATSDANNENDE INSEKTER 

Et af de klassiske studieobjekter blandt insekterne er myrerne, og også 

atmparken er der rige muligheder for at studere disse små dyrs mærk

værdige livsvaner. 

Myrer kan man træffe så godt som overalt. De lØber på jorden eller op 

eller ned ad planterne, og de kan træffes under sten eller i stubbe, men 

hver art har sine særlige jagtmarker, hvorfor man må søge mange for

skellige steder, hvis man vil have et indtryk af artsrigdommen i området. 

Lettest er det at finde de tuedannende myrer. Store myretuer er dog ret 

sjældne i Naturparkens skove, men mange træstubbe rummer myreboer, og 

på åbent land vil græstuer ofte indeholde myresamfund. 

De store skovmyrer er som nævnt ikke talrige, men de findes i forskellige 

arter. Stubmyren således i GanlØse Ore og den rØde skovmyre i Krogen

lund. Meget almindelige er de små sorte havemyrer og de stØrre sorte 

slavemy1·er, ligesom den lille gule stikmyre nok skal gØre sig bemærket, når 

man hviler sig i en lysning. Også en række andre arter kan træffes, men de 

dominerer ikke som de ovenfor nævnte. 

Ved fØrste Øjekast lØber myrerne blot tilfældigt rundt, men ved nærmere 

eftersyn viser det sig, at man ofte kan finde bestemte mål for deres færden. 

Har man tilstrækkelig tålmodighed, kan man fØlge et enkelt dyr, ellers må 

man nØjes med tilfældige iagttagelser. 

På træstammer ses ofte en strØm af myrer på vej op. De virker slanke, 

medens de myrer, der er på vej nedad, har en udspilet bagkrop på grund af 

den mængde sukkersaft, de har •malket« af bladlusene i træets krone og 

nu opbevarer i en særlig honningmave. Denne bladlusehonning udgØr en 

væsentlig del af mange myrers fØde. På bladlusebefængte planter kan man 

iagttage, hvordan myrerne får fat i denne honning. Andre steder slæber 

260 



en eller flere myrer af sted med dræbte insekter, der ofte er meget stØrre 

end de selv. Animalske stoffer udgØr en vigtig del af de store skovmyrers 

fØde. 
Endelig kan man måske finde myrer, der slæber af sted med plante

frØ. Visse planter som f. eks. anemoner, lærkespore, guldstjerne og viol har 

frØ med et fedtholdigt vedhæng, det såkaldte elaiosom, som myrerne sætter 

stor pris på, hvorfor de slæber frØet hjem til deres tue. Her fortæres ved

hænget, medens frØet smides væk. På den måde kan en del planter få deres 

afkom fordelt ved myrespredning. 

I nærheden af myretuer vil myrerne som regel færdes på regulære veje, 

som de nØdigt forlader. Her vil der være mulighed for at gøre mange iagt

tagelser. Alene vejproblemet er interessant. Hvordan mon myrerne finder 

vejen? Vel er alle mindre forhindringer mØjsommeligt fjernet, så passa

gen er lettere end udenfor vejen, og vel er der ofte en stærk trafik, men for 

at finde tilbage til vejene efter strejftog i omegnen må myrerne være i be

siddelse af en finere orientering end synsansen kan yde. Måske spiller 

lugtesansen her en vigtig rolle. 

Myreboligen er også et studium værd. Med forsigtighed kan man ofte 

uden at Ødelægge for meget få et indtryk af opbygningen. LØfter man en 

stor flad sten eller fjerner man et stykke lØs bark, kan man være heldig 

at se de gallerier af gange og kamre, hvoraf boligen består. Skillevæggene 

kan bestå af sammenkittede jordpartikler, træsmuld eller lØsere plantedele, 

eller de kan være udgnavede i fast ved i en stub, og i kamrene finder man 

yngel på mange alderstrin, og man kan se, hvordan de voksne arbejder

myrer skyndsomt forsØger at redde tuens æg, larver og pupper. 

Foruden arbejdermyrerne kan der i boligen være vingede hanner og hun
ner, uvingede dronninger, ja i nogle tilfælde slaver, der som larver eller 

pupper blev stjålet på krigstogt af tuens herskere. Der kan også være gæster 

på besøg; en hærskare af insekter, det kan være myrer, biller, bladlus, som

merfuglelarver eller snyltehvepse, kan træffes i de store myretuer. Nogle 

er som nævnt gæster i ordets bedste betydning, men det kan også være arge 

tyve og snyltere, der forgriber sig på myrernes afkom. 

En stille varm sommerdag kan man være så heldig, at man får myrernes 

sværroning at se. Det er en oplevelse. Et sted i en skovlysning eller på en 

mark stiger der tilsyneladende en rØgsØjle lodret til vejrs. Kommer man 

nærmere, vil man opdage, at rØgen består af flyvende myrer i tusindvis. Op 

af tuens indgange kommer den ene vingede myre til syne efter den anden, 
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kravler op ad græsstrå og andre plantestængler og stiger derpå til vejrs for 

at parre sig hØjt oppe i luften, hvor stære og svaler æder alt, hvad de kan 

overkomme af de flyvende myrer. Det er især havemyrerne, der sværmer 

på denne måde; hos andre myrer som skovmyrerne går sværroningen mere 

stille af, og parringen foregår oftest på jorden. 

Senere vi l der kunne blive mulighed for at studere, hvordan de befrug

tede dronninger grundlægger nye myresamfund eller bliver optaget i alle

rede eksisterende. Er det havemyrerne der er tale om, kan man være så hel

dig at se, at den befrugtede dronning træder sine egne vinger af, for at 

flyvemusklerne senere kan omdannes til fØde for hendes afkom i den fØrste 

vanskelige tid. 

Ligesom myrerne er også humlebierne og gedehamsene samfundsdan

nende insekter og flere forskellige ar ter findes i Naturparken. De fleste af 

dem bor i reder i jorden eller i stendiger, men disse boliger er vanskelige 

at komme til på grund af beboernes kraftige forsvar af deres hjem. Kendt 

af alle er gedehamsenes stik, men også humlebierne kan med smertefulde 

stik holde en for nysgerrig fredsforstyrrer på afstand, selv om de normalt 

er meget fredelige. Derfor får man mest ud af at studere disse insekter på 

deres sØgen efter fØde, hvor man kan komme dem ganske nær uden risiko 

for at blive stukket. 

INSEKTERNES OG PLANTERNES BESTØVNING 

Insekterne har stor betydning for mange planters bestØvning og dermed 

for frugtsætningen, og en lang række vidt forskellige insekter har et nØje 

t ilhØrsforhold til bestemte blomster, og dette forhold kan være af meget 

forskellig art. 

Nogle, som for eksempel visse af de små thrips eller frynsevinger lever 

det meste af deres liv inde i blomsterne. Andre træffes kun tilfældigt i 

blomsterne, men langt de fleste af de insekter vi finder her, kommer for 

at sØge blomsterstØv eller nektar. Gennem blomsterstØvet får insekterne 

æggehvidestoffer og gennem nektaren sukker. Bierne henter begge dele, 

det fØrste især til fØde for deres yngel, af det sidste laver de honning be

stemt til vinterforråd. 

Der er stor forskel på de insektarter som besøger de enkelte plantearter. 

Skærmplanternes store flade blomsterstande kan være et mylder af blorn

sterfluer, hvepse og biller foruden forskellige slags bier, medens kaprifo-
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liens langsporede blomster kun søges af de langsnablede aftensommerfugle, 

der på kolibrivis svæver foran blomsterne. 

Prøv at undersØge en række forskellige planters blomster og læg mærke 

til, hvad det fortrinsvis er for insekter, der kommer netop her, og til de 

fremgangsmåder de enkelte insekter anvender for at få fat i nektar eller 

blomsterstøv. Bemærk ligeledes hvor hensigtsmæssigt samspillet er mellem 

plantens behov for den, bedst mulige bestøvning og insektets trang til at 

slippe nemt fra arbejdet. I ikke så få tilfælde er dette arbejde så vanske

ligt for insektet, at det snyder planten og skaffer sig genvej, for eksempel 

ved at bide kronrøret igennem for at få fat i nektaren. Både humlebier 

og honningbier kan optræde som nektartyve. 

GØdningædende insekter. 

Det kan måske lyde mærkeligt, men det er ikke desto mindre tilfældet, a t 

der til de større dyrs ekskrementer er knyttet en særlig insektverden, og den 

er ganske interessant at stifte bekendtskab med. 

Man kan næppe gå en tur igennem en af Naturparkens skove uden a t 

træffe en metalglinsende mØrkeblå skarnbasse, der sindigt traver af sted på 

vejen. Skarnbasserne lever af gØdning. I skoven vel hyppigst af hjortenes 

og ridehestenes efterladenskaber. Men vil man studere dem nærmere, er 

det nemmest at sØge under kokasserne på markerne uden for skovene. Ven

der man en halvtØr kokasse med en pind, finder man af og til centimeter

store huller i jorden neden under. Hvis man forsigtig graver ned langs disse 

huller (det er klogt at sætte et strå eller bedre en plastikslange ned igen

nem hullet fØrst, for at det ikke skal skride sammen under gravningen) kan 

man finde de underjordiske kamre, hvori hunnen anbringer gØdningsbol

ler, hvoraf larverne lever. 

Mens vi er ved kokassen, lægger vi mærke til de mange andre insekter, 

der holder til her. FØrst på sommeren er det især de store gule gØdnings

fluer, der er iØjnefaldende. De voksne fluer jager andre gØdningssØgende 

insekter og lægger æg i kogØdningen, hvori larverne lever. Også en række 

andre flu er kan man træffe, f. eks. de morsomme svingefluer med de sprag

lede vinger, der sjældent er i ro. Nogle af gØdningsfluernes larver er gØd

ningsædere, andre er rovdyr. 

Også en mængde voksne biller er gØdningsædere. Kravlende på gØd

ningens overflade ser man af og til nogle smukke små biller. Nogle har 
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rØde pletter på de skinnende sorte dækvinger, andre har brunrØde dæk

vinger og atter andre er helt sorte. De graver gange ned i gØdningen, som 

de lever af. Deres larver er for nogles vedkommende gØdningsædere, men 

andre er frygtindgydende rovdyr, der jager de andre insekter i kokassen. 

Også rovbiller og lØbebiller holder til i og især under gØdningen. 

EDDERKOPPER OG MIDER 

Selv om edderkopper, mider, tusindben og bænkebidere ikke er insekter, 

vil det være naturligt at nævne disse dyr her. Ikke mindst edderkopperne 

vil være et studi um værd. 

En mængde edderkopformer kan træffes i området. På jorden de mØrke 

jagtedderkopper, imellem planterne de netspindende former: hjulspindere 

og tæppespindere og i vandet de mærkelige vandedderkoppe-r for blot at 

nævne nogle. 

De netspindende edderkopper er de letteste at studere nærmere. Det be

tyder dog ikke, at der ikke her er mere at opdage, tværtimod. Det er f. eks. 

kun få år siden, man i enkeltheder fik klarlagt, hvordan den almindelige 

korsedderkop bygger sit fangnet, og mange andre sider af edderkoppernes 

biologi trænger til fornyede iagttagelser. Prøv for eksempel at undersØge, 

hvordan edderkopperne reagerer over for forskellig påvirkning af deres 

net, eller prØv at anbringe en myre i et edderkoppespind og se, hvad der 

sker. Måske kan De være så heldig at iagttage en hanedderkops frieri. Det 

er en oplevelse, og hele spØrgsmålet om de forskellige arters yngelpleje er 

nok et studium værd. 

Det går gerne sådan, at får man fØrst lidt indblik i en enkelt dyrearts 
livsform, bliver man for alvor nysgerrig og med stigende forundring opda

ger man, hvor lidt man egentlig ved, og hvor spændende det er at fordybe 

sig i naturens mysterier. 

Til sidst kan nævnes en mide: skovflåten, der er mærkelig derved, at 

den suger blod af hvirveldyr. Hvis man fØlger vi ldtets stier gennem krattet, 

får man den let på sig. Det 2-3 mm store dyr er lettest kendeligt på et 

rundt brunrØdt skjold, der dækker den forreste del af kroppen, og det sø
ger et tyndhudet sted på værten, hvor det borer sin sugemund dybt ned, 

så dyret næsten ikke er til at fjerne igen. Lader man skovflåten sidde, svul

mer den op til en centimeterstor blodfyldt blære i lØbet af nogen tid, hvor

på den slipper sit tag og lader sig falde ned på jorden. Er det en befrugtet 
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hun, vil den af blodet skabe i tusindvis af æg, der senere bliver en hærskare 

af små flåter, som kravler op på vegetationen i håb om at blive rystet ned 

på nye ofre. 

LITTERATUR : 

Vilh. Bergsøe: Fra Mark og Skov. Billeder af Insekternes Liv. I ny Bearbejdelse 

ved C. Wesenberg·Lund. Bd. 1-2. Kbhv. 1915-16. 

J. E. V. Boas: Dansk Forstzoologi. 2. forøgede udg. Kbh. 1923. 

Danmarks Fauna: en lang række bind i denne serie. 

Vort lands dyreliv. Skildret af danske zoologer. R ed.: F. W. Bræstrup, Gunnar 

Thorson og Elise Wesenberg-Lund. Bd. 2-3. Kbh. 1950. 

Skat Hoffmeyer: De danske ugler. 2. udg. Århus, 1962. 

Skat Hoffmeyer: De danske målere. Århus, 1952. 

Skat Hoffmeyer: De danske spindere. 2. udg. Århus, 1960. 

Victor H ansen: Biller. Bd. 4-20. Kbh. 1918-58. (Danmarks Fauna, 22, 26, 29, 31, 

34, 36, 44, 47, 50, 55-59, 62-64). (Bd. 1-3 er af Bertram Rye, K. L. Henrik

sen og A. C. J ensen-Haarup). Kbh. 1908-14. (Danmarks Fauna, 3, 14, 16). 

Victor Hansen: Korchs Atlas over danske biller. Kbh. 1950. 

J eg ser på insekter. R ed.: Arne Nørrevang og Torben J . Meyer. Kbh. 1961. (Po-

litikens HåndbØger, 239). 

E. Nørgård: Edderkoppernes fangnet. (Natur og Museum. l. årg. 1951. Nr. 4). 

P. Bondesen : Vedplanternes galler. (Natur og Museum. 6. årg. 1958. Nr. l). 

C. Overgaard Nielsen: Jordbundens mikrofauna 1-2. (Na tur og Museum. 7. årg. 

1960. Nr. 4 og 8. årg. 1961. Nr. 3). 

Palle Johnsen: Danske bier. (Natur og Museum. 8. årg. 1961. Nr. 2). 

Knud Juul: Dagsommerfugle i Danmark. (Natur og Museum. 9. årg. 1962. :-<r. 

1-2). 

Boy Overgaard Nielsen: Bladminer på træer og buske. (Natur og Museum. IO. 
årg. 1964. Nr. 1-2\. 




