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Entomologisk  
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   April  2005 

NR. 15 
Nyhedsbrev for 
danske  
Coleopterologer 

Zoologisk Museums ældste præparat er ca. 350 år og fra Ole 
Worms raritetskabinet - Musei Wormiani 

Af  
Palle Jørum 



Side 2 

Insektfolkets årlige  
sammenkomst var denne gang hen-
lagt til Hovedstaden, hvor Entomo-
logisk Forening stod for værtskabet. 
Årsmødet fandt sted i weekenden 
12.-13. marts og foregik traditionen 
tro på Zoologisk Institut klods op ad 
Zoologisk Museum. 
 
Kl. 12 blev dørene åbnet, og de 
morgenduelige fik lejlighed til at 
opstille deres medbragte kasser med 
sommerfugle, ophænge postere og 
udstille bøger og grej af forskellig 
art.  Fra en interimistisk café var det 
muligt nu og senere i løbet af dagen 
at erhverve både lidt drikkelse og 
noget fast føde i Entomologisk For-
ening, Michael Fibiger, der kunne 
byde særligt velkommen til et par 
gæster fra Norge, bl.a. redaktøren 
for det fine skrift Insekt-Nytt, Lars 
Ove Hansen.  
    Så var der ellers dømt ”fri leg”, 
og deltagerne havde chancen for at 
besé de udstillede genstande og få 
sig en sludder med entomologkolle-
ger.  
    Der var som vanligt ”salgsboder” 
for bøger og indsamlingsgrej, og 
som noget nyt en demonstration af 
forskelligt digitalt fotoudstyr, hvor 
man på en skærm kunne se, hvad de 
forskellige apparater formår, fra op-
tagelser af enkeltbilleder til hele 
filmsekvenser. 
     Ingen af coleopterologerne havde 
medbragt kasser med dyr (fy–føj!), 
men en enkelt (navn udelades) hav-
de produceret et par meget flotte og 
instruktive plancher, der belyste til-

bagegangen for gødningslevende 
biller med Copris, Onthophagus 

vacca og Emus hirtus som eksem-
pler.  
    Efter at have vist deres sociale 
sindelag og blandet sig med som-
merfuglefolkene en times tid trak 
billesamlerne sig afsides til møde-
lokalet på Zoologisk Museum for 
at drøfte ting af vital interesse for 
menneskeheden, især den kom-
mende fundliste og den nye bille-
fortegnelse, men også billenyheds-
brevet Heterocerus var til debat.  
    Til stede ved denne del af sean-
cen var, i alfabetisk orden: Kristian 
Arevad, Palle Jørum, Jonas Kri-
stensen, Sigvald Kristensen, Hen-
ning Liljehult, Viggo Mahler, Ole 
Martin, Jan Pedersen, Karl Johan 
Siewertz Poulsen, Jan Boe Runge 
og Philip Francis Thomsen.  
 
Heterocerus 
Der var enighed om at fortsætte 
udgivelsen af skriftet i papirudgave 
frem for at overgå til en IT-
version.  Årsregnskabet blev frem-
lagt og godkendt. Palle & Jan Run-
ge fortsætter som redaktører, og de 
efterlyste bidrag til det kommende 
nummer – eller til efterfølgende 
numre.  Som emner blev nævnt lim 
og karton og brug af vineddikeklu-
de samt planerne for den nye for-
tegnelse.  Prisen for den kommen-
de årgang blev sat til 20,- kr.  
 
Den nye fundliste 
Som redaktører af den kommende 
fundliste blev udpeget Jan Peder-
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sen som ”ankermand” samt Sigvald 
og Ole Vagtholm. Flere havde med-
bragt deres fundlister. Sidste frist 
for aflevering af lister til Jan P. blev 
sat til 1. maj. Sigvald rejste en debat 
om brugen af det nye palæarktiske 
billekatalog ved Löbl & Smetana.  
    Desværre har dette vist sig at væ-
re behæftet med endog rigtig mange 
fejl, hvorfor en konsekvent brug af 
nomenklaturen heri ikke vil være 
tilrådelig – omvendt var der dog 
ikke stemning for ligefrem at beslut-
te at se helt bort fra kataloget.  
    Den nye ”Fauna Europaea”, som 
ligger på nettet, er heller ikke 
uproblematisk – fx er forfatterne alt 
for glade for at splitte slægter op i 
nye slægter, således er Bembidion 
nu delt op på en lang række slægter, 
der ellers af de fleste anses for un-
derslægter.  
    Den kommende redaktion opfor-
dres til ikke at lave en helt masse 
petitesseagtige ændringer (rettelser 
af årstal, parenteser og tilsvarende), 
men må ellers efter bedste evne 
skønne, hvilke ændringer de finder 
det passende at medtage. 
 
Hjemmeside 
På et forberedende møde om den 
nye fortegnelse, afholdt mellem de 
interesserede 5. februar i Bellinge, 
blev det besluttet at fortegnelsen i 
første omgang laves som en data-
base, og at den så siden kan publice-
res i ”papirudgave”. Der var flertal 
for at lægge databasen på vores 
egen til formålet oprettede hjemme-
side.  

Sigvald havde undersøgt mulige 
domænenavne – navnet coleopte-
ra.dk er ledigt. Pris: 50 kr. i opret-
telsespris + 50 kr. årligt samt 10 
kr. pr. md. For den nødvendige 
plads (125 Mb).  Han blev bemyn-
diget til at købe domænenavn og 
plads.  Det blev besluttet at ansøge 
EntoConsult om at dække udgif-
terne – men om nødvendigt må vi 
selv klare det. 
 
På hjemmesiden skal som mini-
mum ligge: 
• Fortegnelsen 
• En check-liste over de danske 
biller 
• En funddatabase, som vi håber 
at kunne få udviklet, se nedenfor. 
    Men derudover kunne man jo 
forestille sig, at andre emner af 
fælles interesse kunne lægges ind 
på hjemmesiden. 
Sigvald tilbød sig som webmaster 
– og blev valgt uden at det kom til 
kampafstemning eller anden form 
for tumult. 
 
Den kommende fortegnelse og 
en funddatabase 
Sigvald demonstrerede en data-
base, han havde udviklet i Works, 
til behandling af data til den nye 
fortegnelse. Et imponerende styk-
ke arbejde.  Derudover har han og 
Jan Boe Runge knoklet med at 
indscanne tekst fra tillæggene og 
fundlisterne.  Og endelig har vi 
fået adgang til nogle af de mang-
lende tillæg via Michael Hansens 
efterladte PC-filer, som opbevares 
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på ZMUC. Resultatet er, at der nu 
snart – i løbet af et par måneder - 
foreligger en færdigindscannet 
tekst, ordnet artsvis og dermed 
lige til at gå til for de kommende 
forfattere. 
 
Sigvalds database skal om nød-
vendigt videreudvikles eller finju-
steres i samråd med den database-
arbejds-gruppe, som blev nedsat 
må Bellinge-mødet, og som for-
uden Sigvald består af Maria Sloth 
og Viggo. De holder et møde i 
løbet af foråret på BioConsult om 
emnet, se nedenfor. 
 Der er enighed om, at den nye 
fortegnelse gør en ny udgave af 
kataloget overflødig. 
 På sigt vil det være et stort ak-
tiv at råde over en egentlig fund-
database. Den kunne fx bruges til 
at få styr på, hvad der foreligger af 
fund af udvalgte familier eller 
mindre grupper, fx rødlistearter. 
Databasegruppen undersøger mu-
lighederne for at kunne benytte 
Dansk Pattedyratlas’ database og/
eller få en database stillet til rådig-
hed af DanBIF.  
 Bl.a. for at sikre en rimelig 
grad af ensartethed i behandlingen 
af de forskellige familier blev der 
nedsat en redaktionsgruppe, der 
skal gennemlæse og vurdere en-
keltbidragene. Gruppen består af 
Kristian, Viggo, Sigvald & Palle. 
    Følgende meldte sig som forfat-
tere på udvalgte grupper: 
 

• Løbebiller: Palle & Maria 

• Torbister excl. Lucanidae:  
 Palle 
• Lucanidae: Philip 
• Elateridae: Ole M. 
• Aleochariner: Viggo 
 
Sigvald tager kontakt til Ole Mehl 
og Hans Gønget og hører, om de 
vil bidrage til hhv. træbukke og 
snudebiller. 
    Løbebillerne bliver en slags 
”pilot-projekt”, som redaktions-
gruppen vurderer med henblik på, 
at behandlingen skal kunne tjene 
som model for de øvrige grupper. 

 
Efter billefraktionsmødet var der 
mulighed for at kigge i museets 
samlinger, og Jan P. forsynede os 
med særtryk og bøger fra Entomo-
logisk Forenings (eller var det fra 
museets?) overskudslager.  Der 
var adskillige lækre sager. 

 
Kl. 18 var der spisning i August 
Krogh- instituttets kantine for 
dem, der havde tilmeldt sig, og 
hermed var lørdagens program 
forbi.  Søndag formiddag var som 
sædvanlig fyldt op med en række 
korte foredrag.  Det var også her 
sommerfuglefolkene, der havde 
lagt sig i selen, men flere indlæg 
havde bestemt også interesse for 
os andre, fx Jens Lyngsøes indlæg 
om indvandringer af sommerfugle 
til Danmark gennem de senere tiår 
sammenholdt med klimaændrin-
gerne.  Det overraskende ved hans 
dataanalyser var, at han ikke var i 
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stand til at se nogen ændring i ind-
vandringshyppighed i takt med 
temperaturstigningen. Jens opstil-
lede den hypotese, at det er de mil-
de, fugtige vintre – som ikke be-
kommer mange sommerfugle godt 
– der er årsag til, at vi ikke har fået 
en større tilgang af arter.  Hypote-
sen blev mødt med det modargu-
ment, at vi så burde have forven-
tet, at det især var SV-europæiske 
arter, der havde fundet vej hertil – 
mens det rent faktisk viser sig, at 
det er arter fra lande, der ligger SØ 
for os, der er indvandret.  Der sy-
nes at være stof i dette emne til 
mere indgående undersøgelser.  
 
Årsmødet sluttede med en let 
frokost i August Krogh-kantinen. 

Nyt om  
bombarderbillen 
Bombardérbillen har som bekendt 
haft det meget skidt igennem en 
længere årrække. Nu er der imid-
lertid godt nyt! Bornholms Regi-
onskommunes ”Natur & Miljø”-
afdeling har fået udarbejdet en ple-
jeplan og har i efteråret 2004 
iværksat pleje af området, hvor 
billen lever.  Du kan læse om ple-
jeplanen i detaljer i en artikel i det 
seneste nummer af ”Natur på 
Bornholm”.  Her kan du også læse 
om den meget interessante opda-
gelse af, hvilke insekter bombar-
dérbillens larve snylter på – det har 
jo længe været en gåde.  Løsningen 
blev fundet af et par tjekkiske lø-
bebilleøkologer.   
 
Mere skal ikke røbes her –  
læs selv: Palle Jørum & Dorte 
Bugge Jensen, 2005: Bombardér-
billen ved Sose.  – Natur på Born-
holm, 3. årgang, s. 12-21, samt 
artiklen i det nye nummer af Blad-
loppen nr. 24. 
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Lidt om at finde  
biller med lokkemad  
eller lokkeduft  
Af 
Henning Liljehult 
 
Som billesamler fik jeg efter at hav-
de samlet nogle år en forkærlighed 
for biller der lever i andre dyrs bo. 
At tænke sig biller der lever i myre-
tuer og hvepseboer, fantastisk. Når 
man samler disse arter, kommer man 
hurtigt til musereder, musegange og 
gammelost.  Dyr som man sjældent 
ser, eller kun ser i få eksemplarer, 
lokkes ofte effektivt til osteglas.  
 
Det leder tanken hen på 
at eksperimentere med andre arter og 

anden lokkemad.  Jeg har fx prøvet 
med smørsyre i stedet for ost i glas-
set.  Det var dog med begrænset suc-
ces.  Dyr der går i sådanne glas, er 
temmelig hårde ved hinanden, når 
der ikke er noget at spise i glasset, 
som fx ost.  Det var da også mest 
rester eller godt amputerede dyr jeg 
fik på den måde.  Ting som sirup, øl, 
mel, gryn og frisk frugt er prøvet 
uden nævneværdig succes.  Den 
stærke duft, eller mangel på samme, 
må være en del af forklaringen.  

 
Jeg lavede en portion rådne løg  
(først en tur i dybfryseren) som blev 
begravet i Lersøparken i København. 
Den fik lov at overvintre og blev 
først sigtet i maj det følgende år.  Et 
brag af en succes. Jeg kan nævne 

En klud fugtet med vineddike, anbragt på den bare ved.  Over  
den viste klud lægges et lag plast for at modvirke udtørring  
og  mod regn (foto - P. Jørum) 
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nogle ting som Anommatus duode-
cimstriatus, Anommatus diecki, 
Euplectus duponti, Trichonyx sulci-

collis, Rhizophagus perforatus og 
R. parallelocollis.  Jeg fortsatte så 
med gærende frugt. Kirsebær, 
blommer, æbler og ananas blev prø-
vet.  Ananas var bedst, den gav en 
stærk gennemtrængende lugt; mine 
hænder lugtede hele dagen.  Der er 
dog den ulempe, at den hurtigt tør-
rer ud og mister sin tiltrækning. 
Frugten skal høstes efter højest en 
uge.  Den spises også gerne af hjor-
te (erfaring fra Dyrehaven), hvilket 
dog kan imødegås ved at blande den 
i savsmuld.  
 
En dag jeg lavede en  
salatdressing  
og brugte en hvidvinseddike, for-
nemmede jeg duften af den saft som 
er i gæring under bøgebark.  Dette 
måtte prøves !  Jan Pedersen fortalte 
at en stor bøg var faldet under en af 
sidste års sommerstorme i Krenke-
rup Haveskov.  Der havde han fun-
det flere af de gode saftdyr.  Jeg 
havde selv haft gærende ananas i 
nærheden, med Teredus cylindricus 
som bedste dyr.  Det var en god 
chance for at teste vineddiken.  Ud-
styret med vineddike, nogle klude 
og noget sort plastic kørte jeg til 
Krenkerup.  Jeg fjernede noget af 
den løse bark, fugtede kluden med 
eddiken og anbragte den på den ba-
re ved.  Et lag plast blev lagt over 
for at modvirke udtørring og be-
skytte mod regn.  Det tør nok siges 
at det var en succes.  Flere af de 

rigtig gode saftdyr blev taget i antal. 
Jeg kan nævne ting som Epuraea 
fuscicollis, Rhizophagus parvulus og 
Teredus cylindricus.  Ud over disse 
lækkerbiskner var der masser af de 
dyr, som altid findes i saftflod og 
saftende barkflader.  Stedet blev af-
samlet flere gange og var rimeligt 
holdbar i lang tid.  Jeg lavede også 
forsøg med at løfte bark og hælde 
eddike under.  Dette så også meget 
lovende ud.  
 
Savsmuld blev også prøvet 
det tiltrak også masser af dyr. Sav-
smulden og eddiken blev blandet og 
anbragt i plastbakker (kødbakker fra 
køledisken).  Bakkerne blev anbragt 
på jorden ved gamle træer eller stub-
be.  Kludene blev grundigt vædet 
med eddike og lagt på stammer eller 
grene. Klude anbragt under bark eller 
på den bare ved var bedst.  Alminde-
lige karklude er bedst, de suger mest. 
Plasticen blev lagt over og sat fast 
med tegnestifter.  Brug mørk plast - 
folk skal pille!  

 
Jeg prøvede både rødvinseddike 
og hvidvinseddike 
- der var tilsyneladende ingen for-
skel.  Pris og kvalitet var også uden 
betydning, så køb bare den billige. 
Alderen på savsmuld eller stammer 
mener jeg derimod har betydning. 
Antal af dyr var faldende, jo ældre 
savsmuld og stammer var.  
 
Eksperimentet fortsætter. 
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Billeundersøgelser på 
Sprogø 
Af 
Palle Jørum 
 
I 2003 blev jeg af Sund og Bælt 
spurgt, om der var interesse for at 
foretage entomologiske undersøgel-
ser på øen.  Det kunne jeg straks sva-
re bekræftende på, og siden har en 
kreds af insektfolk planlagt - og i 
2004 i et vist omfang gennemført - 
registreringer af insekter på Sprogø. 
Det er planen at registreringsarbejdet 
skal fortsætte i de kommende år. 
    Sprogø ligger midt ude i Store-
bælt, nogenlunde midt imellem Sjæl-
land og Fyn.  Tidligere var den en ø 
på kun 38 ha og med en beliggenhed 
så isoleret, at den blev fundet veleg-

Øst for fyret på Sprogø ligger vaden, der her er ved at blive grun-
digt gennemgravet af nogle billefolk - fra venstre vistnok Viggo 
Mahler, Ole Vagtholm og Palle Jørum.  Foto: J. Boe Runge  

net til internering af ”løsagtige” 
kvindfolk. 
    Anlæggelsen af Storebæltsbroen 
og jernbanetunnelen indebar at øens 
areal blev forøget med godt 100 ha. 
Den nye del af Sprogø omfatter især 
store flade, overvejende græsbevok-
sede arealer mod nordøst.  Med ti-
den vil en del af disse områder må-
ske kunne udvikle sig til interessante 
overdrev.  
    I den sydøstlige del af øen findes 
et stort vadeområde, som ses tyde-
ligt når man passerer over broen i 
bil.  Her fouragerer flokke af vade-
fugle, og skarver holder til i stort tal. 
Vaden afgrænses mod vest af et 
græsareal neden for fyret, mod nord 
af broen med de tilgrænsende be-
fæstninger, og mod syd af en sten- 
og sandtange.  

Side 8 
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Palle Jørum, i fuld udrustning på vej 
ud i felten (foto: J. Boe Runge) 

    Vaden er dannet ved udfældning 
af overskudssediment fra anlægsar-
bejderne og giver mindelser om til-
svarende biotoptyper i det sønderjy-
ske vadehav; vegetationen omfatter 
da også mange af de samme salt-
planter som fx kveller, der gror i 
tætte bevoksninger. 
    Den gamle del af Sprogø omfatter 
bl.a. små partier med kystklinter, 
både syd- og nordvendte, græs-
ningsoverdrev, samt enge og moser 
med vandhuller. 
    Allerede den første sæsons under-
søgelser af billefaunaen på Sprogø 

har budt på mange spændende 
fund, som afgørende har forøget 
kendskabet til insektlivet i Fyns-
området, hvortil Sprogø regnes. 
Det er det nyopståede vadeområde 
i sydøst, der er den i særklasse 
mest interessante billebiotop på 
Sprogø – i det mindste bedømt ud 
fra den viden vi har i øjeblikket. 
Her findes et meget spændende 
samfund af saltelskende biller med 
arter af Bledius, Carpelinus, 
Dyschirius, Heterocerus m.fl. Især 
Bledius-arterne optræder i enorme 
individtal.  
    Blandt de mest spændende arter 
fra vaderne kan nævnes Bledius 
diota, bicornis og praetermissus, 
Carpelimus halophilus og schnei-
deri, Tomoglossa heydemanni, 

Dyschirius chalceus og Cillenus 
lateralis. Tomoglossa heydemanni 
er ikke tidligere fundet i Danmark, 
men kendes fra Nordsøkysten syd 
for den danske grænse (Holsten og 
Nordfrisland).  Arten blev først 
fundet af Viggo Mahler, og siden 
lykkedes det andre at gøre Viggo 
kunststykket efter. 
 

Også tørbundsarealerne på 
Sprogø rummer godbidder. På 
skråninger og ved vejkanter, bl.a.  
omkring jernbaneanlægget, er så-
ledes fundet Antherophagus ca-
nescens, Apion varipes og ononi-
dis, Tychius lineatulus samt brod-
billen Mordellistena bicoloripilosa 
– endnu en art, der er ny for Dan-
mark (1 eks., Jan Pedersen leg.). 
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Rødlistekategorier  Ex: Forsvundet fra Danmark 

Rødlistekategorier  E: Akut truet 

Rødlistekategorier  V: Sårbar 

Rødlistekategorier  R: Sjælden 

Gullistekategorier  X: Opmærksomhedskrævende 

Gullistekategorier  A: National ansvarsart 

Tabel ovenfor: De gamle kategorier, som de 
er brugt i ”Rød- & Gulliste 1997”. 

Kort nyt 
Af 
Palle Jørum 
 

DanBIF 
Den globale organisation GBIF 
(Global Biodiversity Information 
Facility) arbejder på at få artsdata 
verden over digitaliseret for derpå at 
stille disse data gratis til rådighed for 
alle på Internettet. GBIF blev opret-
tet i 2001, og Danmark blev efter 
ansøgning valgt til at huse GBIF’s 
sekretariat.  Sekretariatet, der har 14 
medarbejdere tilknyttet, har til huse i 
et nybygget anneks til Zoologisk 
Museum; tilbygningen er en gave fra 
Aage V. Jensens Fonde. 
    GBIF har afdelinger – knudepunk-
ter – i en lang række lande, bl.a. i 
Danmark, hvor det danske knude-
punkt er DanBIF.  Også dette har 
hjemsted på Zoologisk Museum.  
    ”Det kræver en kolossal indsats 
mht. udvikling af IT-værktøjer både 
i GBIF’s sekretariat og i de enkelte 
landes nationale knudepunkter.  Men 
når målet er nået, åbnes døren til en 

ny forskning med inddragelse af 
langt større datamængder og nye 
måder at kombinere data på, i for-
hold til hvad man før har kunnet. 
GBIF er således et megavidenskabe-
ligt projekt” – sådan skriver Lotte 
Endsleff i en artikel om GBIF og 
DanBIF i Naturens Verden (Nr. 2, 
2005, s. 19-28).  
 Zoologisk Museums samling af 
edderkopper er et eksempel på, hvad 
der indtil nu er lagt ind i en  database 
og gjort tilgængelig for søgning på 
nettet. 
    DanBIF har bl.a. til opgave at gø-
re danske biodiversitetsdata tilgæn-
gelige for global søgning.  Sekretari-
atet står for kortlægningen af danske 
naturhistoriske samlinger og databa-
ser.  Og sekretariatet giver IT-hjælp 
til dataholdere, hvor der er behov for 
det.  Som omtalt i referatet fra års-
mødet er ”billedata-basegruppen” 
netop ved at undersøge, hvorvidt det 
vil være hensigtsmæssigt at få assi-
stance fra DanBIF til etablering af 
vores kommende funddatabase for 
danske biller. 
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   Rødlistekategorier   Ex: Uddød globalt 

   Rødlistekategorier   RE: Forsvundet fra Danmark 

   Rødlistekategorier  Truede kategorier  CR: Kritisk truet 

   Rødlistekategorier  Truede kategorier  EN: Moderat truet 

   Rødlistekategorier  Truede kategorier  VU: Sårbar 

   Rødlistekategorier   NT: Næsten truet 

   Ikke-rødliste-kategorier   LC: Ikke truet 

   Ikke-rødliste-kategorier   DD: Utilstrækkelige data 

   Ikke-rødliste-kategorier   NA: Bedømmelse ikke mulig 

   Ikke-rødliste-kategorier   NE: Ikke bedømt 

Tabel ovenfor: Kategorierne efter IUCN’s nye retningslinjer 

Indtil nu 
 er følgende billefamilier blevet be-
dømt efter de nye kriterier: 
Løbebiller (godt halvdelen af arter-
ne), torbister, smældere, skyggebil-
ler, træbukke, spidsmussnudebiller, 
bredsnudebiller, egentlige snudebil-
ler (en del af arterne) og barkbiller.    

Rødlister 
Som omtalt i Heterocerus nr. 13 er 
der sket omfattende ændringer i den 
måde, hvorpå rødlisterne nu skal 
udarbejdes, og mht. selve rødlisteka-
tegorierne.  
 
Efterhånden som billerne  
bliver rødlistevurderet efter de nye 
kriterier, erstattes den gamle rødliste 
for de pågældende grupper af den 
nye, der har fået navnet ”Den danske 
Rødliste”.  Den findes kun i en IT-
udgave, på DMU’s hjemmeside: 
www.dmu.dk.  Man kan gå direkte 
ind på rødlisten på adressen:  
http://redlist.dmu.dk 
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Nyttige links for  
Heterocerus’ fanskare 
 

Den danske Rødliste:  
http://redlist.dmu.dk 
 
Gulliste 1997:  
http://www.sns.dk/netpub/gulliste/
gulliste1997.htm 
 
Rødliste 1997:  
http://www.sns.dk/netpub/rodliste/
rodliste1997.htm 
 

IUCN’s internationale rødliste: 
http://www.redlist.org/ 
 

Fauna Europaea:  
http://www.faunaeur.org/ 
 

DanBIF:  
http://www.danbif.dk/ 
 

Tysk. Foto af biller: 
http://www.koleopterologie.de/
gallery/index.html 
 
Rigtig mange og tydelige foto af   
ELATERIDAE fra hele den  
palæarktiske region: 
http://www.elateridae.com/
kartabez.php 
 
Bladbiller (dog ikke bønnebil-
ler),  
rigtig mange og tydelige foto, 
kan stærkt anbefales (alle de 
danske  
arter, på nær få arter): 
http://culex.biol.uni.wroc.pl/
cassidae/European%
20Chrysomelidae/ 

Tavler med biller (russiske), ældre 
bogværk, rigtig mange tegnede 
biller: 
http://www.zin.ru/Animalia/
Coleoptera/eng/jaclist1.htm 
 
Nordtysk prik-kort, (alle billear-
ter i området), en rigtig god over-
sigt: 
http://www.entomologie.de/
hamburg/karten/ 
 
Her er der en person (Lars Skip-
per) der har forsøgt sig ud i en 
liste over Danmarks biller 
(oplysningerne er ’lånt’ fra Ento-
mologiske Meddelelser. Er ikke 
ført ajour: 
http://hjem.get2net.dk/lars_skipper/
biller1.htm 
 
Engelsk. Farvetegnede insekter og 
’deres planter’: 
http://internt.nhm.ac.uk/jdsml/
naturenavigator/gallery/index.dsml?
beginIndex=150&collnid=69202&# 
 
Russisk dog på Engelsk. Træbuk-
ke, 600 foto af træbukke i den vest  
palæarktiske regio. 
http://www.uochb.cas.cz/~natur/
cerambyx/cerambyx.htm 
 
Østeuropa, mange foto af biller: 
http://www.hlasek.com/index.html 
 
Tysk og noget på italiensk.  
LATRIDIIDAE fra hele kloden, 
gå selv på opdagelse, der er mange 
muligheder bl.a. PDF filer med 
organer mv. 
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Tavler med biller (russiske), ældre 
bogværk, rigtig mange tegnede 
biller: 
http://www.zin.ru/Animalia/
Coleoptera/eng/jaclist1.htm 
 
Nordtysk prik-kort, (alle billear-
ter i området), en rigtig god over-
sigt: 
http://www.entomologie.de/
hamburg/karten/ 
 
Her er der en person (Lars Skip-
per) der har forsøgt sig ud i en 
liste over Danmarks biller 
(oplysningerne er ’lånt’ fra Ento-
mologiske Meddelelser. Er ikke 
ført ajour: 
http://hjem.get2net.dk/lars_skipper/
biller1.htm 
 
Engelsk. Farvetegnede insekter og 
’deres planter’: 
http://internt.nhm.ac.uk/jdsml/
naturenavigator/gallery/index.dsml?
beginIndex=150&collnid=69202&# 
 

Russisk dog på Engelsk. Træbuk-
ke, 600 foto af træbukke i den vest  
palæarktiske regio. 
http://www.uochb.cas.cz/~natur/
cerambyx/cerambyx.htm 
 

Østeuropa, mange foto af biller: 
http://www.hlasek.com/index.html 
 
Tysk og noget på italiensk.  
LATRIDIIDAE fra hele kloden, 
gå selv på opdagelse, der er mange 
muligheder bl.a. PDF filer med 
organer mv. 
http://www.latridiidae.de/index.htm 

Tysk, nogle gamle gubber ved at 
undersøge muldvarpereder: 
http://www.koleopterologie.de/
arbeitsgemeinschaft-rheinischer-
koleopterologen/historie/
biografien/enkel/koch/koch-
maulwurf.html 
 
Østeuropa, mange gode foto af  
biller: 
http://www.entomo.bai.pl/ 
 
Irland. Mange gode foto og lister 
over løbebiller: 
http://www.habitas.org.uk/
groundbeetles/index.html?
item=7167 
 
Tysk, mange gode foto af biller: 
http://www.infochembio.ethz.ch/
links/zool_insekt_kaefer.html 
 
69 sider på PDF format med  
indføring i hvorledes man, andre 
steder på kloden, indsamler og  
behandler insekter: 
http://www.sel.barc.usda.gov/
selhome/collpres/collpres.htm 
"Collecting and Preserving Insects 
and Mites" in PDF format 
 
Indføring i hvorledes man, an-
dre steder på kloden (USA), ind-
samler og behandler insekter: 
http://vcsbobcats.homestead.com/
insects.html 
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Billerne bliver grundigt vurderet 
efter de nye rødliste  kriterier  

Fra Heterocerus- 
redaktionen 
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 

Sidste nyt indenfor entomologien - motorbådsketsjer 

billefolk har mulighed for at følge 
med i hvad der sker af spændende 
nyt indenfor den danske billever-
den. 
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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”  


