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Entomologiſke Jagttagelſer.
-

af

J. Rathke.
«S====s>

Oplaſt den 3o Martii 1798.
:

Bant

Klaſſerne i Fabricii entomologiſke Sy

ſtem er, ſom bekiendt, Klaſſen antliata, eller Inſek
terne med Suerer, en af de meget naturlige, daher
med den Fuldkommenhed, at man ved Hielp af Al
meenmaerket kankiende Inſektets Huusholdning, for

enes denne, ſom Reaumur fordrede og Linné med

ſaa meget Held forſegte at give Inſekt-Syſtemet, den
Lethed nemlig, at ſelv Begynderen vedferſte Hiekaſt
ſkulde kunne beſtemme til hvad Klaſſe Inſektet hen
herte.

-

At opnaae allevegne denne Fuldkommenhedved
en ſyſtematiſk Inddeling efter Mundens Dele, et
kiendte Forfatteren ſelvat vere meget vanſkeligt, da

man endogmed vebnet Hie undertiden har Meiemed
at beſtemme dem: aligevelkunde neppe noget Syſtem
vaere Jagttageren mere kierkomment end dette, der

gav ethvert Inſekt den Plads og det Selſkab, hvör
Hef
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det i Følge ſin Huusholdningsmaade juſt maatte ſø

ges; findes det nu derimod paa andet Sted, kan man
vanſkelig tilbageholde Ønſket om dets Forflyttelſe.
I Følge den Maade jeg har valgt mig, førſt at
ſamle og ſiden ſammenligne mine egne med andres
Jagttagelſer, finder jeg nogle afvigende Erfaringer
angaaende

Slægterne Acarus, Scorpio, Nymphon,

Pycnogonum og Phalangium, ſom jeg udbeder mig
Tilladelſe her at fremſætte.
Uagtet Geoffroys, de Geers og flere be
rømte Naturkyndiges Fortieneſter af Middernes Na
turhiſtorie, ſynes de fortiene endnu nøjere Opmærk
ſomhed, da Skaden, de tilføje endog umiddelbar
Menneſket ſelv, ofte er betydelig. Den vigtige Rolle
de ſpille i adſkillige epidemiſke Huudſygdomme ar be
kiendt nok, og Maaden, hvorpaa adſkillige Peſtſyg
domme ſmitte, giør det temmelig ſandſynligt, at de

maae ſøges i endnu flere, ligeſom og den ſkrækkelige
ſaa kaldte Luſeſyge efter Rimelighed ſynes ſnarere

være Virkning af en Art af dette, end af det Slægt,
ſom den i Følge Navnet tilſkrives.
Middernes uhyre Mængde og hurtige Forme
relſe ſynes neppe tilſtrækkelig til at forklare den ſtore
-

-

og forſkiellige Ødelæggelſe, ſom de antette, naar de
ei vare udruſtede med andet Redſkab end et Suerør,
og deres Huusholdning var ſaa ſimpel, ſom den at
pompe dyriſke Safter til deres Ernæring; men dette

paſſer og kun for de færre og mindre ſkadelige Arter
af dettejSlægt.
Ræve
-
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Noeveret eller Pderbarken af Birketraet, der
brugestil Underlagpaa Torvtage i Norge, ſaae jeg
iſaer paa Steder ud mod Havet at vaere giennemboret

med mangfoldige ſmaa Huller, der foraarſagede at
dette Underlag inden kort Tid forraadnede.

Med

Forundring ſaae jeg at det var en liden ſort Midde,
der ſad i Klynger paa Naeveret og anrettede denne

Hdelaggelſe. Da jeg ved Hielp af Mikroſkopet ſaae,
at den havde ſaavel de ydre Kiceber (mandibulae) ſom

Inderkicrberne (maxillae), ſamt AEdeſpidſerne (palpi)
beſtaaende af 4 rundagtige Leed, troede jeg at den
medmere Retkunde henferestil Slagtet Trombidium;
og da den, undtagen i Farve, lignede de Geers

acarus corticalis (inſ 7. p. 13o * 8 fig. 1) har jeg be
holdt Navnet corticale nigrum abdomine ſubgloboſo.
femoribus ſubclavatis.

Under Eegetraets Bark findes en lidet ſterre
Art af bruun Farbe, der afviger fra denne derved, at

paahver Side af Bryſtſkioldet findes en liden Spidſe
ligeſom og paa Siderne af Baglivet, ſamt at Skiol

det, der bedakker Hovedet, naaer frem over dette,
og ſkiuler Munden (thorace abdomineque biſpinoſis).
Den kan maaſkee beſt anſees ſom en Afart af denne.

Acarus ſcaber har Mundens Deleligedanneſom
diſſe 2de.

Ikke blot under Eegetraets Bark, men ogſaai
gammelt Fyrretr«, findes Syſtemetsacarus coleop
tratus; da ogſaa denne har ligedanne Kierber og AEde
5te Bind, 1ſte Hefte,

N

ſpidſer,
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ſpidſer, og Munden darkket med ethornagtigt Skiold,
henregnes den velligeledes bedretil Slagtet Trom
bidium. De 2de ſtarke ſammentrykte krumme Horn
oven fra Bryſiſkioldet gaae frem over Hovedet, og
ſynes tiene til at afv.nde Overlaſt fra Inſektet, der
traekker Hovedet tilbage under diſſe, naar det marker
Fare. I Selſkab med denne findes en anden der lig
ner den, men har i Stedet for Hornene 2de lange til
Siderne udſtaaende kelledannede Berſter, og ſom
maaſkee blot er forſkiellig fra den i Henſeende til
Kiennet.

Den maerkvaerdigſte blant Arterne afdette Slagt

er uden Tvivl en af Middelſtorrelſe omtrent ſom en
Loppe (Tab. V. fig A. 1. 2. 3. 4. 5) med langagtig
rundt noget ſammentrykt nyredannet Legeme. Den
findes i gamle uddode Grantraer, hvori den danner
ſig ikke blot Gange, men Huulheder fulde af dens
Ureenlighed. Den bedaekkes ganſke af 2de hornartede
brakkelige Skiolde af brunguul Farve, bevorne med

fine Haar.

Det ſtorre indhyller hele Baglivet og

aabner ſigneden under Bugen meden Spalte efter
Laengden; det mindre tiener ſom et Slags beva geligt
Bryſtſkiold, hvilket Inſektet oplukker og ſlaaer til
bage ſom en Hielm, naar det er i ſin Frihed, men
ved mindſte Bererelſe trakker det hurtig Hovedet og
Fedderne ind under det, og lukker det ſaa tat mod
det bageſteſterre Skiold, at man ei uden Meie op

dager Sammenfaldningen. Idenne Tilſtand ligner
Det
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det et lidet fladtrykt nyredannet Froe, og lader ſig fer
braende, end tvinge tilat oplukke det hielmdannede
Skiold, forend det troer al Fare at vare forbi; for
ſigtig oplukker det da Skioldet og udſtikker 8 med
ſtarke Negle forſynede krumme Fodder, ſamt Kia

berne og AEdeſpidſerne, lig dem hos de fer ommeldte
Arter, og derpaa ſlaber det ſig langſom afſted. Hos
de ſterre blant dem ſees mellem Spalten midt under
Bugen undertiden et lidet bruunt AEg udtraede, diſſe
ere altſaa Hunnerne. Jeghar kaldet denne Trom

bidium loricatum corpore reniformi, thorace galeato
caput & pedes excipiente.
Efter denne ſynes beſten anden Art felge (Tab.
V. B. fg. 1. 2. 3. 4), der er omtrent af ſamme Ster
relſe, men har Legemet trindt, uden anden Bedark
ning end den blede Hud, og er cegdannet af ſneehvid
ſkinnende Farve med redbrune Kiaeber; den borer ſig
ligeledes Gange, men altid enkelte og ordentlige i
gammelt Fyrretra. Jeghar kaldet denne Trombi
dium inerme niveum, corpore tereti ovato, ore
-

-

rubro.

Endelig findes en meget liden Art af Storrelſe

ſom et Punkt (Tab. V. C. fig. 1. 2), dogſkielnelig for
det blotte Hie formedelſt ſin blanke hvide Farve.
Legemet er langagtig rundt, bedakket meden ſinaa
randet og prikket Skal, der ikke naaer ganſke over
Bagdelen; denne Skal er bevoret med lange krumme
Haar, der og nedhange bag fra det blotte Legeme.
N 2
Foran
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Foran ſees Kirberne og almindelig blot 2de af Fed
derne fremſtrakte. Denne findes i friſk Eegetrae i
Bunden af dybe Gange afen fiin Traads Tykkelſe,
og kunde maaſkee kaldes Trombidium punčtiforme
corpore oblongo hyalino piloſo, ſcuto cruftaceo ab
breviato.

-

Diſſe Arter, til hvilke uden Tvivl vil feies ſaa
vel flere nye, ſom og msaſkee ved neiere Underſegelſe

fere af de til Acarus henregnede Arter, udgiorde
maaſkee bedre et Slaegt for ſig ſelv; dogdade, La
ben undtagen (labium conicum) ſom jeg ei har kunnet
opdage, have for ſterſte Deel Slaegtmaerkerne af

Trombidium, kunne de maaſkee beſt beholdes under
dette Slagtnavn.

Under diſſe Jagetagelſer forundrede jeg mig ofte
over at finde den almindelige Oſtmidde eller Acarus
firopaa og under Barken af Traeerne, ogiſcer paa de
Kugleſvampe eller Sphaerier (Sphaeria epiſphaeria),

ſom vore paa Eegetraºerne, og ſom den ofte havde

ganſke udhulet.

Ved Hielp af Mikroſkopet ſaaes

den, naar den blev tvunget til at ligge ſtille, at frem

ſtrakke 2de Yderkiaber (mandibula), ſom beſtode hver
af 2de Leed, med en meget ſpids Sar i Enden, og

ſom den meget hurtig aabnede og lukkede; men da
denne Art barer Hovedet nedbeiet, erede evrige

Mundens Dele ſardeles vanſkelige at iagttage; det
har imidlertid ſtedſe varetmig umueligt at opdage no

get lignende med Suerer, ligeſom det og er vanſke
"

" -

-

ligt
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ligt at indſee hvad Brug den ſkulde kunne giere af
dette, da den lever af terre Ting, ſom Oſt, Meel
og Bark.
-

-

Hos den ved Maaden, hvorpaa den indpoder
ſine AEgpaa andre Inſekter, ſaaſerdeles markvardige
Acarus vegetans, ere ogſaa Mundens Delevanſke

lige at iagttage, da det hornagtige Skiold, der be

dakker den, danner en Kant, der naaer ud over Lege
met, iſaer foran, ogſkiuler diſſe; dogſees den lige
ledes fremſtrakke 2de Pderkiceber med ſpidſe Sarei
Enden; tillige ſees ved Roden af dem AEdeſpidſerne

beſtaaende af 5 Leed.
Tydeligere ere Pderkiceberne hos en Art, der
ligner Acarus coleoptratorum, Sterrelſe og Opholds
ſteds undtagen; denne er nemlig en halv gangſterre,

og findes i Iorden blant Moſerne. Foruden Pder
kicebernes 2de Leed med ſerdeles ſpidſe Sare i Enden,
ſamt deaf 5 rundagtige Leedſammenſatte AEdeſpid
ſer, komme undertiden 2de korte krumme Inderkia

ber eller maxillae tilſyne. Diſſe ſdſte erederimod
vanſkelige at opdage hos en anden Art, omtrent af
ſamme Storrelſe (Tab. V. D. fig. 1. 2. 3), menkiende

lig fra denne ved omvendt agdannet fladtrykt Legeme,
der er merkbruunt eensfarvet, og har en udſtaaende
Spidſe paahver Side, ſamt 4 mod Enden af Lege

met. Den kunde maaſkee kaldes ſpinoſus fuſcus cor
pore obovato depreſſo ſpinis ſex armato.

N

3

-

Ved
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Ved Bergen fandtes en af de ſtorre Arter af
dette Slagt, ſom jegſden ei er kommet over, ogſom
jegtroede at vare ny, da jeg ei fandt den i Syſtemet,

menſeer dogat de Geer allerede (Inſ 7. p. 134.
t. 8. fig. 7-11) har beſkrevet og tegnet en Art, der
blot i Mundens Dele ei ſtemmer overeens med min

Beſkrivelſe. Da denne Art forekom mig at udgiere
en Slags naturlig Overgang fra Slagtet Phalangium
til Acarus, underſegte jeg den neiere ogvil fremſaette,
hvad der i de Geers Beſkrivelſe ſynes n:ig at vare
mindre tydeligt. Munden er fremragende, kegledan
net, ſtump og klevet; paa Siderne af den ſidde 2de
"Yderkiceber med 2de Leed eg en liden Sari Enden.
Foran Hinene og midt i Panden findes en liden frem
ragende Knude eller kiedet Spidſe, bevoret med fine
korte Haar, hvilken de Geer ſynes have anſeet for
Munden, men ſom jeg ikke har kunnet ſee at vare
giennemboret. Stedet, den indtager, gier vel og
dette mindre ſandſynligt, og den ligner meget den kis
dede Fremragning eller Spidſe foran i Panden hos
Phal. opilioogmorio, hvis Nytte for Dyret er vanſke
lig at giette. Dennemarkvaerdige Art, ſom de Geer
kaldte Acarus phalangoides, fortiener vel upaatvivle
lig Plads i Syſtemet, og ſynes juſt henhere til dette
Slaegt.
Syſtemets egentlige Acari, eller de, der have
Suerer (hauſtellum), ere meget kiendelige ved Anten

nerne, ſom jeg ei har kunnet finde hos nogen af de
fer
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ferommeldte, ligeledes derved, at de ſynes aldeles
mangle AEdeſpidſer eller palpi. Af Hr. Juſtitsraad
T. Lund er mig bleven meddeelt til Underſegningen
af de ſtorre Arter, Acarus cayennenſis, der ſtemmede
nogenledes overeens med de Geers Acarus Rhino
cerotis (Inſ 7. p. 16o. t. 38. f. 5. 6), kun ſynes
Suersret at have varet beſkadiget paa de Geers
Eremplar (Tab. V. E. fig. 1. 2.3.4. 5). Dets Skede
(vagina), der beſtod af2de Stykker, indſluttede 3 mod
Enden meden dobbelt Rad Gienhager vabnede Ber
ſter, der vare ſaa neie forenede, at de na'ſten ſyntes
udgiere et enkelt Stykke.
Hos. Acarus littoralis ere diſſe Borſter mere
ſpidſe, og naar Inſektet tvingestil at ligge ſtille un
der Mikroſkopet, ſees det fremſtede dem verelviis,
ſaa at de ved en Bevaegelſe, lig Stemplerue i et
Pompevaerk, ſynes bibringe fig Naringen, der hos
denne Art beſtaaer af Safterne, iſaer af ſmaa Poly
per, f. Er. Beboerne i Slagtet Fluſtra og de mindre
Arter af Tubularierne.

Den ſamme Bevaegelſe iagttages ogſaa hos den
ved ſit korte, brede og kegledannede Sueror kiendelige
Acarus longicornis.
J Folge diſſe Jagttagelſer har jegtroet, at den
ſyſtematiſke Inddeling af dette Slagt vilde blive na
turligere, om de Arter, der have krumme, hornar
tede ſaavel Pderkiceber ſom Inderkiaber, og AEdeſpid
ſerne eller palpi beſtaaende af 4 rundagtige Leed, hen
fertes
N 4
-
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fertes til Slagtet Trombidium, og de med Pder
kiceberne ſammenſatte af 2de Leed, med ſpidſe Sare
(chelae) i Enden, ſamt AEdeſpidſerne almindelig med
6 Leed, til Slagtet Acarus. De derimod, der have

Suerer og meer eller mindrekelledannede Felehorn
eller Antenner, kunde maaſkee benavnes med det

gamle Navn Ricinus, hvis Slagtmaerke da blev:
Hauſtellum bivalve ſetis tribus: antennis ſubclavatis.

Fra de i Syſtemet anferte Arter af Slagtet
Scorpio afvger en liden Art, der findes paa Eege- og
Birketraer (Tab. V. F. fig. 1. 2). Den er omtrentaf
Luſens Sterrelſe, og hvid Farve, undtagen Sarene
der ere brune. Legemet er langagtigt, og Baglivet
eylindriſk, bevoret med ſer Rader ſtive i Enden tyk
kere Berſter. Fedderne ere beſatte med Haar, og

endes med entvegrenet Kloe, og Sarene (chelae) ere
langhaarede og tilſpidſede. Den kunde altſaa maa
ſkee hedde: Scorpio hiſpidus abdomine ecaudato ſub
cylindrico albo ſetis apice incraſſatis adſperſo.
Ligeledes fandtespaa ſamme Sted en anden,
(Tab. V. G. fig. 1. 2. 3), der havde Sarene aflige
Laengde med Legemet med ſmaa opheiede Punkter og
korte fine Haar, ſamt foruden den tvegrenede Kloe
en liden ſtilket Blaere i Enden af Fedderne. Farven
er overalt merkbruun, undtagen under Bugen, hvor
den er lyſere (chelis longitudine corporis ſcabris, pe

dibus biungviculatis & veſiculoſis). Den kan maa
ſkee beſt anſees ſom en Afart af Syſtemets Scorpio
cancroides,

Af
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Af Slagtet Nymphon fik jeg paamin Reiſe en
liden Art (Tab. V. H. fig. 1. 2. 3), ſom jeg anſaae for
at vaere den i Faun. Grönl. omtalte Afart eller Unge

af N. groffpes; men da den ved Sammenligning
fandtes at vare iſlere Dele forſkiellig, har jeg troet
at den fortiente en neiere Beſkrivelſe.

Blant Krop

pens 4 Leed er det bageſte det mindſte meden huul
kegledannet ſkievt opſtaaende Haleſpidſe, og det for
reſte Leed det ſterſte med et Slags firkantet Hoved,

hvis Iſſe gaaer opien kegledannet Forheining, paa
hvilken de 4 ſorte Hine ſidde. Til Hovedet leedfeies
foran 2de AEdeſpidſer, beſtaaende af et enkelt kelle
dannet Leed med Saren (chela) nedvendt og med Fin
geren paaden udvendige Side. Neden under Hove
det omtrent ved Halſen udſpringer det ſaakaldte Sue

rer, der er omvendt kegledannet eller bag indknebet,
og har foran en liden Udvidning; i Enden, ſom er al
deles ſtump og tvert afſkaaret, ſidder Mundens tre
ſdede Aabning. Da AEdeſpidſerne ere aflige Langde
med dette Rer, naae Sarene netop ind idets Aab

ning. Blant Feddernes Leedere de 4 forſte korte og
lidet aflange; det 5te eller Laaret erlangt, tykt og li
det ſammentrykt; det 6te og 7de lange ogtynde, og leed

feies ved et lidet kuglerundt Haandleed tildet 8de, ſom
er kort, krumt, og har en ſtaerk og beiet Kloe eller
Negli Enden, hvormed Inſektet griber og holder ſig
faſt under Gangen. Da det iſ er ſynes vare ſkielne
ligt ved ſine ſtarke Fedder, kunde det maaſkee bedde:
N 5
N,
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N. femoratum femoribus incraſſatis compreſſis, ung
vibus validis. Dens Sterrelſe er omtrent 1 Tom.,
Kroppen nemlig 2 Lin., og hver af Fedderne 5 Lin.
lange. Farven er red, undtagen Reret og det yderſte
Leed af Fedderne, ſomere gule. Den narer ſig af
ſmaa Vanddyr ogſmaat Affald, ſom den griber med
AEdeſpidſernes Sare og putter indi Munden, i
hvilken Stilling den ofte findes. Kaſtet i Vand ud
ſtedte den, for den gik til Bunds, en Luftblare af
den kegledannede Hale.
Ved at underſege Mundens Dele hos den i
Faun. Grönl. ſaa godt beſkrevne og i Zool. Dan. af
tegnede N. groſſipes, ligeſom og hos N. hirtum, der
let ſkielnes ved den Mangde blode Pigge, iſaer paa
Overfladen af dens hele Legeme, forekom det mig
tvivlſomt om Bencevnelſen af Suerer eller Hauftel
lum for diſſe Inſekters rerdannede Mund var aldeles overeensſtemmende med det beſtemte og tydelige

Sprog, hvormed Inſekt-Syſtemets beremte Forfat
ter ſaa megethargavnet Entomologien. J Felge
dette ſynes neppe noget Suerer at kunne vaere uden

Borſte (Seta). Det ſynes og ſom Tingens Natur
fordrer, at een eller flere Berſter maae vaere tilſtaede,
hvis dette Redſkabſkalkunne virke. Dette beſynder
lige Rer ſyntes mig at varre, om jeg ſaa maakalde

det, den hele Mundhule, der fra Svalgetaflaae
frihos diſſe Inſekter.
Hos

Jagttagelſer.

2O3

Hos Slagtet Pycnogonum er vel dette Rer
mere tilſpidſet og noget beiet, men dog ogſaa ſtump
for Enden og med en lignende treſdet Aabning; der
imod er her det beſynderlige, at de ſaakaldte AEde
ſpidſer eller palpi undertiden ganſke mangle, og at,
hvor de findes, udſpringe de neden under ved det
ferſte Par Fedder, ligeſom de der kaldes falſke Fed

der (pedes ſpurii) eller AEgtraade (fila ovifera) hos
Slcegtet Nymphon, hvilke de ogſaa ligne i Antallet
af Leed, der nemlig ogſaa her ere 1o, men korte og
runde.

Blant Arterne af Slagtet Phalangium forekom
mer ved Bergen en liden af udmarket Skienhed,
unen ſom maaſkee dog ei er andet, end en Afart af
Syſtemets Ph. diadema, fra hvilken denne i Felge
Beſkrivelſen i Prof. Fabricii norſke Reiſe deri af
veeg, at jeg ei fandt mere end 2de Hine, og at AEde
ſpidſerne i Stedet for een havde 2de ſtarke Taender,
nemlig een i Enden af hvert af de 2de midterſte Leed
(articulis palporum intermediis digitis duobus ar

matis).

-

De Geer anmarker ved Beſkrivelſen af den
almindelige Meier eller Phal. Opilio (Inf. 7. p. 172)
at han forgieves har forſegt, hvad Liſter ſiger,
nemlig at trykke Bugen hos Hannen, for at faae
Avlelemmet til at udtraede, og at der var ingen Aab

ning uden i Enden af Baglivet. Jeghar heller ikke
kunnet ſee hvad Liſter kalder penis; derimod hvad
han
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han kalder inteſtini fimile hos Hunnen (Tab.V. I. fig.
1. 2. 3. 4) troer jeg at gienfinde i mine Jagttagelſer.
Under Bugen mellem det ſidſte Par Fødder begynder

en halv cylindriſk Skede, der naaer frem til det førſte
Par Fødder, og aabner ſig lidet neden for Munden;
udaf denne udtræder, naar man trykker Bugen hos
Hunnen, et af mange Ringe ſammenſat Rør, om
trent 4 gange længere end Legemet. Ved dets ſær
egne Bygning, at det deels kan ſkydes ſammen lige
ſom Udtræk i en Kikkert, deels og at det forreſte
Stykke beſtaaer af omtrent 5o hornartede Ringe, der
ligeſom i Luftrøret hos Fuglene kan bringes i Afſtand
fra hinanden, rummes det magelig, uagtet det ofte
er henimod I Tomme langt. Oven i er en langagtig
viid Aabning omſat med ſmaa Vorter og fine Haar;
neden for Ringene er Røret hudagtigt og af ſtørre
Vidde. I Høſtmaanederne faaer man de modne Æg
til at udtræde giennem dette, og de ligge ei længe,
før de faae en mørk Plet, ſom er Jſſen eller den For

højning, hvori Inſektets Øine ſidde, hvorefter Skal
len briſter og Inſektet udklækkes.

At Hunnen betiener ſig af dette Rør under Æg
lægningen, ſees af de Steder f. Er. ſmale Sprekker i
Jorden under Moſſe, og i forladte Inſekt - Gange
under Barken af gamle Træer, hvor man ofte finder
et halv Snees og flere af diſſe Æg ſammen, og hvor
Hunnen med ſit Legeme umuelig har kunnet indſmutte.
At den ogſaa betjener ſig af dette Rør under Parrin
gen,
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gen, nemlig ligeſom Hunnerne blant Fluerne foren
Deelindſtikker i Hannens Legeme, forekom mig ſand
ſynligt, endſkient jeg einsie hariagttaget dette.
Hos Hannen, der er kiendelig mindre og meer
fladtrykt, fik jegligeſaa lidet ſom de Geer noget

Indlen til at udtrade, men neden under Bryſtet ſees
ligeſom hos Hunnen en lidet ophoiet Skede; naar
den oplukkes, viſer ſig everſten med Forheining om
givet Spalte, og dernaeſt 2de hornagtige Hager, der
beſtaae af 2de Leed; det ferſte og laengſte udſpringer
nederſt mellem det bageſte Par Fedder, og naaer frem
mod Aabningen; det andet, ſomer kort og lidet beiet,
bliver, naar det ferſte opleftes, retvinklet med dette,
og faaer da Udſeende af en Hage. Da der ved og
neden for Aabningen ligge nogle ſammenviklede melke
hvide Kar, formodede jeg, at denne var Hannens Avle
redſkab, og at Hagerne tiente til at faſtholde Hunnen
under Parringen.
-

Forklaring over Tavlerne.
Tab. V.

Fig, A. 1. Trombidium Ioricatum i naturlig
Sterrelſe.
*

-

2. Samme forſterret, tilſperret og lig
gende paa Ryggen.
3. Samme ſeet fra Siden, 4»
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IV.

Entomologiſke

4. Samme med Hovedet og Fedderne
fremſtrakte.

5. Sammes Pder- og Inderkiceber meget
forſterrede.
Fig. B. 1. Trombidium inerme i naturlig Stor
relſe.

2. Samme forſterret.
3. Hovedet af ſamme.
4. En af AEdeſpidſerne meden af Pder
og Inderkiceberne meget forſterrede.
Fig, C. 1. Trombidium punčtiforme i naturlig
Sterrelſe.
2. Samme meget forſtorret.

Fig. D. 1. Acarus ſpinoſus i naturlig Sterrelſe.
2. Samme forſterret.

3. Munden afſamme med AEdeſpidſerne
og Pderkiceberne meget forſterrede.
Fig. E. 1. Acarus cayennenfisi naturlig Stora
relſe.

2. Hovedet med Antennerne og Suereret.

3. Detene af Skedens 2de Stykker.
4. Skeden med Borſterne.
5.
Fig, F. 1.
2.
1.
Fig, G.

Berſterne ſcerſkilte.
Scorpio hiſpidus i naturlig Sterrelſe.
Samme meget forſterret.
Scorp.cancr.varietas? inaturlig Ster
relſe.

2. Samme meget forſtorrret.
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3. Pder- og Inderkiceberne afſammefor
ſterrede.

Fig. H. r. Nymphon femoratum i naturlig Ster
relſe.

2. Det forſte Leed af Legemet medferſte
Par Fedder, ſamt Hovedet og AEde
redſkaberne forſterrede.
3. Mundens Aabning.

Fig, I. 1. Phalangium opilio, Hunnen liggende
-

paa Ryggen, efterat Fedderne ere
borttagne, med Avlelemmet udſtrakt.
2. Samme ſcerſkilt og forſterret.
3. Sammes Han, liggende paa Ryggen
med Avlekemmet aabent.

4. Samme forſtorret.

