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FORORD
Hvis man vil beskytte og udvikle biodiversiteten, må man tage fat, der hvor biodiversiteten og problemerne er.
Nationalpark Mols Bjerge har derfor på biodiversitetsområdet fået til opgave at beskytte og forvalte ”særlige og
truede arter og deres levesteder” (Ejrnæs et al. 2012). Kodeordet er altså arter. Hvor der højest findes et par tusind
arter af karplanter, findes der måske 40.000 insektarter, og tilsvarende langt flere truede insektarter.
Da vores viden om insektarterne og deres forekomst og antal stadig er forbløffende mangelfuld, vil nationalparken
også på dette område arbejde med at samle, motivere og uddanne frivillige borgere til en indsats. I Top20-projektets
kortlægninger (Top 20 – Tyve særlige og truede arter og deres levesteder i Nationalpark Mols Bjerge) har vi hurtigt
fået kortlagt karplanter og svampe, mens det er langt sværere at lave status for og overvåge de udvalgte sjældne
leddyr (fx Humle-Rovbille, Mariehøne-Edderkop og Gråbåndet Bredpande). Det samme gælder for biodiversiteten i
nationalparkens BiodiverCity-projekt (Øer-Ebeltoft C-Egsmark). Insektundersøgelser er tidskrævende, metodisk
sværere (fx kræver grej), uhyre afhængigt af år, sæson og vejr og med udfordrende artsbestemmelse. Mange
insekter er små, har kendetegn vi ikke er vante til at kigge på, ID-nøglerne har nye og svære begreber, og der er
mange nærtbeslægtede arter, der ligner hinanden og endelig er der ikke så mange i nabolaget, man kan spørge.
Rapporten er et praktisk opslagsværk til naturentusiaster, der i forvejen har tænkt sig at kigge nærmere på insekter.
Vi har derfor ikke skrevet og layoutet den til den almene offentlighed. Store dele af teksten består således af links.
Det er håbet, at denne oversigt også vil finde anvendelse rundt i resten af Danmark, da den ikke har speciel relevans
for vores nationalpark – vi har blot savnet dette redskab. Vi håber derfor også, at brugere i hele landet vil komme
med kommentarer og ændringsforslag, så rapporten løbende kan blive opdateret.

RESUMÉ
Rapporten giver en kort introduktion til det at artsbestemme insekter – først lidt metodik med håndtering, opmåling,
terminologi, fotografering, etc. Herefter følger en vejledning for de enkelte insektgrupper, fx biller, næbmunde eller
årevinger samt undergrupperne herunder – for hver gruppe er der links til anbefalet ID-hjælp til netop denne gruppe.
Det kan være on-line nøgler, fotoarkiver og/eller ekspert-forumer men også skannede bogværker på nettet. De
enkelte redskaber er ofte kommenterede ift deres fordele og ulemper.
Til slut er samlet en oversigt over trykt bestemmelses-litteratur, hvoraf en del planlægges anskaffet til den fælles
grejbank i Nationalpark Mols Bjerges eget netværk af insektkyndige – Ebeltoft Entomolog-gruppe. Til denne gruppe
har vi også anskaffet stereolupper o.a. nødvendigt grej og planlægger kurser mm.
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1 BAGGRUND
Nationalpark Mols Bjerge har som et af sine vigtigste formål at bidrage til at beskytte særlige og truede arter og deres
levesteder i nationalparken – og i særlig grad for nationalparkens hovednaturtyper: Græsningsoverdrev, gamle
løvskove og kystnaturen (se fx Ejrnæs et al 2012). Det skal bl.a. foregå ved at sikre og forbedre eksisterende
naturarealer samt at arbejde med at skabe mere sammenhængende natur af samme slags. Det skal sikre større og
mere robuste bestande af truede arter og muliggøre spredning fra små isolerede bestande ud i større områder.
Derfor har Nationalpark Mols Bjerge fra 2014 arbejdet med at realisere en vision om at skabe et sammenhængende
ca. 50 km bånd af blomster- og insektrig overdrevsnatur. Af praktiske årsager er det delt op i 3 etaper, hvoraf etape 1
omfatter de tørre sandede jorder på Ebeltoft-halvøen - fra Øer, bagom Ebeltoft C og op til Egsmark. Dette projekt
kaldes BiodiverCity – blomstrende bånd gennem byen, og rummer en lang række projektarealer, offentlige og private
(se mere i Reddersen & Hertz 2020 & Projekthjemmesiden). Projektlogo er her.

Biodiversiteten i BiodiverCity-området er ret let kortlagt af Nationalpark Mols Bjerge via totalkortlægninger af
karplanterne, men meget af overdrevenes særlige og sjældne natur er leddyrene, insekter og edderkopper. Her er
viden langt ringere. Det har nationalparkens projekt ”Dokumentation af særlige og truede arter og deres levesteder i
BiodiverCity” forsøgt at ændre på ved – i samarbejde med Naturbasen.dk – at etablere indberetnings- og
formidlingsplatformen www.ebeltoftnatur.dk. Den blev indviet med flere tusind nye insektfund med BiodiverCity
Hitjagt 2020, hvor i alt 16 specialister eftersøgte og indberettede fra projektområderne (Reddersen, in prep.).
Nu er specialisterne rejst hjem. Men i forbindelse med Hitjagt 2020 fik Nationalpark Mols Bjerge etableret et netværk
af lokale mere eller mindre insektkyndige personer, der gerne vil tage tråden op – og eftersøge og indberette
insekter og edderkopper – Ebeltoft Entomolog-gruppe. Her er indkøbt fælles grej (stereolupper, litteratur mm) og der
vil blive afholdt kurser i særlige grupper og fælles ID-dage. Til dette formål bad nationalparken en af de mest erfarne
hitjægere, Mathias Fløe Holm (Bio-Con) om at udarbejde en håndbog til hjælp til identifikantion af de mange
forskelle insektgrupper. Da vi ikke kendte til sådanne nyere samlede oversigter, besluttede vi at offentliggøre den i
nærværende rapport, da den er relevant for hele Danmark. Derfor vil vi også være taknemmelige for forslag til
rettelser eller forbedringer fra læsere, hvor vi kan publicere rapporten i nye reviderede versioner.
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2 INDLEDNING
Det kan være lidt af en opgave at navigere rundt mellem bestemmelseslitteraturen og de forskellige online værktøjer
til artsbestemmelse. Formålet med denne rapport er at samle det hele på en overskuelig måde, således at det er
lettest muligt at påbegynde artsbestemmelsen af et dyr. Man kan, via indholdsfortegnelsen ovenfor, slå direkte op
under den orden eller familie, man vil artsbestemme, hvorefter man vil være klædt på til at begynde. Som
udgangspunkt er listerne begrænset til de bedste valgmuligheder, så man ikke skal forholde sig til en alt for lang liste,
når man slår op.
Behandlingen afspejler til en hvis grad forfatternes kompetencer. Derfor er tovinger f.eks. ikke behandlet lige så
dybdegående som biller. De mest uanseelige grupper, fx familier af små tovinger og årevinger, er prioriteret lavt og
er derfor ikke eller kun i ringe grad behandlet.
Afsluttende har vi placeret en liste over trykt bestemmelseslitteratur, som vurderes at være mest relevant, hvoraf
nationalparken forventer at erhverve en del – som en del af grejbanken for Ebeltoft Entomologgruppe.
Naturbasen.dk fylder meget i denne rapport. Det skyldes især, at kun observationer lagt på Naturbasen.dk bliver
synlige på vores BiodiverCity-projektside (www.ebeltoftnatur.dk), hvor vi også let kan trække data ud samlet til
videre analyse. Det håber vi, at brugerne i vores område vil støtte os i.

3 GENERELLE PRAKTISKE FORHOLD

Figur 1: (til afsnit 3.1): Ex. om størrelsesforhold: Her er pronotum 1,58 gange bredere end langt (angiv her pronotums
længde som ”1”, hvorefter du nu markerer bredden, og får tallet spyttet ud). Programmet kan DOWNLOADES HER.
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3.1 Mål af størrelsesforhold
Ofte støder man på nøglekarakterer med ordlyden: ”Pronotum mindst 1,5 x så bredt som langt”, hvor alternativet
måske er ”højest 1,3 x så bredt som langt”. Man har her følgende 3 muligheder for at måle:
1.

Anvend måleokular

2.

Tag foto og mål på skærmen med lineal el. lignende

3.

Tag foto, upload til PC og mål med et program, se fig. 1 ovenfor. Mest tidskrævende, men højst sandsynligt
også mest præcist.

3.2 Kort om fotografering af de indsamlede dyr
Hvis man vil forøge sine chancer for at få hjælp til artsbestemmelse, så handler det om at tage nogle gode billeder.
Skal man genitalpræparere, er det særligt vigtigt at tage gode billeder af dyret inden, i tilfælde af at det bliver
beskadiget (og det gør det nok i forbindelse med de første forsøg!). Her er et par tips:
1.

Insekterne skal være tørre (i øvrigt helst også under nøglingen). Undtagelser er grupper/livsstadier med et
meget blødt exoskelet, f.eks. larver, som ofte skrumper ind hvis de tørres (for meget). Spindlere, som ikke
behandles her, skal også helst blive i sprit.

2.

Sørg for at få et godt og skarpt foto taget direkte oppefra og fra siden (sidstnævnte normalt knapt så vigtigt
hos f.eks. biller, næbmunde og natsommerfugle), så dyrets form og proportioner kan vurderes. Ofte
vurderer eksperter arten ud fra helhedsindtrykket. Suppler helst med fotos af et par af de vigtigste
nøglekarakterer, der adskiller arten fra de mest nærtstående. Hos en del grupper er det vigtigt at
følehornene kan ses tydeligt. Hos tovinger, årevinger og netvinger er det ofte vigtigt med et billede af
vingerne, hvor vingeårene kan ses.

3.

Høj fotokvalitet. Mobilfotos gennem stereolup kan i de fleste tilfælde gå an. Der er dog ofte detaljer der kan
gå tabt her, eksempelvis evt. metalskær. Har man et kamera med makroobjektiv, kan det hjælpe at tage
nogle billeder med dette i mere naturlig belysning.

3.3 Sammenligning
Det er vigtigt at sammenligne under artsbestemmelsen, især når der er tale om mere eller mindre vage karakterer
(eksempelvis punkturens styrke). Nøglingen tager lidt længere tid, når man sammenligner fotos, men til gengæld
minimerer man risikoen for at køre ud af et forkert nøglepunkt, og spilde en masse tid her. Derudover lærer man
også lidt om udseendet på de forskellige familier/slægter/arter, man passerer i nøglen, og kan derved spare tid
fremadrettet.
På følgende sider findes store samlinger af insektfotos, som man kan bruge til sammenligning. Familiespecifikke sider
fremhæves i gennemgangen, hvis sådanne forefindes.
- https://www.naturbasen.dk/
Ofte tilstrækkelig, da de fleste arter i mere velkendte grupper er repræsenteret med fotos. Brug helst kvalitetssikrede
observationer til sammenligning, eller observationer hvor observatøren (eller vedkommende der har artsbestemt
observationen) fremstår erfaren. Det er nemlig ikke ualmindeligt at støde på fejlbestemmelser på siden, så supplér
derfor evt. med fotos fra andre sider.
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- https://artfakta.se/
- https://www.boldsystems.org/
Søg ved at trykke på forstørrelsesglasset i menuen øverst til højre. Billederne er ofte knapt så gode, som på mange
andre sider, men for mange arters vedkommende er boldsystems den eneste internetside, hvorpå de er
repræsenteret med fotos, dette gælder f.eks. mange snyltehvepse og nogle biller. Har man svært ved at finde fotos
af den art, man vil se, så er det en god idé at tjekke her.
- https://galerie-insecte.org/galerie/fichier.php
Derudover kommer man ofte langt med en Google-søgning.
Endnu bedre end fotosammenligning er sammenligning med præparerede eksemplarer, fx ”dyr på nål”, men inden
for de fleste grupper kan man klare sig meget langt uden dette.

3.4 Hjælp til ID af insekter
På følgende sider kan man få hjælp – ofte af meget dygtige specialiter - til ID af konkrete insektfund ud fra uploadede
fotos. Familiespecifikke sider og grupper fremhæves i gennemgangen, hvis sådanne findes. Typisk skal man være
medlem, fx ved at oprette en brugerprofil eller ”like” en facebookside.
- https://www.naturbasen.dk/
Her kan man få super god hjælp inden for de fleste grupper. Her bliver du bedt om at vælge den hovedgruppe, din
art tilhører, fx ”bille uidentificeret”.
- Facebook-gruppe: Insekter og Smådyr - Entomologisk Fællesskab og - Facebook-gruppe: Kryb og kravl
Meget populære blandt insektinteresserede.
- https://www.inaturalist.org/
Der sidder også en del aktive eksperter på denne side. Herudover kan sidens automatiske billedgenkendelse normalt
hjælpe en til korrekt familie, ind i mellem også til korrekt slægt og art.
- https://arter.dk/
Ikke åbnet op for almindeligt brug endnu.

3.5 Hvordan tjekkes for evt. manglende arter i nøgler?
Man kan komme ud for at der mangler DK-arter i de nøgler man anvender, enten fordi man anvender en gammel
eller udenlandsk nøgle, som ikke tager hensyn til Danmarks nuværende fauna - eller naturligvis fordi man har en ny
art for DK. For billerne er der en specifik fremgangmåde man bør følge, se her.
Bruger man litteratur fra Tyskland, vil alle danske arter i de fleste tilfælde være inkluderet (med mindre man
anvender gammel litteratur, hvor der i mellemtiden kan være sket taksonomiske ændringer). Men i svensk og
engelsk bestemmelseslitteratur er der ofte arter der mangler. Man kan starte med at tjekke om arten har en
beskrivelse på naturbasen. F.eks. er der en hel del artsbeskrivelser af biller og tæger, hvor de største
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forvekslingsmuligheder er nævnt. Derudover er det en god ide at sammenligne med artslisten på Naturbasen (eller
allearter.dk) og se om alle arter er repræsenteret i den nøgle man anvender. Spørg efter hjælp i fora/grupper i
tvivlstilfælde.
Anvender man ældre bestemmelseslitteratur kan man ofte komme ud for, at den art man nøgler frem til ikke kan
findes på Naturbasen. Det er normalt fordi den har skiftet artsnavn. Artens nuværende navn kan normalt hurtigt
findes ved en google-søgning.
fauna-eu.org er et fint opslagsværk til at se synonymer. Søg på artsnavn i toppen. Desuden kan man se artens
udbredelse i Europa.
Hvis man har en mistanke om en ny art for DK, så bør den blive bekræftet af en ekspert, f.eks. på Naturbasen.

3.6 Vejledning: Nationalnyckeln – fremsøgning af nøgler
De fleste bestemmelsesnøgler fra Nationalnyckeln er frit tilgængelige på artfakta.se (ingen brugeroprettelse
nødvendig). De ligger dog i fragmenteret form, men kan let findes på følgende måde:
Lad os antage at man har fundet en gedehams (Vespidae). På artfakta skriver man blot ”Vespidae” i søgefeltet og
trykker søg/enter. Hernæst trykker man på familien, og vælger i menuen ” Nyckel ”, hvor man finder en nøgle til
underfamilierne.

Figur 2: Undlader man at skrive ”bestämningsnyckel” i søgefeltet, kan man normalt også finde en introduktion til den
pågældende gruppe (nederste søgeresultat på figuren).
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Præcist den samme fremgangsmåde anvendes til underfamilier, slægter eller arter. Nøglen er en slags interaktiv
nøgle, hvor man kan trykke på nøglepunkter samt de underfamilier, slægter og arter man nøgler frem til. Således
bliver man ledt videre til næste side, hvor man kan læse om kendetegn, og evt. åbne den næste nøgle.
En anden måde er at fremsøge PDF-filerne direkte på google ved at søge ”assets artdatabanken bestämningsnyckel”
efterfulgt af den familie, underfamilie eller slægt man vil nøgle. Se fig. 2 nedenfor for eksempel.
Under gennemgangen af bestemmelseslitteratur linkes kun til underfamilienøglerne fra Nationalnyckeln, hvorefter
resterende nøgler hurtigt vil kunne findes ved at følge ovenstående fremgangsmåde.

3.7 Oversigt over insektordener
Er man i tvivl om hvilken orden (eller familie) man har fat i, kan følgende sider være en hjælp til at spore sig ind på
den rigtige gruppe:
- http://dyr.adippe.dk/insekter/
- https://galerie-insecte.org/galerie/fichier.php

4 BILLER
4.1 Billernes morfologi
- Løbebille-morfologi (side 12-13)
- Bladbille-morfologi (ordbog nedenfor figurene)
Se bort fra ”elytron width” på figuren længst til højre. Med mindre andet er angivet, er det dækvingernes fulde
bredde man arbejder med.

4.2 Bestemmelseslitteratur til biller
Danmarks Fauna er i de fleste tilfælde glimrende, når man skal artsbestemme biller (undtagelser fremhæves i
gennemgangen). Dog er en ulempe at der er ret få figurer, hvilket øger vigtigheden af fotosammenligning. Samtlige
danske billefamilier er behandlet i Danmarks Fauna af Victor Hansen. Man skal være opmærksom på, at der kan være
fundet nye arter siden udarbejdelsen af bindene. I sådanne tilfælde vil det være nødvendigt at finde de opdaterede
nøgler i Entomologiske Meddelelser (se vejledning under afsnittet ” Vejledning: Brug af Beetlebase og Entomologiske
Meddelelser”) eller i tillægsbindende (bd. 64 og 78). For nogle familier er der dog sket så mange ændringer, at det
kan blive ret kompliceret at finde rundt i tillæggene fra Entomologiske Meddelelser. I disse tilfælde er det letteste er
at anvende nyere bestemmelseslitteratur (f.eks. Fauna Entomologica Scandinavica (FES)).
Bagerst i Danmarks Fauna findes en oversigt over arternes værtsplanter eller (mikro-)habitater, som kan være et
brugbart værktøj under artsbestemmelsen. F.eks. kan man, hvis man har fundet bladbille på eg, slå op bagerst i
bladbillebindet, og se en oversigt over alle de arter, der er tilknyttet eg. På den måde kan man ofte hurtigt spore sig
ind på slægt, måske endda art. Selvfølgelig træffes biller også ofte tilfældigt på andre planter, end dem de lever på.
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Hjemmesiden coleo-net.de har rigtig mange gode tyske billenøgler. Der henvises til familienøglen under hvert afsnit.
Coleo-net er blandt andet udarbejdet på baggrund af Die Käfer Mitteleuropas, som er et meget omfattende tysk
bestemmelsesværk. Der henviser ikke til Die Käfer Mitteleuropas nogle steder, blandt andet da bindene er svære at
anvende for nybegyndere, og fordi der er 4 supplementbind man skal være opmærksom på. Coleo-net.de vil derfor
være at foretrække, da nøglerne her er opdaterede og ledsaget af mange figurer. Skulle man alligevel få lyst til at
kigge lidt på Die Käfer Mitteleuropas-bindende, er nogle af dem tilgængelige online, se her .

4.2.1 Nøgle til billefamilier
- Danmarks Fauna Bd. 63, side 51
Det kan i øvrigt anbefales at bladre ovenstående bind igennem hvis man vil lære lidt mere om biller, f.eks. om
fangstmetoder og præparation.
- coleo-net.de

4.2.2 Løbebiller (Carabidae)
- Danmarks Fauna Bd. 76
Kun få ændringer i løbebillefaunaen siden udarbejdelsen, og derfor i langt de fleste tilfælde tilstrækkelig rent
artsmæssigt.
- Lindroth m.fl.: FES: The Carabidae (Coleoptera) Of Fennoscandia and Denmark. Part 1. 1985.
- Lindroth m.fl.: FES: The Carabidae (Coleoptera) Of Fennoscandia and Denmark. Part 2. 1986.
Super gode nøgler med en del figurer. Flere fagord end i Danmarks Fauna, og kan derfor være lidt sværere at
anvende for nybegynderen, men når man har fået styr på dem, kører nøglingen lettere end i Danmarks Fauna.
- coleo-net.de
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4.2.3 Snudebiller s. lat. (Curculionoidea) excl. barkbiller
Vigtigt om snudebiller: De angivne kropslængder er målt fra øjnenes forrand til dækvingespidsen (gælder ikke
barkbiller). Normalt måles biller fra hovedets spids til dækvingespidsen.

Danmarks Fauna Bd. 69
Der er sket en del ændringer efter Danmarks Fauna på snudebille-fronten, særligt inden for den meget store slægt
Apion, som derfor kan være besværlige at nøgle.
- coleo-net.de
- Rheinheimer, Joachim, and Michael Hassler. Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Regionalkultur Verlag, 2010.
Indeholder bestemmelsesnøgler til alle arter i Baden-Württembergs og langt de fleste arter er repræsenteret.
Beskrivelserne er bedre end i Danmarks Fauna, men man skal naturligvis være rimeligt god til tysk, for at kunne
anvende den.
- FES: Gønget, Hans. FES: The Brentidae (Coleoptera) of Northern Europe. Brill, 1997.
Denne bog behandler slægterne Apion og Nanophyes (som også behandles i ovenstående). Super god, med nøgle til
alle danske arter og arter, der kunne forventes at dukke op i fremtiden. Nøglen kan dog være meget svær at anvende
for en nybegynder.
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- Palm, E.: Danmarks dyreliv: Nordeuropas snudebiller – 1. De kortsnudede arter (Brachycerinae and
Otiorhyncherinae). Apollo Books (1996)
Indeholder en del af Danmarks større og iøjnefaldende snudebiller, f.eks. Otiorhynchus, de grønmetalliske Phyllobius
og Polydrusus mm. I alt 163 arter er behandlet her og alle danske arter indgår i nøglerne – måske med undtagelse af
nogle nyligt tilkomne arter, der kun trives i det varme mikroklima i byer.

4.2.4 Barkbiller (Scotylinae):
- Danmarks Fauna Bd. 62
Der er sket en del ændringer i barkbille-faunaen.
- coleo-net.de (tysk)

4.2.5 Bladbiller (Chrysomelidae)

- Danmarks Fauna Bd. 31
Kan i flere tilfælde være noget forældet.
- Rheinheimer, Joachim, and Michael Hassler. Die Blattkäfer Baden-Württembergs. Kleinsteuber Books, 2018.
Indeholder bestemmelsesnøgler til alle arter i Baden-Württembergs, og langt de fleste danske arter er
repræsenteret. Beskrivelserne er bedre end i Danmarks Fauna, men man skal naturligvis være rimeligt god til tysk, for
at kunne anvende den.
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- coleo-net.de
- artfakta.se : Nøgle til sivbukke
Super god interaktiv nøgle til sivbukke (Donaciinae).

4.2.6 Træbukke (Cerambycidae)
- Danmarks Fauna bd. 73
Tilstrækkelig I langt de fleste tilfælde. Kun få ændringer i træbukkefaunaen siden udarbejdelsen.
- Nationalnyckeln: Ehnström, B.: Skalbaggar : Långhorningar. Coleoptera : Cerambycidae. ArtDatabanken SLU,
2007.
Mange figurer og let anvendelig.
- FES: Bílý, S., & Mehl, O. (1989). Longhorn Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Fennoscandia and Denmark (Vol.
22). Brill
Få figurer. Ovenstående er foretrukket.
- coleo-net.de: Træbukke

4.2.7 Smældere (Elateridae, Eucnemidae og Throscidae) & Pragtbiller (Buprestidae)
- Danmarks Fauna bd. 74: Smældere og pragtbiller
Tilstrækkelig I langt de fleste tilfælde. Brug coleo-net.de til muldsmældere (Throscidae). Flere ændringer hos
pragtbillerne også.
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Øvrige om smældere:
- coleo-net.de: Elateridae
- coleo-net.de: Eucnemidae
- coleo-net.de: Throscidae
Entomologiske Meddelelser: Martin, O. 1989. Smældere (Coleoptera, Elateridae) fra gammel løvskov i Danmark. 57: 1-110.
Specifikt om trælevende smældere. Indeholder ikke nøgle, men en beskrivelse af adskillelsen fra lignende arter.
Øvrige om pragtbiller:
- coleo-net.de: Pragtbiller
- FES: Bily, S.: The Buprestidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Brill, 1982.

4.2.8 Vandkærer (Hydrophiloidea), vandkalve (Dytiscidae) og øvrige vandbiller
Inden for disse grupper er der sket en del ændringer efter Danmarks Fauna. Nedenstående FES-bind vil derfor være
at foretrække eller alternativt coleo-net.de.
- FES: Hansen, M. The Hydrophiloidea (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Brill, 1987.
- FES: Holmen, M. The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Brill, 1987
- FES: Nilsson, A. N., & Holmen, M. The Aquatic Adephaga (Coleoptera) of the Fennoscandia and Denmark. II. Brill,
1995
- coleo-net.de: Vandkærer
- coleo-net.de: Vandkalve (og løbebiller)

- Danmarks Fauna bd. 34: Vandkalve og hvirvlere
- Danmarks Fauna bd. 36: Vandkærer
Noget forældede, men ok til nogle slægter.
- Nøgle til vandbiller på over 20 mm (fugleognatur.dk)
- Nøgle til møgkærer (Sphaeridium) (Entomologiske Meddelelser) (PDF)

4.2.9 Ådselbiller (Silphidae), Stumpbiller (Histeridae) og Leiodidae
- Danmarks Fauna bd. 77
Et af de sidste billebind i serien, og derfor rimeligt up to date. Stort set alle danske arter er inkluderet i dette bind.
- Mikes insect keys: Ådselbiller
- Mikes insect keys: Stumpbiller
Fine engelske nøgler med mange figurer/fotos
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- coleo-net.de: Ådselbiller
- coleo-net.de: Stumpbiller
- coleo-net.de: Leiodidae

4.2.10 Rovbiller (Staphylinidae)

- Interaktiv nøgle til underfamilier af rovbiller samt til de fleste større arter (danbiller.dk)
Rovbillerne er en meget stor familie, der normalt regnes for svær. Har man fået en rovbille under luppen, og skal
finde ud af hvilken underfamilie den hører til, så er denne side fantastisk. Let anvendelig nøgle med gode figurer. Se
også denne side for oversigt over de underfamilier, hvor man kan nøgle til slægt (og i de fleste tilfælde også til art).
Kan man ikke nøgle helt til slægt/art, så suppler med nedenstående.
- Danmarks Fauna bd. 57: Underfamilierne Omaliinae, Oxytelinae, Steninae, Paederinae m.fl.
- Danmarks Fauna bd. 58: Underfamilierne Staphylininae, Tachyporinae, Habrocerinae og Trichophyinae
I dette bind behandles blandt andet Danmarks største rovbiller, f.eks. Ocypus, Staphylinus, Quedius, Philonthus osv.
- Danmarks Fauna bd. 59: Underfamilien Aleocharinae
Aleocharinae er en svær underfamilie, som kan være meget svær at nøgle. Ofte er genitalpræparation nødvendig.
Kun få ændringer siden udarbejdelsen af ovenstående bind, særligt blandt halvstore/store rovbiller. Danmarks Fauna
er derfor super at anvende.
- coleo-net.de: Rovbiller
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4.2.11 Blødvinger (Cantharidae), Maskebiller (Lycidae) & Malakitbiller (Malachiidae)

- Danmarks Fauna bd. 44
Relativt up to date
- Mikes insect keys: Blødvinger
- Mikes insect keys: Malakitbiller
Fine engelske nøgler med mange figurer/fotos
- coleo-net.de: Blødvinger
- coleo-net.de: Malakitbiller
- coleo-net.de: Maskebiller
- Naturbasen: Maskebiller
Artsbeskrivelser af alle arter undtagen Rødbrystet Maskebille, som ikke findes i Jylland.
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4.2.12 Torbister (Scarabaeoidea) inkl. Møgbiller, Skarnbasser og lignende.

- Danmarks Fauna bd. 29
Kun relativt få ændringer i disse grupper, og derfor ikke særligt forældet. Dog kan nogle af nøglerne, nok især
Aphodius-nøglen, godt være svære at anvende for nybegyndere. Her vil nedenstående Nordens dyngbaggar være at
foretrække.
- Roslin, T., et al.: Nordens dyngbaggar (Dung Beetles of Northern Europe). Tibiale Oy, 2014
Super god nøgle indeholdende alle arterne tilknyttet møg.
- coleo-net: Scarabaeoidea mm.
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4.2.13 Mariehøns (Coccinellidae) & Svampehøns (Endomychidae)

- Danmarks Fauna Bd. 56
- Mikes insect keys: Mariehøns
Fin nøgle til engelske mariehøns
- coleo-net.de: Mariehøns
- coleo-net.de: Svampehøns
- kerbtier.de: Oversigt over farvevariation hos de mest iøjnefaldende mariehøns
Ingen beskrivelse, men et meget vigtigt værktøj under bestemmelsen, da mange mariehøns varierer ekstremt meget
i farvetegningen.
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4.2.14 Ødebiller (Byrrhidae)

- Danmarks Fauna bd. 44
- coleo-net.de: Ødebiller

4.2.15 Skyggebiller (Tenebrionidae)
- Danmarks Fauna bd. 50
Kun ret få ændringer i skyggebille-faunaen. Danmarks Fauna er derfor tiltrækkelig.
- coleo-net.de: Skyggebiller
Meget omfattende med rigtig mange slægter, som ikke findes i DK.

4.2.16 Øvrige billefamilier
Alle danske biller kan nøgles med Danmarks Fauna (suppleret med Entomologiske Meddelelser).
Se oversigten over bind af Danmarks Fauna her (i menuen i højre side):
https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/7406#/summary
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4.3 Vejledning: Brug af Beetlebase og Entomologiske Meddelelser
Efter man har nøglet sig frem til art, er det en god idé at slå den op på beetlebase.com . Her kan man blandt andet se
fotos af arten, se hvilke lande og distrikter den er kendt fra, åbne PDF-filer til bestemmelse mm. Man kan også se om
arten har skiftet navn. Bemærk dog: Beetlebase kræver, at man har oprettet sig som bruger – det tager nu ikke lang
tid og det er gratis. OBS: Under udfyldelse af oprettelsesformularen er der nederst et felt (spamfilter), hvor der skal
indtastes en billeslægt, før oprettelsen er komplet. Indtast her ”Atomaria”.
I toppen af skærmen på Beetlebase (se fig. 3 nedenfor) kan man se de to nærmest beslægtede arter og på den måde
trykke sig frem og tilbage. Hvis de nærmest beslægtede arter, som er kendt fra DK, indgår i nøglen i Danmarks Fauna,
så er man højst sandsynligt endt på den rette art. Man kan også trykke på slægten og se hvor mange arter, der er
kendt fra DK (alternativt så tjek dette på Naturbasen/allearter.dk), og dermed tjekke om det stemmer overens med
de arter, der er behandlet i nøglen.
Har man nøglet sig frem til eksempelvis Apion (Squamapion) atomarium med Danmarks Fauna, så vil man på
Beetlebase kunne se, at Apion (Squamapion) oblivium (se fig. 3) er nært beslægtet og kendt fra DK, men altså ikke
indgik i nøglen.

Figur 3: Artssiden for Apion oblivium på Beetlebase

Er man betalende medlem (http://beetlebase.com/ncg.asp# ) har man mulighed for at åbne PDF-filerne direkte. Ofte
er der linket til en del forskellig litteratur, hvor arten indgår.
Er man ikke betalende medlem kan man ved at holde musen over litteraturhenvisningerne se flere detaljer:
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Figur 4: Den pågældende artikel skal altså findes i bd. 53 af Entomologiske Meddelelser.

Alle udgivelser af Entomologiske Meddelelser blev for nyligt offentligt tilgængelige her
Bd. 53 åbnes og der kigges efter artiklens navn. PDF-filen åbnes herefter:

Figur 5: Eksempel på opdatering i Entomologiske Meddelelser ift de oprindelige nøgler i ”Danmarks Fauna”.

Desuden er der en del arter, der behandles i Danmarks Faunas tillægsbind. Kan man ikke se henvisning til
Entomologiske Meddelelser på Beetlebase, kan arten højst sandsynligt findes her. Direkte link til bindenes
indholdsfortegnelser:
- Danmarks Fauna Bd. 64 (Første tillægsbind)
- Danmarks Fauna Bd. 78 (Andet tillægsbind)
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4.4 Coleo-net.de – brug og oversættelse
Coleo-net.de har nøgler til rigtig mange biller (oversigt over familier ses ved at følge linket). Er man skarp til tysk, er
det et super supplement/alternativ til Danmarks Fauna, og her er man som udgangspunkt sikker på, at både alle
nuværende og forventelige danske arter er inkluderet – og flere til. I nogle tilfælde er der over dobbelt så mange
arter inkluderet, som vi har i DK, og så kan det hurtigt blive noget mere tidskrævende at anvende nøglerne.
Oversæt evt. til dansk, som vist på fig. 6 + 7 eller brug dette link, og indsæt URL-adressen på siden, der ønskes
oversat. Oversættelserne er ikke perfekte, men normalt forståelige.

Figur 6: Google-søgning på en bestemt slægt ”Otiorhynchus” på coleo-net – med oversættelse tysk-dansk.

Figur 7
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4.5 Sammenligning
- http://danbiller.dk/
Danbiller har fotos af meget høj kvalitet, og er fremragende til sammenligning, da man kan zoome ind og se punktur
mm. tydeligt. Det er ikke alle familier der er lige godt dækket, men det er planen at siden på sigt skal have billeder
(og interaktive nøgler) af (til) alle danske billearter.
- http://cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/lista%20rodzin.htm
Stor samling af billefotos.
- https://www.kerbtier.de/cgi-bin/deFOverview.cgi
Kerbtier er super til at danne sig et overblik over familierne og spore sig lidt ind på hvad man sidder med. Inden for
nogle af familierne mangler der dog fotos af mange arter.
- Naturbasen

4.6 Hjælp til ID
- Naturbasen
I de fleste tilfælde glimrende. Ofte bliver spørgsmål til sværere arter dog ikke besvaret. Der er desuden
artsbeskrivelser (inkl. afsnit om adskillelsen fra lignende arter) af mange af de større og/eller karakteristiske biller.
- https://www.kerbtier.de/
Vælg ”Bestimmen” i menuen øverst.
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5 NÆBMUNDE
5.1 Morfologi
- http://www.britishbugs.org.uk/bug_bits.html
Morfologi hos forskellige familier af næbmundede
- http://miridae.dk/udseende.htm
Specifikt om blomstertæger.

5.2 Bestemmelseslitteratur

5.2.1 Blomstertæger (Miridae)

- Danmarks dyreliv: Vol. 12: Skipper, L.: Danmarks blomstertæger. Apollo Booksellers, 2013
Danmarks Blomstertæger er et glimrende opslagsværk. I modsætning til nedenstående er der ingen nøgler, men da
mange blomstertæger er meget karakteristiske er det sjældent nødvendigt.
- Danmarks Fauna bd. 81
Meget forældet, men med mere udførlige artsbeskrivelser.
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5.2.2 Frøtæger (Lygaeidae)

Danmarks dyreliv: Vol. 15: Skipper, L. & O. F. Nielsen: Danmarks frøtæger. Apollo Booksellers 2018.
Glimrende opslagsværk
Danmarks Fauna bd. 12
Meget forældet.
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5.2.3 Bredtæger (Pentatomidae), Randtæger (Coreidae) og.lldtæger

Danmarks dyreliv: Vol. 13: Fogh Nielsen, O. & L Skipper: Danmarks bredtæger, randtæger og ildtæger. Apollo
Booksellers, 2015
Glimrende opslagsværk
Danmarks Fauna bd. 12
Meget forældet.

Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge nr 28 – Holm & Reddersen 2020: Hjælp til at artsbestemme insekter

| 28

5.2.4 Akvatiske næbmunde

- Nøgle til Østrigs akvatiske næbmunde
2. link på siden: ”Bestimmungsschlüssel Spezialpraktikum Aquatische und Semiaquatische Heteroptera (SS 2005)”
- Savage, A. A.: Adults of the British aquatic Hemiptera Heteroptera: A key with ecological notes. Freshwater
Biological Association, 1989.
Interaktiv nøgle til skøjteløbere

5.2.5 Cikader (Cicadomorpha)
- Biedermann, R. and Niedringhaus, R.: The plant-and leafhoppers of Germany: identification key to all species.
WABV, 2009.
Engelsk oversættelse af Die Zikaden Deutschlands: Bestimmungstafeln für alle Arten. Udførligt bestemmelsesværk.

- Mühlethaler, R., Holzinger, W. E., Nickel, H., & Wachmann, E.: Die Zikaden Deutschlands, Österreichs und der
Schweiz. Quelle & Meyer Verlag, 2018.

FES:
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- Ossiannilsson, F.: The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. Part 1: Introduction,
infraorder Fulgoromorpha. Brill, 1978.
- Ossiannilsson, F.: The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. Part 2: The Families
Cicadidae, Cercopidae, Membracidae, and Cicadellidae (excl. Deltocephalinae). Brill, 1981.
- Ossiannilsson, F.: The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. Part 3: The Family
Cicadellidae: Deltocephalinae, Catalogue, Literature and Index. Brill, 1983.
Royal Entomological Society
Cikade-nøglerne findes under Vol. 2, part 2.

5.3 Sammenligning
- http://miridae.dk/
- http://www.britishbugs.org.uk/gallery.html
Inkl. lidt om adskillelseskarakterer under artssiderne.
- Naturbasen
Også artsbeskrivelser til mange af arterne.

5.4 Hjælp til ID
- Naturbasen
Som regel rigtig god hjælp til næbmunde.
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6 SOMMERFUGLE
6.1 Morfologi
- danske-natur.dk
Vælg ”Morfologi” i menuen til venstre, 2. øverste menupunkt. Meget detaljeret gennemgang af de forskellige
familiers morfologi.

6.2 Bestemmelseslitteratur
6.2.1 Dagsommerfugle (Rhopalocera)

- Top-Jensen, M. and Fibiger, M.: Danmarks sommerfugle: en felthåndbog over samtlige dag-og natsommerfugle.
Bugbook Publishing, 2009.
Indeholdende alle dagsommerfugle og de større natsommerfugle (ugler, målere og.l.) (1012 arter).
Artsbeskrivelserne er dog ret korte.
- Danmarks Dyreliv; Vol. 11: Hermansen, K.: Dagsommerfugle i Danmark. Apollo Booksellers, 2010.
Mere udførlige beskrivelser af dagsommerfuglene end i ovenstående. Der er flere andre felthåndbøger, som
behandler danske dagsommerfugle, f.eks. Dagsommerfugle i Danmark af Michael Stoltze.
Stoltze, M: Danske dagsommerfugle. Gyldendal, 1996
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Denne betegnes af flere sommerfuglefolk som biblen inden for Danmarks dagsommerfugle og indeholder blandt
andet omfattende beskrivelser. Den vejer 1,7 kg og kan derfor ikke just betegnes som en felthåndbog. Kan være svær
at få fat i.
Hjemmesiden danske-natur.dk af har gode bestemmelsesoversigter til flere grupper af dagsommerfugle:
- http://www.danske-natur.dk/blue.htm
Blåfugle
- http://www.danske-natur.dk/hesp.htm
Bredpander
- http://www.danske-natur.dk/argynnis02.htm
- http://www.danske-natur.dk/boloria.htm
Perlemorsommerfugle
- Naturbasen
Artsbeskrivelser af alle dagsommerfugle

6.2.2 Natsommerfugle (Heterocera), inkl. Køllesværmere (Zygaenidae) og Glassværmere (Sesiidae)

Køllesværmere: - artfakta.se: Interaktiv nøgle til Køllesværmere
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- Top-Jensen, Morten, and Michael Fibiger. Danmarks sommerfugle: en felthåndbog over samtlige dag-og
natsommerfugle. Bugbook Publishing, 2009.
Indeholdende alle større natsommerfugle (ugler, målere, køllesværmere, glassværmere, o. lign.) samt
dagsommerfugle (1012 arter i alt)
- Sterling, P., & Parsons, M.: Field guide to the micro-moths of Great Britain and Ireland. Bloomsbury Publishing,
2018.
Super til de mindre natsommerfugle (viklere, halvmøl og lignende), dvs. de arter som ikke behandles i ovenstående.
(1033 arter i alt).

6.3 Sammenligning
- lepiforum.de
Super god hjemmeside med mange fotos af alle grupper af sommerfugle. Ofte også billeder af arternes larver og
pupper.
- https://lepidoptera.eu/listImages

6.4 Hjælp til ID
- Naturbasen
- lepiforum.de
Lepiforum har et forum beregnet til artsbestemmelse.
- Facebook-gruppe: Sommerfugleatlas
Dagsommerfugle
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7 ÅREVINGER
7.1 Morfologi
- Bi-morfologi

7.2 Bestemmelseslitteratur
7.2.1 Bier (Apiformes)

- Interaktiv nøgle til bi-slægter og en del arter: https://artfakta.se/
Andrena, Hylaeus, Lasioglossum og Panurgus kan her nøgles helt til art (direkte links til slægterne). De øvrige bier kun
til slægt.
- Falk, S.: Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland. Bloomsbury Publishing, 2018
Fint værk og nok den lettest anvendelige litteratur for nybegynderen, men der mangler flere danske arter, så her er
det særligt vigtigt at sammenligne med danske artslister eller distriktskataloget/checklisterne (se nedenfor). Preview
af bogen her
Fauna Helvetica (tysk):
- Amiet, F.; Mueller, A.; Praz, C.: Apidae 1: Apis, Bombus. CSCF/SEG, 2017
- Amiet, F.; Mueller, A.; Neumeyer, R.: Apidae 2: Colletes, Dufourea, Hylaeus, Nomia, Nomioides, Rhophitoides,
Rophites, Sphecodes, Systropha. CSCF/SEG, 2014.
- Amiet, F.; Herrmann, M.; Mueller, A.; Neumeyer, R.: Apidae 3: Halictus, Lasioglossum. CSCF/SEG, 2001.
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- Amiet, F.; Herrmann, M.; Mueller, A.; Neumeyer, R.: Apidae 4: Anthidium, Chelostoma, Coelioxys, Dioxys,
Heriades, Lithurgus, Megachile, Osmia, Stelis. CSCF/SEG, 2004.
- Amiet, F.; Herrmann, M.; Mueller, A.; Neumeyer, R.: Apidae 5: Ammobates, Ammobatoides, Anthophora, Biastes,
Ceratina, Dasypoda, Epeoloides, Epeolus, Eucera, Macropis, Melecta, Melitta, Nomada, Pasites, Tetralonia,
Thyreus, Xylocopa. CSCF/SEG, 2007.
- Amiet, F.; Herrmann, M.; Mueller, A.; Neumeyer, R.: Apidae 6: Andrena, Melitturga, Panurginus, Panurgus.
CSCF/SEG, 2010.
Vil man seriøst i gang med bier skal man have fat i disse. Meget udførlig bi-litteratur, som dog kan være svær at få fat
i.
Desuden er nogle af de tyske bier også behandlet i:
- Scheuchl, E.: Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs, Band 1:
Anthophoridae. Apollo Booksellers, 2000.
- Scheuchl, E.: Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. Band 2:
Megachilidae & Melittidae. Apollo Booksellers, 2006.
- Scheuchl, E.: Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. Band 3:
Andrenidae. 1997.
Meget udførlig bi-litteratur – nogle foretrækker bind 3 over Fauna Helvetica, Apidae 6.
- Danmarks Fauna Bd. 25: Bier
Formentlig meget forældet, så sammenlign også her med distriktskataloget/checklisterne.
- Online nøgle til humlebier
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7.2.2 Gedehamse (Vespidae)

- Nationalnyckeln: Douwes, P., et al.: Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-Vespidae.
ArtDatabanken, SLU, 2012.
- Nationalnyckeln - Familienøgle til Gedehamse følg vejledningen øverst for at nøgle til art

7.2.3 Gravehvepse (Crabronidae) og Sandhvepse (Specidae)
- FES: Lomholdt, O.: The Sphecidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Brill, 1984
Super god og let anvendelig nøgle. Stadig up to date.

7.2.4 Guldhvepse (Chrysididae)
- An illustrated key to the cuckoo wasps (Hymenoptera, Chrysididae) of the Nordic and Baltic countries
Helt igennem fantastisk nøgle med masser af figurer.

7.2.5 Bladhvepse (Symphyta)
- Royal Entomological Society
Se Vol. 6, part 2. I hvert fald anvendelig til slægt.
- The West Palaearctic genera of Nematinae (Hymenoptera, Tenthredinidae)
Til underfamilien Nematinae kan denne nøgle anvendes. Mange figurer
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7.2.6 Vejhvepse (Pompilidae)
- Royal Entomological Society
Se Vol. 6, part 4.
- Wisniowski, B.: Spider-hunting wasps (Hymenoptera: Pompilidae) of Poland. Ojcow National Park, 2009.
Bedste litteratur til vejhvepse.

7.2.7 Øvrige snyltehvepse

For mange grupper af snyltehvepse er der kun sporadiske nøgler til nogle slægter
Nøgle til danske familier af snyltehvepse:
- Natur og Museum: Munk, Thorkild.: Snyltehvepse. 18. årgang, nr. 3, 1977.
- Nøgle til underfamilier af Ichneumonidae
Omfattende nøgle, som kan være svær at anvende.
Slægts- og artsnøgler til snyltehvepse:
- Royal Entomological Society
På denne side finder man en samling af bestemmelseslitteratur til snyltehvepse, se under vol. 7 og vol. 8.
- Nøgler til Ichneumoninae
Relativt let anvendelige nøgler – baseret på nogle af ovenstående RES-bind, men med flere figurer/fotos.
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- Beginner’s guide to identifying British ichneumonids. By Nicola Prehn and Chris Raper (PDF)
Lidt om artsbestemmelse af nogle af de mere iøjnefaldende snyltehvepse af familien Ichneumonidae. Vær dog
påpasselig med at foretage artsbestemmelse alene på baggrund af denne.

7.2. 8 Myrer (Formicidae)

- Nationalnyckeln: Douwes, P., et al.: Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-Vespidae.
ArtDatabanken, SLU, 2012.
Familienøgle fra Nationalnyckeln, følg vejledningen øverst for at nøgle til art.
Super god nøgle.
- Danmars Fauna Bd. 49
- FES: Collingwood, CA. The Formicidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Brill, 1979.
Nationalnyckeln er lettere anvendelig.

7.3 Distriktskatalog og checklister over Danmarks bier
Naturbasen er ofte meget mangelfuld når det kommer til årevinger, heriblandt de lidt sværere bier. Vil man have et
indtryk af arternes udbredelse er det derfor en god idé at tjekke distriktskataloget, som kan ses lidt nede på siden
her. En kommenteret checkliste over Danmarks bier kan ses her.
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7.4 Sammenligning
- http://danmarkshumlebier.blogspot.com/2013/08/hvad-er-en-humlebi.html
Humlebier
- https://www.flickr.com/photos/63075200@N07/collections/72157631518508520/
Fin billedoversigt af bier med kommentarer til kendetegn og levevis.

- boldsystems.org/
- https://www.mijninsectenwereld.nl/bijen-en-wespen-en-hommels
- Naturbasen
- Artfakta.se

7.5 Hjælp til ID
- Hymenopterists Forum
Mange aktive eksperter i denne gruppe. God hjælp at hente til de fleste grupper.
- Bier i felten
Til bier kan man også prøve at anvende denne danske gruppe.
- Continental European Sawflies (Symphyta)
Facebookgruppe med fokus på bladhvepse og spindehvepse.
- Continental European Ichneumonoidea
Facebookgruppe med fokus på snyltehvepse af overfamilien Ichneumonoidea.
- Naturbasen
Ofte hjælp til de større årevinger.
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8 TOVINGER
8.1 Morfologi
- Nationalnyckeln: Svirrefluer
Se s. 4-9.

8.2 Bestemmelseslitteratur
8.2.1 Svirrefluer (Syrphidae)

- Nationalnyckeln: Bartsch, H., et al.: Tvåvingar: Blomflugor del 1: Syrphinae. Diptera: Syrphidae: Syrphinae.
ArtDatabanken, SLU, 2009.
- Nationalnyckeln: Bartsch, H, et al.: Tvåvingar: Blomflugor del 2: Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae.
ArtDatabanken, SLU, 2009.
Super bestemmelseslitteratur til svirrefluer.
Hertil hører: Familienøgle fra Nationalnyckeln, følg vejledningen øverst for at nøgle til art.

- Let anvendelige interaktive nøgler til en del af vores svirrefluer på: svirreflueatlas.dk
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8.2.2 Våbenfluer (Stratiomyidae) mm.
- Danmarks Fauna Bd. 66: Våbenfluer, træfluer, sneppefluer, klæger, kuglefluer
- Stubbs, A. and Drake, M: British Soldierflies and their Allies. British Entomological and Natural History Society,
2014.
- https://www.brc.ac.uk/soldierflies-and-allies/id-guides
Bestemmelsesnøgler til blandt andet våbenfluer.

8.2.3 Rovfluer (Asilidae), Humlefluer (Bombyliidae) mm.
- Danmarks Fauna Bd. 70: Humlefluer, Rovfluer, Stiletfluer og Vinduesfluer
- Royal Entomological Society
Nøglen til rovfluer kan findes under vol. 9, part 4a.
- www.robberflies.info
Bestemmelsesnøgle til rovfluer.
- https://www.brc.ac.uk/soldierflies-and-allies/id-guides
Bestemmelsesnøgler til blandt andet rovfluer og humlefluer.

8.2.4 Øvrige tovinger
"Royal Entomological Society" (link som fører til https://www.royensoc.co.uk/out-print-handbooks )
"Bestemmelseslitteratur til mange grupper af tovinger under vol. 9 og 10, f.eks. stankelben og båndfluer".

8.3 Sammenligning
- https://www.flickr.com/photos/63075200@N07/collections/72157629600153789/
Glimrende fotosamling af svirrefluer med kommentarer til kendetegn.
- https://www.bnhs.co.uk/2019/conf/conf2016/BNHSConf2016BedsAsilidaeTalk.pdf
Gode fotos af rovfluer.
- Naturbasen
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8.4 Hjælp til ID

- Naturbasen
- Facebook-gruppe: Svirreflueatlas
- https://diptera.info/news.php
Stor engelsk flueside.
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9 ØVRIGE INSEKTORDNER
Kun bestemmelseslitteratur/-links

9.1 Græshopper

- Danmarks dyreliv, Vol. 9: Fogh Nielsen, O.: De danske græshopper. Apollo Booksellers, 2000.
Lettest anvendelig.
- FES: Holst, Knud Th. The Saltatoria (Bush-Crickets, Crickets and Grass-Hoppers) Of Northern Europe. Vol. 16. Brill,
1986.
- Danmarks Fauna bd. 79
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9.2 Guldsmede

- Danmarks Dyreliv: Vol. 8: Fogh Nielsen, O.: De danske guldsmede. Apollo Booksellers, 1998.
- Artsbestemmelse af nymfer
- Fotooversigt over guldsmede

9.3 Netvinger
- Danmarks dyreliv: Vol. 14: Fogh Nielsen, O.: Danmarks netvinger. Apollo Books, 2015.
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9.4 Kamelhalsfluer
- naturbasen.dk/art/6278/stor-kamelhalsflue
Om adskillelsen af Danmarks 2 arter (se under forveksling).

9.5 Kakerlakker
- Danmarks Fauna bd. 79

9.6 Skorpionfluer

- wbrc.org.uk
Om adskillelsen af vores 3 arter.

9.7 Ørentviste
- Danmarks Fauna bd. 79
Om Skovørentvist, se her
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9.8 Galler og miner
Kan dannes af flere forskellige ordener, men behandles her separat.
- bladmineerders.nl
Nøgler til galle- og minedannere på baggrund af hvertsplanten
- ukflymines.co.uk
Nøgler til minérfluer på baggrund af hvertsplanten.
- leafmines.co.uk/index.htm
Nøgle til britiske minedannere.
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10 SAMLET LISTE OVER ANBEFALET TRYKT BESTEMMELSESLITTERATUR:
Ordnet efter bogserie. Her er kun angivet aktuelle bogserier, men fx ikke ”Danmarks Fauna”, som man i dag stort set
kun kan skaffe sig antikvarisk. Til gengæld er en del skannet og lagt på nettet (www.biodiversitylibrary.org), som
anført ovenfor. Mere uddybende forklaringer findes ofte under familie-gennemgangen i ovenstående.

10.1 Fauna Entomologica Scandinavica, Brill:
- Ossiannilsson, F.: The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. Part 1: Introduction,
infraorder Fulgoromorpha. Brill, 1978
- Ossiannilsson, F.: The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. Part 2: The Families
Cicadidae, Cercopidae, Membracidae, and Cicadellidae (excl. Deltocephalinae). Brill, 1981.
- Ossiannilsson, F.: The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. Part 3: The Family
Cicadellidae: Deltocephalinae, Catalogue, Literature and Index. Brill, 1983.
Cikader. Fin bestemmelseslitteratur. The plant-and leafhoppers of Germany (se under øvrige) foretrækkes dog over
disse 3 bind.
- Bily, S., The Buprestidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark, 1982.
Pragtbiller. 29 danske arter kendt.
- Lomholdt, O.: The Sphecidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark, 1984
Gravehvepse og sandhvepse. Super og næsten 100% up to date.
- Lindroth m.fl.: The Carabidae (Coleoptera) Of Fennoscandia and Denmark. Part 1, 1985.
- Lindroth m.fl.: The Carabidae (Coleoptera) Of Fennoscandia and Denmark. Part 2, 1986.
Løbebiller. Super god litteratur.
- Hansen, M.: The Hydrophiloidea (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark (Denmark), 1987.
- Holmen, M.:. The Aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark, 1987.
- Nilsson, A. N., & Holmen, M. (1995). The Aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark II.
Vandkærer og vandkalve. Ovenstående 3 bind er klart at foretrække over Danmarks Fauna, som er noget forældet
her.
- Gønget, H.: The Brentidae (Coleoptera) of Northern Europe, 1997.
Apion+Nanophyes. Meget udførlig med mange figurer og lange beskrivelser. Se også Rüsselkäfer BadenWürttembergs, som også behandler denne gruppe.

10.2 Danmarks Dyreliv, Apollo Booksellers:
- Vol. 7: Palm, E.: Nordeuropas snudebiller. (Coleoptera: Curculinoidae). Part 1: Brachycerinae and
Otiorhyncherinae, 1996.
Brachycerinae (indeholdende flere af vores større og mere iøjnefaldende snudebiller, som Phyllobius, Polydrusus,
Otiorhynchus mm.). Kan dog normalt fint nøgles efter Danmarks Fauna. Se også Rüsselkäfer Baden-Württembergs.
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- Vol. 8: Fogh Nielsen, O.: De danske guldsmede, 1998.
Guldsmede
- Vol. 9: Fogh Nielsen, O.: De danske græshopper, 2000.
Græshopper. Har man den mindste interesse i denne familie, bør denne bog indgå i samlingen.
- Vol. 11: Hermansen, K.: Dagsommerfugle i Danmark, 2010.
Dagsommerfugle. Gruppen behandles også i Danmarks Sommerfugle af Morten Top, men har man særlig interesse i
Dagsommerfuglene, vil man have glæde af denne, som indeholder mere udførlige beskrivelser af vores arter. Se også
den endnu mere udførlige ”Danske sommerfugle” af Michael Stoltze.
- Vol. 12: Skipper, L.: Danmarks blomstertæger, 2013.
Blomstertæger. Super opslagsværk.
- Vol. 13: Fogh Nielsen, O. & L Skipper: Danmarks bredtæger, randtæger og ildtæger, 2015.
Bredtæger,randtæger og ildtæger. Super opslagsværk.
- Vol. 14: Fogh Nielsen, O.: Danmarks netvinger, 2015.
Netvinger.
- Vol. 15: Skipper, L. & O. F. Nielsen: Danmarks frøtæger, 2018.
Frøtæger. Super opslagsværk.

10.3 Nationalnyckeln, ArtDatabanken, SLU:
- Ehnström, B.: Skalbaggar : Långhorningar. Coleoptera : Cerambycidae. ArtDatabanken SLU, 2007.
Træbukke. Danmarks Fauna behandler langt de fleste arter og fungerer ganske fint til træbukke, om end
Nationalnyckeln formentlig, især for nybegyndere, er noget lettere at anvende pga. flere figurer.
- Douwes, P., et al.: Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-Vespidae, 2012.
Myrer og gedehamse. Lettest anvendelige bestemmelsesværk til disse grupper. Kan findes online, se mere i
gennemgangen.
- Bartsch, H., et al.: Tvåvingar: Blomflugor del 1: Syrphinae. Diptera: Syrphidae: Syrphinae. ArtDatabanken, SLU,
2009.
- Bartsch, H, et al.: Tvåvingar: Blomflugor del 2: Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae. ArtDatabanken,
SLU, 2009.
Svirrefluer. Super bestemmelseslitteratur. Kan findes online, se mere i gennemgangen.

10.4 Nøgler til dyrelivet i Baden-Württembergs (ikke en egentlig bogserie):
- Rheinheimer, Joachim, and Michael Hassler. Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Regionalkultur Verlag, 2010.
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Snudebiller (Curculionoidea). Anbefalet over de øvrige bestemmelsesværker vedr. snudebiller, da det hele er samlet
her og alle/næsten alle danske arter behandlet, men det kræver dog at man er god til tysk.
- Rheinheimer, Joachim, and Michael Hassler. Die Blattkäfer Baden-Württembergs. Kleinsteuber Books, 2018.
Bladbiller. Anbefalet over Danmarks Fauna pga. mange flere inkluderede danske arter, men det kræver dog at man er
god til tysk.

10.5 Bloomsbury Wildlife Guides, Bloomsbury Publishing:
- Sterling, P., & Parsons, M.: Field guide to the micro-moths of Great Britain and Ireland, 2018.
Mindre natsommerfugle (viklere, halvmøl og lignende), dvs. de arter som ikke behandles i Danmarks sommerfugle af
Morten Top. (1033 arter i alt). Eneste samlede bestemmelsesværk over disse familier.
- Falk, S.: Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland. Bloomsbury Publishing, 2018.
Bier. Fint værk og nok den lettest anvendelige litteratur for nybegynderen, men der mangler nogle danske arter (se
Fauna Helvetica nedenfor for alternativ litteratur). Preview af bogen her

10.6 Fauna Helvetica, CSCF/SEG. (Tysk):
- Amiet, F.; Mueller, A.; Praz, C.: Apidae 1: Apis, Bombus, 2017.
- Amiet, F.; Mueller, A.; Neumeyer, R.: Apidae 2: Colletes, Dufourea, Hylaeus, Nomia, Nomioides, Rhophitoides,
Rophites, Sphecodes, Systropha, 2014.
- Amiet, F.; Herrmann, M.; Mueller, A.; Neumeyer, R.: Apidae 3: Halictus, Lasioglossum, 2001.
- Amiet, F.; Herrmann, M.; Mueller, A.; Neumeyer, R.: Apidae 4: Anthidium, Chelostoma, Coelioxys, Dioxys,
Heriades, Lithurgus, Megachile, Osmia, Stelis, 2004.
- Amiet, F.; Herrmann, M.; Mueller, A.; Neumeyer, R.: Apidae 5: Ammobates, Ammobatoides, Anthophora, Biastes,
Ceratina, Dasypoda, Epeoloides, Epeolus, Eucera, Macropis, Melecta, Melitta, Nomada, Pasites, Tetralonia,
Thyreus, Xylocopa, 2007.
- Amiet, F.; Herrmann, M.; Mueller, A.; Neumeyer, R.: Apidae 6: Andrena, Melitturga, Panurginus, Panurgus.
CSCF/SEG, 2010.
Bier. Vil man seriøst i gang med bier skal man have fat i disse. De indeholder alle danske arter. Meget udførlig
litteratur, som dog kan være svær at få fat i.

10.7 Øvrige:
- Roslin, T., et al.: Nordens dyngbaggar (Dung Beetles of Northern Europe). Tibiale Oy, 2014
Møglevende torbister (Scarabaeoidea). Super god nøgle.
- Stoltze, M: Danske dagsommerfugle. Gyldendal, 1996.
Dagsommerfugle. Denne betegnes af sommerfuglefolk som biblen inden for Danmarks dagsommerfugle og
indeholder blandt andet meget omfattende artsbeskrivelser. Den vejer 1,7 kg og kan derfor ikke just betegnes som
en felthåndbog. Kan være svær at få fat i, da den er udsolgt fra forlaget – se Danmarks Dyreliv, Vol 11 eller
nedenstående som alternativ.
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- Top-Jensen, Morten, and Michael Fibiger. Danmarks sommerfugle: en felthåndbog over samtlige dag-og
natsommerfugle. Bugbook Publishing, 2009
Større natsommerfugle (målere, ugler, køllesværmere mm.). Et must til denne gruppe. 1012 arter behandles,
herunder også dagsommerfugle – dog er artsbeskrivelserne ret korte.
- Biedermann, Robert, and Rolf Niedringhaus. The plant-and leafhoppers of Germany: identification key to all
species. WABV, 2009.
Cikader. Engelsk oversættelse af Die Zikaden Deutschlands. Meget udførligt bestemmelsesværk.
- Savage, A. A.: Adults of the British aquatic Hemiptera Heteroptera: A key with ecological notes. Freshwater
Biological Association, 1989.
Akvatiske næbmunde
- Wisniowski, B.: Spider-hunting wasps (Hymenoptera: Pompilidae) of Poland. Ojcow National Park, 2009.
Vejhvepse.
- Stubbs, A. and Drake, M: British Soldierflies and their Allies. British Entomological and Natural History Society,
2014.
Våbenfluer.

11 TAK
En stor til Lars Thomas, Jens Thorving Andersen, Hjalte Kjærby, Kåre Würtz, Andreas Bennetsen Boe og Magnus
Lauritsen, som har været så venlige at hjælpe med anbefalinger til litteratur. Stor tak til Naturhistorisk Museum
Molslaboratoriet for adgang til og lån fra fotoarkiv på Flickr. Tak til Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse og
naturudvalg, der også helhjertet bakker op om mere nørdede aktiviteter som denne.
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