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Nye navne på skadedyr:
Dansk navn:
ÆDELGRANBARKBILLE

Videnskabeligt navn:
Cryphalus piceae (Ratzeburg, 1837),
(Coleoptera, Scolytinae)

I juni 2013 blev det klart, at der optrådte en ny, skadelig barkbilleart i nobilis-bevoksningerne
herhjemme. Symptomerne var tidligere (2007) blevet iagttaget, men da selve billen ikke tidligere var
blevet samlet og identificeret, blev det først i 2013 fastslået, at det drejede sig en helt ny art for
landet. Arten er beslægtet med grankvistbarkbillen, C. asperatus (syn. C. abietis), som fortrinsvis
forekommer sekundært på gran herhjemme. Begge arter kan imidlertid forekomme på såvel gran,
som ædelgran, og deres ringe størrelse (<2mm) gør ikke adskillelsen lettere. En del undersøgelser er
iværksat og vil søge at klarlægge forskelle i biologi samt modforholdsregler. Da arten ikke alene
angriber kvistene, men i lige så høj grad hovedstammen, blev det besluttet, at artens danske navn
skulle være ædelgranbarkbille. Det lader til, at C. asperatus også kan anvende hovedstammen, men
det har dog foreløbigt ikke givet anledning til forslag om at ændre artens danske navn ved at fjerne
’kvist-delen’, da navnet ’granbarkbille’ i givet fald burde være forbeholdt ’typografen’ – Ips
typographus – blandt andet da det er denne arts navn på svensk.

Ædelgranbarkbille og symptomer på nobilis (fotos: HPR).

Dansk navn:

Videnskabeligt navn:

BUKSBOMHALVMØL

Cydalima perspectalis (Walker, 1859)
(Lepidoptera, Crambidae)

Sydøstasiatisk art, introduceret til Europa, fundet i flere centraleuropæiske lande i perioden 2006-11.
Den optræder skadelig på Buxus sempervirens, som er en vigtig prydplante i parker og haver
herhjemme. I 2013 blev første fund gjort i Danmark. Endnu er angrebene hér få og lokale, men
angrebene i Central- og Sydeuropa er mere omfattende og udbredte. I 2012 blev arten introduceret
fra Italien til Sochi, Rusland i forbindelse med forberedelserne til vinter-OL 2014. Hér spredte den sig
til Buxus colchica, som i stort omfang blev afløvet og dræbt. Og i Georgien er de lokale arter af
slægten Buxus betydningsfulde og vokser sig store – nærmest træer, der betragtes som hellige.

s

Symptomer, voksen og larver af buksbomhalvmøl (fotos: EPPO, Matteo Maspero and Andrea Tantardini,
Centro MiRT - Fondazione Minoprio).

Nye og gamle navne til galmyg:
Dansk navn:

Videnskabeligt navn:

BØGEKNOPGALMYG

Contarinia fagi (Rübsaamen, 1921)
(Diptera, Cecidomyiidae)

BØGEKRUSEGALMYG

Phegomyia fagicola (Kieffer, 1889)
(Diptera, Cecidomyiidae)

LUCERNEKNOPGALMYG

Dasineura medicaginis (Bremi, 1847)
(Diptera, Cecidomyiidae)

AHORNKRUSEGALMYG

Dasineura irregularis (Bremi, 1847)
(Diptera, Cecidomyiidae)

NAVRKRUSEGALMYG

Dasineura rubella (Kieffer, 1896)
(Diptera, Cecidomyiidae)

LINDEKRUSEGALMYG

Dasineura thomasiana (Kieffer, 1888)
(Diptera, Cecidomyiidae)

Følgende danske navne fastholdes:
Mikiola fagi - bøgegalmyg
Hartigiola annulipes - bøgebladgalmyg
Contarinia medicaginis – lucerneblomstgalmyg
Jaapiella medicaginis - lucernebladgalmyg
I efteråret 2015 henvendte Bent Leonhard fra Seges sig på planteskolernes vegne og udbad sig et
officielt dansk navn på Contarinia fagi, da denne art vakte stigende bekymring hos planteskoleejerne.
Korrespondancen inddrog Lars Skipper fra ’Alle arter’ og siden Hans Henrik Bruun og Simon Haarder
som galmyg-interessede. Hans Henrik og Simon fremsendte en liste på i alt 10 forslag til danske
navne på galmyg. En del af disse havde imidlertid allerede danske navne.
’Bøgegalmyg’ har været anvendt for Mikiola fagi i en række hånd- og fagbøger samt den nordiske
liste fra 1987. Navnet anvendes desuden på norsk og svensk - samt engelsk, tysk og italiensk.
Bøgebladgalmyg fastholdes for Hartigiola annulipes. Det alternative forslag gik på at tilføje ’håret’
hhv. ’spids’ i de danske navne. Men udvalget navngiver i denne sammenhæng insekterne og ikke
gallerne, og derfor fastholdes ’bøgegalmyg’ hhv. ’bøgebladgalmyg’. Begge galler forekommer på
bøgeblade, men da det er erfaringen, at den største opmærksomhed samler sig om arten, der
fremkalder de spidse galler, giver det god mening, og der er præcedens for, at denne art får det
korteste navn.

Contarinia fagi – får navnet bøgeknopgalmyg med den begrundelse at følge nabolandenes
navngivning (svensk, engelsk og tysk). Det foreslåede ’bøgeskudgalmyg’ mener udvalget er mindre
velvalgt, da ’skud’ i forstlig-faglig sammenhæng oftest anvendes om hele den yderste del af en kvist
– ’årsskuddet’.
Resten af forslagene har Udvalget intet at indvende imod og er derfor nået frem til ovenstående
konklusion.

Dansk navn:

Videnskabeligt navn:

AMERIKANSK MAJSUGLE

Spodoptera frugiperda (J E Smith 1797 )
(Lepidoptera, Noctuidae)

På baggrund af henvendelse fra medierne i forbindelse med forberedelse af et indslag om ’fall army
worm’ er udvalgt blevet enige om ’amerikansk majsugle’. Argumentationen herfor er, at en anden
art i slægten, S. littoralis, allerede er navngivet af Zoologisk Nomenklaturudvalg og har det danske
navn ’afrikansk bomuldsugle’. S. frugiperda er en nordamerikansk art, der siden 2016 har optrådt
invasivt i Afrika, først og fremmest på majs.

Hvor findes de godkendte navne?
Der har siden forrige udgivelse fra Nomenklaturudvalget ikke været yderligere henvendelser. Men
blandt andet i forbindelse med EU's revision af listerne over karantæneskadegørere vil der være et
behov for at tildele danske navne – også til en række arter, vi endnu ikke har her i landet.
Nomenklaturudvalgets hidtidige udgivelser - de tidligere udgaver af Meddelelser fra Zoologisk
Nomenklaturudvalg såvel som den samlede liste (opdateret til 2011) - kan findes her:

www.dsps.au.dk
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