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Nye navne på skadedyr: 

Dansk navn: Videnskabeligt navn: 

ÆBLEULDLUS  
 

Phenacoccus aceris (Signoret 1875) 
(Hemiptera, Pseudococcidae) 

 
I september 2011 blev der til Institut for Jordbrug og Økologi, KU – LIFE, indsendt nogle prøver 
fra æbletræer fra Sydfyn, hvor denne uldlus hyppigt forekommer på bladene. Arten er ikke tidligere 
konstateret som skadedyr i Danmark. Det engelske common name er Apple mealybug, og det 
danske navn er dermed en direkte oversættelse. 
 
          
Dansk navn: Videnskabeligt navn: 

BRONZEBLÅFUGL  Cacyreus marshalli Butler, 1898  
(Lepidoptera, Lycaenidae) 
 

 
Denne art er hjemmehørende i Sydafrika. Larven lever på Pelargonium og Geranium, hvilket 
formentlig er årsag til at arten har spredt sig til et større område, idet den indslæbes sammen med 
planterne. Den er udbredt i Sydeuropa og forekommer også i Holland, England og Tyskland. Der er 
registreret en enkelt forekomst i Danmark i 2000, og dette fund behandles i en artikel, som er under 
udarbejdelse af Bjarne Skule og Peder Skou efteråret 2011. Bjarne Skule gør opmærksom på at 
arten i danske medier og lepidopterologkredse allerede omtales med omkring en halv snes danske 
navne, og han har udbedt sig nomenklaturudvalgets stillingtagen til navnet bronzeblåfugl, som i 
øvrigt også er det navn hvorunder arten først blev omtalt herhjemme i en artikel af Tom Nygaard 
Kristensen i 2000. Navne som geraniumblåfugl og pelargoniumblåfugl ses også anvendt, og disse 
navne ville hver især være gode og beskrivende, men det ville være vanskeligt at vælge det ene 
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frem for det andet. Udvalget har besluttet at anbefale navnet bronzeblåfugl. På engelsk benyttes 
navnet Geranium bronze. 
 

     
 
T.v.: Voksent eksemplar af bronzeblåfugl. T.h.: Plantestængel kraftigt udhulet af larve af bronzeblåfugl. 
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