
Om Angreb af Haarmyglarver (Bibionidae) 
i Danmark. . 
Af Prosper Bovien. 

Da der gentagne Gange i de senere Aar har været Angreb 
af Haarmyglarver her i Landet, mener jeg, der kan være 
Grund til at give en kort Beskrivelse af disse Insekter og deres 
Biologi samt berette om de Iagttagelser, der er gjort i Dan-
mark. . 

De udenlandske Erfaringer skal omtales ganske kort og 
sammenfattende. De Læsere, der ønsker at raadspørge Special
afhandlinger, henvises til Litteraturlisterne hos MOJ'ris (5-7)1), 
Edwards (2) samt til Behandlingen af denne Gruppe Insekter 
i Sorazzers »Handbuch der Pflanzenkrankheiten«, Bd. 5, 1928. 

Til Familien Bibionidae hører flere Slægter, hvoraf kun 
to, nemlig de egentlige Haarmyg (Bibio Geoffr.) og den 
nærstaaende Slægt Dilophzzs Meig., har Betydning som Skade
dyr paa Kulturplanter. 

Familien Bibionidae hører til de tovingede Insekter og 
inden for disse igen til Gruppen Nematocera, hvortil alle de 
Arter, vi til daglig kalder Myg, Stankelben m. m., hører. 
Haarmyggenes Legemsbygning er imidlertid ret plump, hvor
ved de faar større Lighed med Fluer end med Myg. Ved nøj
ere Undersøgelse ser man dog, at Følehornene har 10-11 
Led, hvilket udelukker, at det kunde være Fluer (disse har 
kun 3 Led i Følehornene). 

Navnet Haarmyg er knyttet til Bibioarterne, fordi navnlig 
Hannens Legeme ofte er tæt behaaret. Sort er den fremher-
skende Farve, dog er der nogle Arter, hvis Hun har lyse 
Farver paa Bryst og Bagkrop. Hos Bibio- og Dilophzzsarterne 
er der en udpræget Kønsforskel, idet øjnene hos Hannen er 
enormt udviklede og dækker næsten hele Hovedet, medens 

1) Tallene i Parentes henviser til Litteraturfortegnelsen Side 498. 
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saavel øjnene som Hovedet er betydelig mindre hos Hunnen. 
Nærmere Enkeltheder vil blive fremhævet under Omtalen af 
de i Danmark fundne Arter. 

Haarmyggene kommer frem om Foraaret og optræder ofte 
skarevis. De flyver ikke særlig behændigt, og under Flugten 
hænger Benene slapt ned paa en saare karakteristisk Maade. 
De opsøger blomstrende Planter, hyor de ernærer sig af Hon-

Fig. 1. Havehaarmyggen (Bibio hortulanus). Hun. Forstørret ca. 5 Gange. 

ning. Flere Arter, bl. a. den store, sorte Bibio Marei, er en hyp
pig Gæst paa vore Frugttræer i Blomstringstiden. Ogsaa 
Dilophus Dulgaris ses ofte. Det har undertiden været hævdet, 
at Haarmyggene skadede Blomsterne. Dette er udelukket, 
tværtimod er der meget der taler for, at de gør stor Nytte ved 
Bestøvningen. Edwards (2) tilskriver saaledes Dilophus Du/garis 
en overordentlig Betydning i saa Henseende! 

. Æggene (ca. 100) lægges i en samlet Klump i en lille 
Hule i Jorden. Hunnen kan med sine kraftige Forben let 
grave sig ned. Til Æglægningen vælges særlig humusrig Jord 
eller Steder, hvor der ligger frisk Staldgødning. Efter Parring 
og Æglægning dør Haarmyggene. Æggene klækkes hen paa 



490 

Sommeren. De nyklækkede Larver er ifølge Morris (6) forsynede 
med lange Haar, der senere gaar tabt. De voksne Larver er 
langstrakte og valseformede med et vel udviklet Hoved, der er 
udstyret med kraftige bidende Munddele. Hvert Kropled er ved 
Tværfurer delt i flere Afsnit, hvorved Legemet faar et rynket 
Udseende. Huden er læderagtig, fint kornet og oftest af en 
smudsig graabrun Farve. Der er 10 Par Aandehuller, hvoraf 
det bageste er betydelig større end de øvrige. Endvidere. bærer 
Kropleddene et større eller mindre Antal bløde, tornlignende 
Forlængelser, der er længst paa de sidste Led. Bibio31'terne 
har kun een Generation aarlig, medens Dilophus angives at 
have to. Overvintringen foregaar i Larvestadiet, og Forpup-

Fig. 2. Larve af Bibio hortulanus. Forstørret ca. 7 Gange. 

ningen finder Sted næste Foraar. Puppen er SlllUdsig hvid, 
valseformet og mna nærmest kaldes en Mumiepuppe. Den lig
ger frit i en lille Hulhed i Jorden. 

Bibio- og Di{ophusarterne, lægger som nævnt, med Forkær
lighed deres Æg i Nærheden af Gødning eller raadnende 
organiske Stoffer, der fortrinsvis tjener til Næring for Lar
verne. 

Undertiden forgriber Larverne sig dog paa levende Planter 
og kan da, navnlig naar det drejer sig om unge Planter, gøre 
en meget betydelig Skade. 

I Litteraturen findes talrige spredte Meddelelser om saa
danne Angreb. Molz (4) har saaledes paavist, at Larverne kun 
kan angribe Kartoffelknolde, der i Forvejen er beskadigede. D.er 
findes dog tilstrækkeligt Materiale til at godtgøre Larvernes 
Skadelighed, navnlig naar de forgriber sig paa Rødder eller 
unge Spirer, En Masseoptræden af Haarmyglarver kan 
næsten altid sættes i Forbindelse med Tilstedeværel-
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sen af betydelige Mængder Staldgødning. De i Danmark 
fundne Angreb har altid været om Foraaret. 

I Europa har følgende Bibioarter hidtil gjort sig bemærket 
som Skadedyr; Bibio lUarci L., 

Bibio horiulanus L. og 
Bibio Johannis L. 

Af Dilophusarterne skal nævnes: 

Dilophus vu/garls Meig. og 
Dilophus {emoratus Meig. 

Bibio Mard angives at have beskadiget Hvede, Tomat, 
Kartoffel samt i Planteskoler Ask og Naaletræer. 

B. hor/ulanus, »Have-Haarmyggen«, der er bedst kendt, 
har angrebet en stor Mængde Haveplanter (Asparges, Saxifraga, 
Ranunkler) samt Hvede, Byg, Havre og Sukkerroer m. m. 

B. Johannis angreb Humle samt i England 2-aarige Lærke
træer, hvoraf et Aar 50000 blev dræbt ved Rodgnav. 

Dilophusarterne, hvoraf der hyppigst er Tale om D. vul
garis, har beskadiget Haveplanter (Salat, Kaal og Blomster) 
samt i England Humle. Ikke sjældent angriber Larverne Græs 
og Kornsorter. D. femoratus angives at være fundet i Kartoffel
knolde samt at have angrebet Rug. 

I Amerika optræder andre Arter som Skadedyr, hvilket 
ha'r mindre Interesse i denne Sammenhæng. 

Her i Danlnark har vi hidtil kun haft at gøre med tre 
Arter, nemlig Bihio horlulanus, B. ferruginatus samt Dilophus 
Du/garis. Det skal bemærkes, at Bihio ferruginatus ikke 
tidligere har gjort sig bemærket som Skadedyr. Dens 
uheldige Egenskaber blev først paavist i 1930. 

Angreb er, saa vidt vides, ikke fundet før 1916. 

Herom skriver Fru Rostrup i Aarsoversigten fra S. p. F.: Angrebet 
fandt Sted i en 6 Tdr. Ld. stor Bygmark (6rd. Byg) i Mullerup ved Ullers
lev. Bygget var saaet den 7. og 8. April og kom op efter 10 Dages Forløb. 
I Slutningen af April begyndte Angrebet og fortsattes ind i Maj. Det gav sig 
allerede ved en overfladisk Betragtning til Kende som Angreb' af Haarmyg
larver, idet der paa de stærkt hjemsøgte Steder viste sig en Mængde op
rodede Smaatuer af Jord, som Muldvarpeskud i Miniature. Larverne fandtes 
da i Tusindvis i de øverste Jordlag (3-5 cm Dybde). Ved en Undersøgelse 
den 13. Maj viste det sig, at Angrebet var næsten ophørt, største Delen af 
Larverne havde forpuppet sig. Pupperne fandtes i samme Jordlag som Lar
verne. Omtrent Halvdelen af Marken var pletvis stærkt udtyndet. En Op
tælling af Planterne gav det Resultat, at der paa de Pletter, hvor Angrebet 
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havde været stærkt, kun var en Tredjedel af det Antal Planter, der fandtes 
paa de ikke - eller kun svagt - angrebne Steder. To Parceller (a 50 km2

) 

- den ene paa en stærkt angreben Del, den anden paa et Sted, hvor der 
intet Angreb var - blev indpløjet og høstet for sig. Resultatet var: 

• Angrebet Parcel 2050 kg Kærne pr. ha 
Ikke 3000 J) 

Ved Klækning blev det konstateret, at det var Arten Bibio 
horlulanus, der havde foraarsaget Angrebet. 

Ud over en enkelt Iagttagelse af (ikke nærmere bestemte) 
Haarnlyglarver i Mistbænk i April 1923 foreligger der intet ved
rørende dette Spørgsmaal før Foraaret 1930. Herom skal jeg 
berette i det følgende. 

I April Maaned 1930 indsendtes Haarmyglarver dels fra 
Odenseegnen (H . .J. Pallesen), dels fra Kalundborgegnen (P. Grøni
ved, A. M. Frederiksen, Th. Krogh). De indsendte Larver viste 
sig for største Delen at høre til Slægten Bibio, dog fandtes 
enkelte Dilophuslarver imellem. dem. Et mindre Angreb fandtes 
paa Roskildeegnen (M. Greve) samt ved Næstved (M. Bakman). 
I det sidste Tilfælde var det i overvejende Grad Dilophuslarver, 
der var paa Spil. 

Baade ved Odense og paa Kalundborgegnen fandtes An
grebene i Bygmarker med Roer som Forfrugt, og i de fleste 
Tilfælde kunde Larvernes Optræden sættes i Forbindelse med 
stærk Anvendelse af Staldgødning til FOl'frugten. Larverne var 
til Stede i meget stort Antal i Markerne og fandtes særlig i 
oppløjede Gødningsklumper. leen Gødningsklump kunde man 
ofte finde flere Hundrede Larver. Disse havde dog ikke ind
skrænket sig til at æde af Gødningen, men havde i meget stor 
Grad forgrebet sig paa Bygget. Larverne fandtes ofte med 
Hovedet og Forkroppen indboret i Kærnerne, hvis 
Indhold de aad. Endvidere gnavede de af de unge Spirer, 
og. Bladskederne var i stor Udstrækning gennemhullede. Et 
typisk overjordisk Gnav, som afbildes i Rostrup og Thomsen: 
Vort Landbrugs Skadedyr (Fig. 175), har jeg ikke iagttaget. 
I Markerne fandtes store, bare eller meget tynde Pletter. Jeg 
havde først Lejlighed til at se de angrebne Marker nogen Tid 
efter Angrebets Begyndelse, og flere Steder havde luan harvet 
i de beskadigede Dele af Markerne samt givet lidt Salpeter. 
Herved lykkedes det at redde saa meget, at Omsaaning sjæl
dent blev nødvendig. Forpupningen fandt Sted i Begyndelsen 
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Fig. 3. Bibia ferruginatus. Han. Forstørret ca. 7 Gange. 

af Maj, og i samme Maaned sværmede Myggene i store Mæng
der. Det viste sig nu her som paa Fyn, at det næsten ude
lukkende var Arten Bibio ferruginatus, der var paa Spil. Som 
nævnt, har man aldrig tidligere iagttaget Skade, foraarsaget af 
denne Art. 

Fig. 4. Bibio ferruginatus. Hun. Forstørret ca. 7 Gauge. 

33 
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Angrebet ved Næstved, der fandtes paa Mosejord i en 
Mark, udlagt med Græs og Kløver (uden Dæksæd) efter gam
melt Græsleje, der var brækket op i Efteraaret 1929, skyldtes 
hovedsagelig Dilophus Du/garis. 

I Oktober 1930 besøgtes de angrebne Lokaliteter ved 
Hjadstrup paa Fyn. Særlig hos Hr. Hans Larsen, som jeg 
skylder megen Ta~, havde jeg Lejlighed til at gøre inter
essante Iagttagelser. Angrebet havde været temmelig slemt i en 
Bygmark (efter Roer). Myggene havde sværmet stærkt, men 
havde lagt deres Æg i en tilstødende Roemark, der var stald
gødet. Her fandtes Larverne nu i meget store Mængder under 
Roeblade og Roeaffald. De kunde samles i Klumper. Paa en 
Naboejendom (kun et Par Hundrede Meter derfra) fandtes og· 
saa en Del Bibiolarver, men det var paafaldende, at de var 
betydelig større end de først fundne. Jeg følte mig straks tem
melig overbevist om at have en anden Art for mig. Den OID

talte Roemark blev i Foraaret 1931 tilsaaet lned Byg, men der 
fandtes ingen nævneværdige Angreb. Marken havde ligget urørt 
Vinteren over, og Ejeren var tilbøjelig til at mene, at det 
store Antal Krager, der havde vist sig i Marken, havde ryddet 
godt op i Larvebestanden. 

Tidligt om Foraaret samledes Larver af begge Typer og 
anbragtes i Laboratoriet. Forpupningen fandt Sted fra ca. 9. 
Maj, og Puppernes Udseende viste tydeligt, at det var to for
skellige Arter, der forelaa. 

Ca. 20. Maj begyndte begge Arter at klækkes, og det viste 
sig, at de store Larver tilhørte Arten Bibio hortulanus, medens 
de mindre var Bibia ferruginatus. Det er saare ejendomme
ligt, at man i de to nærliggende Marker har to for
skellige Arter i praktisk talt ren Bestand. Det lykkedes 
ikke at [aa Bibio horlulanus til at parre sig og lægge Æg i 
Laboratoriet. Bibio {erruginalus parrede sig imidlertid livligt og 
lagde sine Ægklumper i Jorden (i hidtil 10 cm Dybde). Hun
nerne fandtes oftest døde i Æggenes Nærhed. 

Den 31. Maj besøgtes det angrebne Omraade ved Hjad
strup, og begge Arter sværmede livligt. Bibio hor/ulanus saas i 
meget store Mængder paa vild Kørvel, hvor de sugede Hon
ning. Bibio {el"l"uginatus fandtes mest krybende paa Jorden 
(ofte i Parring) eller siddende paa Bladene af Græs og Korn. 
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Skønt der ikke var anrettet nogen Skade paa Markerne, 
maa Larverne dog have været til Stede i uhyre Mængder i 
Jorden, thi overalt paa Egnen saas de to Arter. Sjældent var 
de blandet, oftest fandtes de i ren Bestand. Ifølge Meddelelse 
fra Hr. H. Larsen begyndte Myggene at sværme ca. 20. Maj. 
Eibio ferrllginatus saas ikke i nævneværdigt Tal efter den 28. 
Maj, medens [!ibio horlulanlls endnu var paa Vingerne og 
sværmede livligt i det gode Vejr den 5.-6. Juni. Disse Iagt
tagelser stemmer godt med Erfaringerne i Laboratoriet, hvoraf 
det ogsaa fremgik, at Bibio horlulanus levede til ca. den 5. Juni, 
medens B. ferruginaius døde sidst i Maj. 

Fra Ry indsendtes den 11. Maj 1931 nogle Larver, der 
ved Klækning viste sig at være Dilophus Du/garis. Om deres 
Optræden meddelte Landbrugslærer Karl Birch: De er fundne 
i en Græsplæne, udlagt ·1930, hvor de ødelægger Vegetationen 
fuldstændig, saa der findes store bare Pletter (1.5-2 ru i Diarn.). 
Det synes, som om Hvidkløver særlig angribes. Plænen 
er anlagt paa Undergrund af næsten rent Sand, hvorpaa der 
er lagt et Lag Muld stammende fra gammel Hønsegaard og 
Hønsernødding. Denne sidste Meddelelse forklarer sikkert Lar
vernes Optræden I Ud over de nævnte Tilfælde foreligger intet 
om I)ilophuslarver som Skadedyr her i Landet. Myggene er 
derimod ofte iagttaget sværmende i paafaldende store Masser. 

Alt i alt er det jo ikke meget, der kan berettes om An
greb af Haarmyglarver i Danmark, men der er næppe Tvivl 
om, at saadanne Angreb undertiden overses eller tydes urig
tigt. N aar Angrebene kommer, kan de være af stor økonomisk 
Betydning, men til alt Held synes de ikke at staa paa flere 
Aar i Træk paa samme Sted. 

I Tilfælde, hvor Angrebene er saa alvorlige, at Omsaaning 
bliver nødvendig, giver Molz og Pielsch (3) føJgende Raad: Dyb 
Ompløjning i Forpupningstiden (Beg. af Maj) med stærk Trom
ling efter Omsaaningen. Hvis Ompløjningen rnaa foregaa tid
ligere, bør man ved hyppige Harvninger forstyrre Larvernes 
Virksomhed. For at forebygge Angreb bør det paases, 
at der ikke findes udækket Staldgødning (særlig Heste
gødning) i Marken i Æglægningstiden. 

Ved svagere Angreb maa man indskrænke sig til at harve 
i de angrebne Pletter og i Tide give Salpetertilskud. 
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Iagttagelser over Larverne i Laboratoriet. 
I Efteraaret 1931 samledes store Mængder af Larver (B. 

ferruginalus), Længden var 10-11 mm. De anbragtes i 18 cm 
dybe Potter med Jord i det Haab, at det skulde lykkes at faa 
dem til at overvintre i uopvarmet Insektarium. I Vinterens 
første milde Periode kom Larverne massevis op til Overfladen, 
hvor de fandtes under Roeblade og Gødningsklumper, hvoraf 
de aad livligt. Senere, da Frosten kom, gik de ned i Jorden, 
og skønt der var anbragt Propper i Bundhullerne, arbejdede 
de sig ud og gik til Grunde, idet de ikke ved at bore sig 
dybere ned kunde unddrage sig Frosten. For at undersøge 
Mulighederne for direkte Bekæmpelse nled Gift anbragtes 
talrige Larver i Skaale med Jord, hensat i opvarmet Rum. 
Ovenpaa Jorden lagdes Roeblade, pud.ret over med Schwein
furtergrønt. Larverne samlede sig under Bladene og antages 
at have ædt af disse, thi efter en U ges Forløb var de alle 
døde. Lignende Resultater er opnaaet af Bohning (1) med 
Uraniagrønt. Han har endvidere ved Laboratorieforsøg fundet, 
at Midlet Kerol virker dræbende paa Larverne i Fortyndingen 
0.1-0.25 pCt., samt at Kalkk vælstof kan anvendes. I Praksis 
er iniet af disse Midler prøvet, nlen efter Beregningen skulde 
man anvende 1-2 hkg Kalkkvælstof pr. ha. Under vore For
hold bliver der dog næppe Tale om at anvende Kemikalier til 
direkte Bekæmpelse i Marken. Hvor man, som i Tyskland, 
har hyppige Angreb i Haver, stiller Sagen sig jo noget ander
ledes. 

Til Slut skal jeg give en kort Beskri"else af de omtalte 
Arter. Om. Bibionidernes Imagines kan yderligere Oplysninger 
findes hos Schiner (8) og Edwards (2). Larverne af en Del 
Arter er beskrevet af Morris (5~ 7). 

Bibio horlulanus L. 
Længde 9-10 mm, Vingefang ca. 17 mm. Hunnens Bag

krop samt Oversiden af Mellembrystet rødgult. Første og tredje 
Brystled sorte. Hoved, Følehorn og Ben sorte. Spredt lys Be
haaring paa Bryst og Bagkrop. Vingerne svagt røgfarvede, 
mørkest langs Forranden. 

Hannen er helt sort med delvis lys Behaaring. De paa
faldende store, rødbrune øjne støder sammen i Hovedets Midt
linie. Vingerne lysere og mere klare end hos H nnnen. 
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Hos begge Køn er Forbenenes Laar meget stærkt udviklet, 
og Forskinnebenene ender med to Torne, hvoraf den ene er 
meget kraftig, den anden betydelig mindre (Fig. 1). 

Bibio ferruginatus L. 
Længde 5-6 mm. Vingefang ca. 11 mm. Hunnens Hoved, 

Bryst og Ben er mørkebrune eller næsten sorte. Bagkroppen 
er gulbrun med utydeligt begrænset mørkere Parti, langs Ryg
sidens Midte. øjne som hos foregaaende Art. Forskinnebenenes 
Torne er ikke saa forskellige i Størrelse som hos B. llOrlulanus. 
De to Arter kendes endvidere fra hinanden paa visse Ejen
dommeligheder i Vingernes Ribbenet (Fig. 3, 4). 

Dilophus Dulgaris L. 
Længde 5-6 mm. Kroppen er hos begge Køn sort. Vin

gerne hos Hunnen røgfarvede, hos Hannen mere klare. Benene 
sorte. Hovedet er fladtrykt og bøjet nedad. Hunnens øjne er 
glatte og ovale. Hos Hannen er de meget større, runde og 
behaarede. De støder sammen i Hovedets Midtlinie. Fortil paa 
Brystet findes to Tværrækker af Torne. Arten kendes let
test fra Bibioarterne derpaa, at Forskinnebenene ikke 
som hos disse ender med to Torne af ulige Længde, 
men bærer en Krans af Torne. 

Fig. 5. Forben af Dilophus vulgaris. 
Viser Tornkransen paa Skinnebenet. Forstørret ca. 20 Gange. 

Angaaende Larvernes almindelige Bygning henvises til, 
hvad der allerede er meddelt. Larven af Bibio hortulanus naar 
en Størrelse paa ca. 16 mm, medens Larven af B. ferruginafus 
kun bliver ca. 13 mm. E nd vid ere er det k ara kteristisk 
for B. ferruginalllslarven, at der paa Oversiden af Bag-
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e n d e n , t æ t f o r a n A a n d e h u l s P l a d er n e fi n d e s e t Ul ø r -
kere, kitiniseret Parti, som mangler hos B. horlulanus 
(se Fig. 6). 

Dilophuslarven kan ved en 
overfladisk Betragtning let· for
veksles med Bibio, men ved nær
mere Eftersyn viser det sig, at 
den har betydelig færre bløde, 
tornlignende Udvækster paa Krop
leddene. End videre frembyder de 
bageste Aandehulsplader gode 
Kendetegn. I disse Plader findes 
hos Bibiolarverne to Spalter om- Fig. 6. Bibio ferruginalus. Larvens 

givet af mørke, halvmaaneformede Bagende set fra Rygsiden. Bemærk 
Partier. Hos det mørke Parti bagved Aandehuls
Dilophus fin- pladerne. Forstørret ca. 20 Gange. 

des tre saadanne Spalter med omgivende 
mørke Felter (se Fig. 7). Der findes andre 
adskillende Karakterer, men da disse kun 
kan erkendes ved mikroskopisk Under
søgelse, skal de forbigaas her. 

Fig. 7. Dilopltus vulgaris. Larvens Bagende set fra Siden. Bemærk de tre 
mørke Pletter i Aandehulspladen. Forstørret ca. 20 Gange. 
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