
Dexia rustiea Fabr. 
Oldenborrelarvens vigtigste Snylteflue. 

Af Prosper Bovien og Niels BOlwlg. 

Indledning. 

Som bekendt er Oldenborrelarverne i meget ringe Grad 
hjemsøgt af snyltende Insekter. De angribes saaledes ikke af 
en eneste Snyltehveps. 

Det vides imidlertid, at visse Snyltefluer hørende til Under
familien Oexiinae har Larver, der snylter i Oldenborrelarver. 

I 1893 fandt J. E. V. Boas snyltende Fluelarver i Larver 
af Melolontha Dulgaris, og ved Klækning blev det fastslaaet, 
at det drejede sig om Arten Dexia rustica Fabr., en Art, der 
tidligere af Brauer (1883) var fundet som Snylter i Sct. Hans 
Oldenborren (Rhizolrogus solstitialis). Ifølge den udenlandske 
Litteratur (Tarnani 1901-1902, Kamner 1928) kan Melolontha
larver ogsaa angribes af andre Dexiiner, nemlig: Dexia vacua 
Fall., Dexiosoma caninum Fabl'. og Mierophtalma disjuneta 
Wied. Endvidere angiver to Forfattere (Lampa 1891 og Kam
ner 1928) at have klækket Fluen Museina siabulans Fall. af 
Melolonthalarver. Denne Art er dog næppe Snylter i egentlig 
Forstand. Arterne Dexia vaella og Dexiosama eaninum findes 
ifølge Lundbeek (1927) her i Landet, og navnlig den sidstnævnte 
synes at være almindelig, medens Microphthalma disjuncta ikke 
er fundet hos os. Det skal straks bemærkes, at vi ved vore 
Undersøgelser i Aarene 1937-39 udelukkende har klækket Dexia 
rustica. Vi har dog kun gjort Larverne af Melolanlha Du/garis 
til Genstand for Undersøgelse. 

Boas' Iagttagelse lod formode, at det kun var en ringe 
Procentdel af Oldenborrelarverne, der her i Landet var an
grebet af Dexialarver. Vore Undersøgelser viser imidlertid, at 
Fluelarverne lokalt kan tilintetgøre indtil ca. 50 pCt. af Lar-
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Fig. 1. Dexia rustica. Imago. Han øvet'st, Hun nederst. 
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verne. I Holsten har Schuch (1935) fundet en endnu højere 
Angrebsprocent (79). Det er derfor ikke udelukket, at Dexia 
rustica, i hvert Fald lokalt, kan have nogen Betydning som 
begrænsende Faktor. Noget endeligt Bevis foreligger dog ikke, 
men vi agter at fortsætte Undersøgelserne paa bredere Basis. 

Da Boas' Arbejde kun giver Beskrivelse af den udvoksne 
Larve (3. Stadium), hvortil kommer, at Forfatteren har over
set et vigtigt Træk i Larvens Biologi, nemlig Tragtdannelsen, 
og da Larvestadierne ikke behandles i den senere Litteratur, 
mener vi os berettiget til at give en. detailleret Beskrivelse af 
Larverne. Fluens Karakterer behandles af Lundbeck (1927), 
men for Helhedens Skyld behandler vi ogsaa disse paa dette 
Sted og medtager en Beskrivelse af Kønsorganer og Parrings
apparatet. Angaaende Biologien kan kun henvises til Tarnani's 
(1899-1900 og 1901-1902) desværre paa russisk skrevne Publi
kationer, der giver Oplysning om Fluen og Æglægningen. En 
amerikansk FOl'faUer (Burrell 1931) giver en Beskri velse af Livs
løbet hos den fra Korea til U. S. A. indførte Art Dexia ventralis, 
der er Parasit hos Popillia japonica, og omtaler Æglægningen 
og Larvernes biologiske Forhold. 

Imago. 

Dexia rustica Fabr. (Fig. 1) er en 7-12 mm stor, gulgraa 
Flue. Hovedet (Fig. 2) er af samme Bredde som Brystet. Det 
er lidt højere end bredt og næsten fladt bagtil. Panden er brun 
og paa hver sin Side flankeret af en Række Børster. Anten
nerne sidder i hver sin dybe Fure. De er fæstet lidt under 
øjnenes Midte. Deres Farve er gulbrun. De bestaar af tre Led. 
Det yderste Led er to-tre Gange saa langt som det næst
yderste. Paa Rygsiden af det yderste Led sidder en kraftig, 
fjerformet Børsle: Arisia (ar.). Ansigtets nedre Del er gylden
brunt og beklædt med smaa, hvide Filthaar. Munden og de 
Furer, hvori Antennerne sidder, er omgivet af Rande: De frem· 
staaende Partier, der forbinder disse Rande, kaldes for Vibris
sallisterne (vi.). Hos Dexia er højre og venstre Sides Vibrissal
lister adskilte. øjnene er brunrøde. Hannens øjne er større 
end Hunnens. 

Brystet (Fig. 2) er noget længere end bredt. Farven er 
gulgraa, Haarene sorte. Karakteristisk for Arten er Tilstede-
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Fig. 2. Dexia rusfica. r ID a g o. 

1. Thorax set fra Dorsalsiden, 2. Thorax set fra venstre Side, 
3. Hovedet af en Han set forfra. 

væreIsen af Akrostichialbørster (ak.) paa FOl'brystet, og at Mellem
brystet har 3 Dorsocentralbørster (dc.) og 3 lntraalarbørster (ia,). 
De sidstnævnte Børster mangler paa FOl'brystet. Paa Mellem
brystets Sider findes i Reglen 3 Stemopleuralbørsler (sp.). Af 
35 Dyr havde 1 to Sternopleuralbørster, 28 tre Sternopleural
børster og 6 fire Sternopleuralbørster. 

Benene er lange og brune til brunsorte. Hannens Hæfte
lapper er større end Hunnens. - Vingerne er lange med 
brunt Ribbenet. 

Bagkroppen er aflang ægformet, besat med lange, sorte 
Børster. Hos Hannen er den oftest gulbrun med en mørkere, 
gul-graa, ubrudt Stribe midt ned ad Ryggen. Sjældnere er den 
som hos Hunnen ensfarvet gulgraa. Sterniterne er skjult under 
Tergiterne, hvis Rande næsten mødes paa Bugsiden. 
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l-'ig.3. Dexia rllstica. Det hanlige Kønsapparat. 
1. De ydre Genitalier, til venstre Genitalierne i Hvile, 2. De udfoldede 

Genitalier, 3. Længdesnit gennem Bagkropsspidsen, visende saavel 
de ydre Genitalier som hele det indre Kønsapparat. 

De hanlige Genitalier (Fig. 3) er smaa. De bestaar af 
et bageste Par smalle Cerd (co), bag hvilke Anus findes. Cerci 
dækker over et Hulrum, hvori de øvrige Genitalier sidder skjult. 
Foran og lidt til Siden for Cerci sidder et Par stærkt kitini
serede kloformede Gonapofyser (go.). I Hulens Bund sidder det 
egentlige Parringsorgan : Ædeagus (æ.) fasthæftet. Det under
støttes af nogle stærkt kitiniserede Partier, der sikkert maa be
tragtes som reducerede og omdannede Partier af 8. og 9. Bag-
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kropsleds Sterniter. Ædeagus sidder fæstnet til Undersiden af et 
bevægeligt Organ: ÆdeagIlssøjlen (s.). Ved Grunden af Ædeagus
søjlen sidder to tynde Blade: Paramer:erne (p.). Disse dækker 2/8 

af Søjlen. Ædeagus bestaar af et langt, tyndt Rør, hvis Dorsal
og Ventralside for de inderste 3/4 vedkommende er stærkt kiti
niseret. Sædlederen munder ud paa Spidsen. Testiklerne (t.) 
er 2 brune Organer, der ligger tæt op til Endetarmens Ventral
side. Deres Udførselsgange forenes til en enkelt. uparret Kanal, 
der, som Følge af at hele Bagkropsspidsen er undergaaet en 
Drejning paa 360°, snor sig een Gang venstre omkring Ende
tarmen (fa.). Lige hag det Sted, hvor de 2 Sædledere forenes, 
udmunder 2 sækformede Kirtler (gl')' Ud for Endetarmens 
højre Side er den uparrede Sædleder forsynet med en kompli
ceret Sæd pumpe (sp.). Sædpumpen indeholder et kitiniseret 
Apparat, der kan bevæges ved Hjælp af Muskler. Sædpumpen 
virker som en Hane, der aabner og lukker for' Sædlederen. 

De hunlige Kønsorganer (Fig. 4) bestaar af 2 store 
bananklaseformede Ovarier (ov.). Deres Udførselsgange (od.) 
forenes til en uparret Kanal (Ul')' der igen fortsættes i en spiral
snoet Uterus (u.). Paa Overgangen mellem den uparrede Ovi-
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3 
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Fig. 4. Dexia rustica. De hunlige. Kønsorganer. 
1. Kønsorganerne af en nyklækket Hun, 2. ældre Hun, "hvis 

Uterus er fyldt med Æg, 3. Receptacula seminis. 
1. og 2. set fra venstre, 3. fra højre Side. 
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dukt og Uterus udmunder Udførselsgangen fra 3 smaa, brune, 
kitiniserede, flaskeformede Beholdere; Receplacula seminis (rs.), 
hvori Sæden opbevares efter Parringen, indtil det Tidspunkt, 
hvor Æggene skal befrugtes. Bag ved og til Siden for det Sted, 
hvor Udførselsgangene for Receptaklerne udmunder, munder 
Udførselsgangene for to smaa, sækformede Kirtler (g.). Naar 
Æggene er modne passerer de fra Ovarierne gennem Oviduk
ten ned i Uterus. Idet de passerer ReceptakIernes Mundinger, 
befrugtes de. Æggene er 1 mm lange og tenformede. Den butte 
Ende er deres Forende. De befrugtede Æg bliver liggende 
Uterus, indtil de skal klækkes. Først da aflægges de. 

Larvestadierne. 
1. Stadium (Fig. 5). 

Den nyklækkede Larve (4) maaler ca. 1 mm og naar inden 
næste Hudskifte en Længde paa ca. 2 mm. Den er tenformet 
og tykkest lidt foran Midten. Segmenterne er tydeligere afsat 
end paa de senere Stadier. Tergiler, Sterniter og Pleuriter er an
tydet. Hovedet er forsynet med stærkt bevægelige Antennal-
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Fig. 5. Dexia rustica. Larve i første Stadium. 
1. Forenden set fra højre Side, 2. Forenden set fra Undersiden, 

3. Bagenden set fra højre Side, 4. Larve set fra Undersiden. 
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organer (ag.) og tre Par ret simple Poreorganer (pg.). Lar
vernes Overflade er tæt besat med korte Rækker af Smaatorne 
eller Papiller. Legemet er tydeligt delt i 12 Segmenter, af hvilke 
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sk . 
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Fig. 6. Dexia rusfiea. Larve i andet Stadium. 
1. Larve set fra højre Side, 2. venstre Hovedlap, 3. Mundkroge og 

Svælgskelet set fra Undersiden, 4. samme set fra venstre Side, 
5. Spirakler, 6. Bagende set fra højre Side. 
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det sidste, der er kegleformet og længere end de øvrige, bærer 
Gataabningen paa Undersiden nær Fon·anden. Paa Spidsen af 
sidste Led findes Spiraklerne paa to korte, rørformige Frem
spring (sr.). Nedenunder disse sidder to lange Børster (b.). For
spirakler mangler. Svælgskelettet (sk.) og de to Mundkroge 
(mk.), der har en mejselformet Skærerand, danner et 
Hele. . 

2. Stadium (Fig. 6). 
Larven (1.) vokser i dette Stadium fra ca. 2 til ca. 9 mm. 

Den er tenformet, men tykkest bag Midten. Kroppen er stærkt 
tværrynket, saaledes at Segmentgrænserne bliver vanskeligere 
at finde. Kropsegmenterne er med Undtagelse af det sidste, 
beklædt med overordentlig fine Smaatorne. Hovedet er delt i 
to Lapper (2.), paa hvilke der findes et PaJ: smaa Antennal
organer (ag.), samt komplicerede Poreorganer (pg.). De 
kloformede M undkroge (mk.) er tydeligt adskilt fra 
Svælgskelettet (sk.). 

Sidste Bagkropsled (6.) er ogsaa paa dette Stadium for 
længe t og kegleformet. Lidt bagved Midten af dette Led findes 
et bredt Bælte af tætsiddende, fine Haar i en karakteristisk, 
netformet Anordning. Bagspiraklerne (5.) er siddende og er 
forsynet med to Aabninger. Under Bagspiraklerne findes to korte 
Haar indplantet i to smaa Forhøjninger. 

3. Stadium (Fig. 7 og 8). 
Larven (Fig. 7, 1.) kan i dette Stadium naa en Længde 

paa ca. 18 mm. Den har en tyk Cylinderform. Grundet paa 
Tværrynkningen er Segmenteringen yderligere utydelig. Haar 
findes kun paa de sidste to Bagkropsled. Legemets øvrige Del 
er, naar Hovedet undtages, besat med smaa krogformede Torne. 
Hovedet (Fig. 8, 1. og 2.) er delt i to Sidelapper, der hver 
bærer Poreorganer (ag., pg.), som lader sig homologisere 
med Antennal- og Poreorganerne hos Larver i første og andet 
Stadium. Foruden Bagspiraklerne findes der nu ogsaa et Par 
Forspirakler (Fig. 7, sp.) paa første Brystled. Disse, der sid
der paa Siden tæt ved Segmentets Bagnmd, bestaar af nogle 
smaa, fremadrettede, træformigt grenede Organer (Fig. 8, 3.), 
paa hvis Grenender Aabningerne sidder. Spidsen af sidste 
Bagkropsled er indsænket saaledes, at Bagspiraklerne 
kommer til at sidde paa Bunden af en skaalformet 
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Fig. 7. Dexia rllslica. Larve i tredie Stadium. 
øverst Larve set fra venstre Side, nederst Mundkroge 

og Svælgskelet set fra højre Side. 

, 
) , 

\ci:~ 
Fig. 8. Dexia rllstica. Larve i tredie Stadium. 

1. Hovedet set fra venstre Side, 2. samme set fra Undersiden, 
3. Brystspirakel, 4, Bagkropspirakler. 

Fordybning. Langs Randen af denne Skaal sidder Rækker 
af smaa Haar i en netforinig Anordning, som minder meget 
om den Maade, hvorpaa Haarene paa sidste Bagkropsled af 
Larver i andet Stadium var anbragt. Bagspiraklerne (Fig. 8,4) 
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er forsynet med 3 lange Spalter af simpel Form, hvis Rand 
og Vægge er besat med fremspringende Kamme og Torne. 
Der findes endvidere en tydelig excentrisk beliggende Stigme
aabning: Cicalrix (ci.). Spalterne og Cicatrix er omgivet af en 
Kitinplade: Peritrem. Svælgskelettet er delt i en bageste 
og en forreste Del, til hvilken de kloformede Mund
kroge slutter sig (Fig. 7, 2). 

Puppestadiet. 
Pupariet (Fig. 9). 

Størrelsen varierer stærkt efter 
Larvernes Ernæringstilstand (fra 7 til 
13 mm). Det er tøndeformet, rødligt 
og bærer Spor af Leddelingen. Naar 
Fluen forlader Pupariet, sprænger den 
dets Forende, saaledes at der frem
kommer to Klapper. 

Undersøgelser af Larveprøver 
fra forskellige Lokaliteter i 1937 og 38. 

Nedenstaaende Skema giver en 
Oversigt over Resultaterne af disse 
Undersøgelser, der omfatter 1090 Lar
ver paa forskelligt Alderstrin. Det ses, 
at der aldrig findes Snyltere i Lar
verne samme Aar, de er klækket 
(1. Aars). Naar Larverne befinder sig 
i deres 2. Aar, kan man konstatere 
Parasitering om Efteraaret, idet de er 
blevet angrebet i Sommerens Løb. Sær
lig høje Angrebsprocenter træffer man 
i 3.- og 4.-aars Larver. Det skal dog 
bemærkes, at en Del af Prøverne er 
for smaa til at danne Grundlag for en 

Fig. 9. Dexia rustica. 
Puparium efter at Fluen 

el' krøbet ud. 

paalidelig Procentberegning. Endvidere ses det, at Parasiterin
gen varierer stærkt fra Sted til Sted. Ved Undersøgelser af 
4.-aars Larver fra Klarskov (S.-Sjæll.) i 1937 fandtes ingen 
Dexialarver. I 1938 var 3 pCt. af 3.-aars Larver fra samme 
Lokalitet angrebet. Høje Angrebsprocenter fandtes f. Eks. paa 
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Borsholm (N.-Sjæll.), ved Kollekolle, Nykøbing Sjæll. og 
i Gandløse. 

Dexia- Parasitering i Oldenborrelarver. 1937 og 38. 

Antal pet. Olden-
Dato og Aar Lokalitet Oldenborre- Alders- borrelarver 

larver klasse med Dexia 
"/6 1937 Kollekolle 48 4.-aars 17 
19/6 Klarskov 100 O 
2"/5 Borsholm 93 29 
9/. 1938 Nykøbing Sj. 86 3.·aars 25 

do. 19 2.-aars 5 
do. Kollekolle 49 3.-aars 45 
do. 140 2.-aars 16 
do. 23 1.·aars O 

22/. 1938 Gandløse 92 3.·aars 39 
2'/9 1938 Klarskov 90 3 

do. 16 2.-aars O 
do. 25 l.-aars O 

"/10 1938 Sorø 170 3.-aars 10 
do. 8 2.-aars 37 

lSl,o 1938 Langebæk 84 3.-aars 17 
do. 17 1.-aars O 

"/u 1938 Gandløse 17 3.-aars 53 
do. 7 2.-aars O 
do. 6 1.-aars O 

Biologiske Iagttagelser. 

Fluen skal efter Baer (1921) være fremme fra først i Juli 
til ind i August. Han fandt den særlig paa Blomsterstande samt 
siddende paa Blade af Buske. Lundbeck (1927) har taget Fluen 
paa adskillige Lokaliteter i Landet i Tidsrummet fra 15. Maj 
-15. August. Den fandtes særlig paa lave Planter i Markerne 
samt paa Buske i Skovbryn. Af Materiale, som vi havde ind
samlet i Løbet af Maj 1937, klækkedes Fluerne i Laboratoriet 
i Tidsrummet fra d. 10.-22. Juni. Lundbecks tidligste Dato 
forekommer os paafaldende, hvis det da ikke drejer sig om et 
Aar med særlig varmt Foraar. Vi antager, at Fluerne kan 
træffes flyvende til henimod Begyndelsen af September og støt
ter vor Formodning paa det Faktum, at vi fandt Oldenborre
larver med Dexialarver paa 1. Stadium saa sent som d. 9. Sep
tember 1938. 
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Æglægningen. Herom oplyser Tarnani (1921), at Fluen 
lægger mindst 300 Æg paa Jorden, og at Larverne, der straks 
klækkes, selv opsøger Værten og borer sig ind gennem et Stigme. 
At den sidste Angivelse er urigtig vil fremgaa af det følgende. 
Trods Sukkerfodring lykkedes det os ikke at faa de i .Juni 
1937 klækkede Fluer til at parre sig, ligesaa lidt som Æglæg
ning fandt Sted. Ved Dissektion af en død Flue fandtes 240 
Æg i Uterus. En Del parasiterede Oldenborrelarver, der i Løbet 
af November 1938 var anbragt i opvarmet Drivhus med rigelig 
Adgang til Næring, viste sig i December at indeholde Larver 
paa 3. Stadium. Nogle af Oldenborrelur\'erne var allerede døde. 
En Del af Dexialarverne var vandret ud i Jorden, og nogle 
havde allerede forpuppet sig. Af dette Materiale klækkedes i 
Tidsrummet fra d. 10.-18. Januar 21 Hanner og 11 Hunner. 
Disse Fluer blev anbragt i Bur i Laboratoriet og fodredes med 
Sukkervand. Parring iagttoges kun i eet Tilfælde og paa to 
nær (1 Han og den befrugtede Hun) døde Fluerne i Løbet af 
en Ugestid. Den nævnte Hun blev isoleret under Glas,. hvori 
fandtes en Potte med Jord og Oldenborrelarver (Aargang 1938). 
Efter 14:Dages Forløb begyndte Fluen at lægge Æg. Mange af 
disse var ubefrugtede, men en Del af dem indeholdt fuldt ud
viklede, unge Lan'er, der straks sprængte Ægskallen og beo 
vægede sig livligt omkring paa .Jorden og Glassets Sider. Efter 
nogle Dages Forløb undersøgtes Olden borre larverne, men der 
kunde mærkelig nok ikke konstateres nogen Parasitering. An· 
bragtes en ung Larve paa en Oldenborrelarve, fæstnede den sig 
med Hovedenden til dennes Hud ved Hjælp af et hurtigt størk· 
nende Sekret, men Indtrængning kunde ikke iagttages. Det 
skal her bemærkes, at Bun'ell (1931) havde betydelig mt>re Held 
med sine Iagttagelser over Larverne af Dexia ventralis, der hur· 
tigt borede sig ind i Pop illia lal'verne. Om Aarsagerne lil dette 
negative Resultat kan vi paa nærværende Tidspunkt kun have 
Gisninger (Aarstid, OldenbonelarvernesUdviklingstrin?). Fluen 
fortsatte sin Æglægning ca. 8 Dage, hvorefter den døde. Ved 
Dissektion af en af de Fluer, der døde uden at have lagt Æg, 
fandtes 304 Æg i Uterus. 

Forholdet mellem Snylter og Vært. 

Vi ved, at Æggene lægges paa Jorden, og at de »Plani
dium«-lignende, livlige Larver straks sprænger Skallen og op-

52 
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søger Værten nede i Jorden. For Dexia ven/ra/is' Vedkommende 
angiver BurreIl, at det kun tager Larven faa Minutter at trænge 
ind i Værtens Legeme. Selve denne Proces er det desværre 
endnu ikke lykkedes os at iagttage. Som nævnt ovenfor fandt 

Fig. 10. Oldenborrelarve (Melolontha vulgaris) 
parasiteret af Dexialarver. 

vi dog d. u/9 Larver paa første Stadium i en 3.-aars Olden
borrelarve, altsaa Larver, der lwrt i Forvejen maa være trængt 
ind. Det skal bemærkes, at Larverne allerede paa dette U d
viklingstrin havde f~orbindelse med Om verdenen ved Hjælp af 
en Tragtdannelse. Vi fremhæver dette Faktum, fordi Burrcll 
angiver, at denne for talrige Snyltefluer saa karakteristiske 
Struktur (»Spiracular Funnel«) hos Dexia ven/m/is først 
opstaar efter 1. Hudskifte. Forholdene studeres dog bedst paa 
Dexialarver i 2. Stadium. Larvens koniske Bagende, hvis sidste 
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Segment er noget forlænget, findes ret fast omgivet af en mørk 
Tragt, hvis snævre Del aabner sig paa Værtdyrets Overflade, 
medens den brede Del indadtil fortsætter sig i en tyndhudet 
Sæk, der omgiver Dexialarvens Legeme. Snylteren er altsaa 
helt afsondret fra Værtens Krophule og kan frit aande gennem 
Aabningen paa Værtens Overflade. Larven maa antages at er
nære sig af flydende Næringsstoffer, der diffunderer gennem 
den tyndhudede Sæk. Dexialarvens Nærværelse forraader sig 
altsaa derved, at man paa Værtens Hud finder et Hul, hvis 
Rand indadtil fortsætter sig i en mørkfarvet Tragt, der let 
skimles gennem Huden. Med passende Forstørrelse kan man 
gennem detle Hul se Bagspiraklerne paa Snylterens Bagende. 
Vi iagttog ofte, at Snylteren udførte rytmiske Bevægelser 
med Bagenden, saaledes at Spirakelfeltet periodisk førtes frem 
og tilbage. Anbragtes en Vanddraabe over Tragtens Munding, 
kunde man se en Luftblære, der snart blev suget tilbage, snart 
presset frem gennem Aabningen. Angaaende Tragten og Sæk
kens Opstaaen skal vi kun bemærke, at disse Strukturer ikke 
dannes af Snylteren, men skyldes en Reaktion fra Værtens 
S i d e, antagelig en afværgende Foranstaltning, en Slags Ind
kapsling. Angaaende dette Spørgsmaal skal vi henvise til Ar
hejder af Pantel (1898), l. C. Nielsen (1909) og Prell (1914). 

Det er i de færreste Tilfælde, at parasiterede Oldenborre
larver kun er angrebet af een Dexialarve. Det højeste Antal 
Snyltere, vi har fundet i een Vært, var 17. Man finder oftest 
et noget mindre Antal Snyltere end Tragte. Hos 10 2.-aars 
Larver fandtes saaledes 23 Tragte, men kun 18 Larver. En 
Del Larver gaar saaledes til Grunde under Udviklingens For
løb. Medens man altsaa hos de 2.-aars Larver i Gennemsnit 
fandt 2.3 Tragte og 1.8 Snyltere pr. Vært, var de tilsvarende 
Tal for 3.-aars Larver (} og 5.2. 

Angaaende Tragtenes Fordeling paa Værtens Overflade 
kan det siges, at de fleste findes paa Brystet og Bagkroppens 
forreste Del. Kun faa fandtes paa Bagkroppens tyndhudede 
Del. Tarnani (1899-1900) hævder. at Snylteren trænger ind 
gennem Spiraklerne. Vi kunde ikke i et eneste Tilfælde paa
vise, at Dexialarven havde valgt denne sikkert meget vanske
lige Indtrængningsmaade. Burrell (1931) fandt hos Dexia ven
tralis et Tilfælde, hvor Snylteren var trængt ind gennem et 
Spirakel. 
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Snylteren tilbringer Vinteren i sit 
andet Stadium indesluttet i Tragt og Sæk. 
Om Foraaret (vi antager i Maj Maaned) 
foregaar Hudskiftet til 3. Stadium. I Be
gyndelsen af dette Stadium er Larven sta
dig i Forbindelse med Tragten og helt eller 
delvis omgivet af Sækken. Snart frigør 
Snylteren sig dog og vandrer frit rundt i 

m Ill, den døende Værts Legeme. Naar Boas hæv
der, at de af ham fundne Larver var uden 
Forbindelse med Værtens Overflade, saa 
maa Aarsagen være den, at han kun har 
set fuldvoksne Larver, efter at disse havde 
løsnet sig fra Tragten. Antallet af Snyltere 
er nu reduceret stærkt. I Naturen fandt vi 

Fig. 11. Dexia rustica. 

aldrig mere end tre store Dexialarver i 
samme Vært, oftest yar Antallet 1-2. 01-
denborrelarven dør nu, og Snylteren frem
bringer et Hul i dens Kropvæg og anbringer 
sig med Bagenden stikkende ud herigen· 
nem. Værtens Indre er nu næsten helt for
tæret, og efter højst et Par Dages Forløb 

Larve 
i andet Stadium 

siddende i Tragten og 
omgivet af 

en tynd Hinde. 
vandrer Snylteren ud i Jorden, hvor For
pupningen finder Sted. Fluerne træffes som 

nævnt flyvende i Sommerens Løb, og der kommer kun een 
Generation til Udvikling aarlig. 

Det bemærkedes ofte, at der i Tragtens ydre Del, nær Aab-
. ningen, fandtes talrige N em a toder. Det yiste sig at være 

Larveformer af den Type, som tyske Forfattere kalder »Dauer
larven«. Saadanne Nematodlarver føres ofte omkring af In
sekter klæbende til disses O\'ertlade. Efter Nematodernes Byg
ning at dømme maa de henføres til Slægten Diplogasfer. 

Summary. 

The larva of Dexia rusfica Fabr. is a fairly COilllllon parasite of 
Cockchafer grubs (Melolonllw Dulgaris) in Denlllark. The rate of para
sitization varies from O - aboul 50 %. The grubs are apparently not 
aLtacked in the year of hatching, but during the autullll1 of the fol-
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lowing year infection is frequently found. The highest parasitization 
was found in the 3rd and 4th year. 

In the laboratory the adult flies appeared from 10.-22. June, but 
no mating or oviposition was observed. In a hot-house, however, adult 
Jlies were prematurely ob tai ned in J anuary and in ane case mating 
and oviposition \Vas observed. The maggots are bursting the egg-shell 
immediately after oviposition. 

By dissecting two flies their uteri were fonnd to contain resp. 
240 and 309 eggs. The eggs are laid on the soil and the young Iarvae 
make their way down in search of cockchafer grubs. The aet af 
penetration was unfortunately not observed by us, but we have found 
1. stage larvae in grubs as Iate as 9th September. The Iarvae were 
found in spiracular funnels. 

It is incorrect that the Dexia·larvae should penetrate through 
the spiracles of the host. No particnIar point af the host seems to be 
preferred for entrance, but the majority of the spiracular funnels 
were found on the thorax and the anterior abdominal segments. Up 
to 17 2nd stage larvae may be found in one host, but we did never, 
under open·air conditions find more than 3 3rd stage Iarvae. Gene· 
rally only 1-2 larvae are completing their development in one host. 

A description af the adult fly including the external and internal 
genitalia is given. 

Furthermore the three larval stage are described and pictured. 
Hibernation lakes place in the 2nd stage inside the host. When the 
larva has ente red the host a sjJiracular funnel is formed. This fun
nel which is dark, is contioued by a thin·walled sac surrounding the 
anterior portion ol' the Iarva. In the spring the larva undergoes an 
ecdysis thus rcaching the 3rd stage. For some time it remains con· 
nectcd with lhe funnel, then it draws away from it and moves I'recly 
in the body ol' the moribund host. Shortly after it emerges bacl\wards 
through a hole in the body-wall af the dead Iarva. Pupation lakes 
place in thc soil. 

Larval nematodes belonging to the Diplogasleridae were fre
quently found in the spiracuIar funnels neal' the external opening. 
They represented the type called »Dauerlarven«. 
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