
Ørentvisten. 
Af Niels Bolwig. 

Mange tænker med V ællune]se paa dette lille, vævre Insekt, 
der sidst paa Sonllneren kan myldre under Bark, i Reyner og 
Sprækker, i hule Stængler, ja kort sagt i alle snævre Rum, der 
ikke er for fugtige. 

Det synes næsten at være umuligt at udrydde den Opfat
telse, at vor almindelige Ørentvist (Forfic111Cl Cluricllloria L.) hol
der af at krybe ind i øret paa Folk, naar de sover om Natten. 
Mange lllener at kunne fortælle Eksempler herpaa. Sandheden 
er dog den, at Ørentvisten kun ved rene Ulykkestilfælde kOln
mer ind i Folks ører. At Ørentvisten, saaledes som man endnu 
den Dag i Dag kan høre det fortalt, skulde klippe Hul paa 
TrOllllllehinden lned sin Tang og vandre ind i det indre Øre, ja 
endog krybe helt op i Hjernen for at lægge sine A'.:g her, hører 
udelukkende hjemme i Overtroens og Fantasiens Verden. Kun 
i meget sjældne THfælde har man set 0rentvistc, der er blevet 
llidlokket af Materien fra stærkt betændte Ører (Teltgen 1896). 

Det er kun ganske enkelte tropiske Ørentvist-Arter, der 
lever som Parasiter. Ejendommeligst af disse er den malajiske 
Ørentvist, Arixenia) der lever pau nøgne Flagennus, Cheiromeles. 
Som alle Smaaflagenuus bærer den, naar den flyver, Ungerne 
llled sig i en LOlllllle, SOIlI den danner yed at bøje Halen og 
Flyvehuden mellen1 denne og Bagbenene op under Bugen. I 
denne LOlllllle lever Arixenio. Man mener, at Ørentvisten er
nærer sig af Ungernes Ekskrementer og maaske ogsaa af nogle 
Mider, der ligeledes holder til i Lommen (Jordan 1910). 

Ofte. finder nlan den almindelige Ørentvist forsmulet i 
store ~,fængder inden for sanllne snævre Rum et Stykke over 
Jorden. Man slndde derfor tro, at de voksne 0rentviste var sel
skabeligt an lagt. Dette er dog ikke Tilfældet. N aar m.an ge 0rell
l viste træffes sammen, skyldes det ikke Lyst til selskabeligt 
Smllvær, 111en sinlpelthen Mangel paa passende Skjulesteder. Ude 
i Stubmarker eller paa Steder, hvor Vegetationen hovedsagelig 
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bestaar af Planter med hule Stængler, træffer nlan kun sjældent 
flere 0rentviste sammen (Weyrauch 1929). 

De Steder, hvor den almindelige Ørentvist holder sig skjult, 
nIaa ikke være for fugtige. Vaade Steder skyer de ganske af
gjort. Pladsen skal være snæver, saaledes at saa store Dele af 
Ørentvisten SDnl muligt kan kDmme i Berøring med RUlnmets 
Vægge. Sidder Ørentvisten med den ene Side op mod en Væg, 
er den Antenne, der vender ind n10d Væggen, gerne lagt tilbage, 
Inedens den anden Antenne rettes fremad. Begge· Antennerne 
holdes i Berøring lned Væggen. Bliver Ørentvisten forskrækket, 
trykker den sig endnu fastere (Weyrauch 1929). 

Ørentvisten er som Regel lyssky, lllen kniber det for den 
at finde et passende mørkt Rum, er der intet i Vejen for, at den 
kan sætte sig til Ro i en utildæliket Sprække. Det er vigtigere 
for Ørentvisten at finde et Sted, der byder den tilstrækkelig slor 
Berøringsflade f Dr Kroppen og Antennerne, end at den kommer 
i Mørke (~Veyrauch 1929). 

Berøver man en Ørentvist noget af dens Berøringsflade, 
tager den Flugten, idet den Dftest lader sig falde til Jorden, hvor 
den skyndsomst skjuler sig i det første det bedste Hul. Ud
sætter lJlan den derimDd kun pludseligt for Lys, flygter den 
som Regel ikke, men nøjes med at presse sig fastere til Under
laget. 

Enhver ved af egen Erfaring, at Ørentvisten har en Tang 
ude paa Bagkropsspidsen, hVDrmed den kan klemnle ret haardt, 
naar luan griber den med Fingrene og fastholder den. Denne 
Tang er de omdannede Halenokker (Cerci). Hos den almindelige 
Ørentvist findes tre Former for Tænger (Fig. 1). Den ene Type 
er svag, og de to Grene er næsten rette og parallelle, naar Tan
gen er lukket sammen. Ørentviste nled en Tang af denne Type 
er Hunner. De to andre Typer, der tilhører Hannerne, er krafti
gere med krogede Grene, hvis Spidser vender mod hinanden og 
lllødes, naar Tangen er lukket. De to Typer adskiller sig i det 
væsentlige fra hinanden ved deres store Forskel i Længden. Man 
skulde tro, at det drejer sig om forskellige Racer af Ørentviste, 
men dette er ikke Tilfældet. VariatiDnerne i Tangens Størrelse 
er udelukkende afhængig af ydre Paavirkninger under Opvæk
sten, saaledes at de 0rentviste, der vokser op under de bedste 
Kaar, faar de store Tænger, medens 0rentviste, der har haft 
daal'lige Vækstbetingelser, faar Slllaa Tænger. ]\ian kan ved at 
sulte en Bestand af 0rentvistunger paavirke delll saaledes, at de 
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Fig. 1. a. lille og c. stor Tang af Han; 
b. Tang af Hun. 

udvoksede Hanner alle faar SInaa Tænger (Djakonov, 1925 og 
[(uh'!, 1928). 

Tangen er et glimrende Forsvarsvaaben, der kan bruges 
paa forskellig Maade. Angribes en Ørentvist af et andet Insekt, 
f.Eks. en Edderkop, bruges Tangen som en Kølle! hvormed den 
søger at ramme Angriberen. Bagkroppen bliver bøjet i Vejret 
hen over Ryggen ligesom paa en Skorpion. Med Tangen langer 
den nu kraftigt ud efter Fjenden. Den Kraft, hvor,med Ørentvi
sten kan ramme, er saa stærk, at den kan slaa Hul paa Huden 
af en Edderkop (Verhoeff 1909). Selv har jeg mange Gange set 
Orentviste forsvare sig paadenileMaade. Saaledes havde en 
Ørentvist-Hun en Dag reddet sig en god Bid af en død Bænke
bider, som den ønskede at beholde for sig selv og fortære i Fred. 
Den løb søgende omkring i Glasset for at finde et Sted, hvor den 
kunde skjule sig. Da det hnidlertid faldt den vanskeligt, skaffede 
den sig Ro, ved hver Gang en anden Ørentvist kom inden for 
Rækkevidde, at lange kraftigt ud efter den. 

Først naar en Ørentvist er blevet grebet og bliver fastholdt, 
søger den at knibe lned Tangen. Den Styrke, hvormed en Øren
t.vist kan knibe, er ret anselig. Jeg har endog været ude for, at 
en Ørentvist klemte Hul paa et tyndhudet Sted pau en Finger. 

Ved Siden af sin Tang har Ørentvisten sikkert et godt For
svarsmiddel i sin ejendommelige karbolagtige Lugt. Dette er 
noget, SOITI ingen har kunnet undgaa at bemærke, og det har 
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utvivlsomt gjort sit til, at den Vænullelse, luange føler for Øren
tvisten, ikke er blevet luindre. Lugten stammer fra et Par store 
Kirtelsække, der ligger paa Rygsiden under tredie Bagkrops
ring, og sonl luunder ved denne Rings Bagrand. Bliver Øren
tvisten forskrækket, træder noget af Sækkens brungule, luælkede 
Sekret ofte frem. Det angives endog, at Ørentvisten skulde kunne 
sprøjte Vædsken ud (Vosseler 1890). Imidlertid er der ingen 
Grund til at antage, at Sekretet udelukkende' skulde bruges til 
Forsvar. Det har sikkert ogsaa en anden Funktion. Ofte ser man 
0rentviste, der pudser sig, stryge hen over Kirtelmundingerne 
med Benene. Man maa antage, at noget af Sekretet bliver gne
det ud over hele Kroppen, LemnIerne og Sanseorganerne. Me
get ejendonllueligt er det, at Sekretets Duft synes at virke giftigt 
paa Ørentvisten e selv. Holder luan luange 0renhTiste sammen 
i et snævert begrænset RlUU, dør de snart. 

I de tre Aar, jeg har· beskæftiget mig lued Ørentviste, har 
jeg ikke set en eneste Ørentvist flyve, og dog er jeg overbevist 
0111, at de kan det, idet jeg nlener at have set det flere Gange 
SOIU Dreng. At det ikke er noget,luan ser ret ofte, fremgaar 
ogsaa af· den stadigt tilbagevendende Diskussion OlU, hvorvidt 
Ørentvisten kan flyve. Inden jeg konlnler nænllere ind paa 
Spørgsnlaalet onl Flugt, skal jeg lige give en kort Beskrivelse af 
Vingernes Bygning. 

Ørentvisten har to Par Vingel\ nelnlig et Par forreste ganske 
korte Dækvinger, der SOlll et Par smaa Skæl ligger hen over, 
luen ikke ganske dækker, de stærkt sanlluenfoldede Flyvevinger. 
Flyvevingerne (Fig.2) kan i Korthed siges at bestaa af følgende 
Dele: 1) et forrest liggende Grundparti, der dækker hen over 
den øvrige Del af Vingen, naar denne er samluenfoldet, og 2) 
en stærkt samnlenfoldelig Membran, hvis Ribber straaler radiært 
fra Grundpartiets Spids. Mellem hver af disse Ribber ligger 
endnu en Ribbe, som strækker sig fra Randen ind i Retning af 
de ø\Tige Radiærribbers Udspring. I Hvile foldes Vingenlembra
nen vifteforInet samU1en paa en saadan l\1"aade, at Foldnings~ 
linierne falder lnelleln Ribberne. Den nu sanullenfoldede Vinge, 
bøjes endnu engang sanll11en paa Midten og lægges ind under 
Grunddelen, langs hvis Rand der herved opstaar endnu en Fold
ningslinie. Sluttelig foldes Grunddelen smumen paa langs. Saa
ledes foregaar Sammenfoldningen i store Træk. Da imidlertid 
de færreste af Folaningslinierne er rette, fører det til, at Øren
tvisten ikke kan folde en enkelt Vingedel ad Gangen, illen at 
samtlige Foldninger maa foretages samtidigt. 

19 
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Fig. 2. Flyvevinge af den almindelige 0renlvist (Forficula auricularia). 
a. venstre Flyvevinge udspilet; b. Skema, der viser Vingens Foldningslinier. 
- - - - Linie langs hvilken 'Vingen foldes ned (danner Tagryg), ..... Linie 
langs hvilken Vingen bøjes i Vejret (danner Rende). Skraveret er den Del af 
Vingen, der omslutter Vingens øvrige Del, naar denne er sammenfoldet. - c. den 

. halvt sammenfoldede venstre Flyvevinge; d. næsten helt sammenfoldet Vinge; 
e. Vingeanlæg hos stor Larve. Til venstre er Larvehuden fjernet, saalcdes at An
læget til den imaginale Dækvinge og Flyvevinge ses; f. Anlæget til venstre Flyve

vinge set fra Undersiden. 

Hos den endnu ganske hvide, friskt klækkede voksne Øren
tvist er FlyveYingerne smaa. Grunddelen er kort og' dækker ikke 
hen over Vingens øvrige Del, sonl ligger vifteformet foldet, luen 
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endnu ikke er samnIcnlagt paa .Midten .. Man skulde paa For
haand vente, at Vingerne nu blev strakt helt ud, saaledes som 
l11an ser det hos Billerne, hvis Flyvvevinger ogsaa foldes SaIl1-

nIen under Dækvingerne, l11en dette er ikke Tilfældet. Ligeson1 
Billerne pumper nyklækkede Ørentviste Blod ud i Vingerne for 
at faa delu spilet ud, luen de lader dem i Modsætning til disse 
ligge sammenfoldet paa Ryggen. Alt, hvad man ser, er, at Grllnd
delen pludselig begynder at vokse slærkt og strækker sig ud 
over den vifteformet sanlmenfoldede Del, der ligeledes. tager til 
at vokse. Da Vingen ikke bliver foldet ud, fører det til, at Grund
delen trækker den inderste Del af den samluenfoldede Vinge
nIembram Ined sig bagud og ind mod Dyrets .Midtlinie, luedens 
den yderste Del bliver, hvor den er, og kun strækker sig. Hesul
tatet er, at Vingen naar sin fulde Udspiling i .san1n1enfoldet 
Stand, og at den Stilling, hvnri den knmmer til at ligge efter Ud
spilingen, netop er Vingens normale Hvilestilling. At Vingen hos 
den nyklækkede voksne Ørentvist er forsynet med nogle ekstra 
Tværfolder som Følge af den ringe Plads, den har haft inden i 
Vingeanlæget paa den store Unge (Fig. 2, e og f), spiller ingen 
Rolle for Forstaaelsen af Vingens Udspiling, og det vil her føre 
for vidt at l{om'me ind derpaa. 

Hvordan forholder det sig nu med Ørentvistens Flugt? I 
Digtet »1 den gule Lupin\( synger Aakjær om. de to, der elskede 
hinanden, »mens Ørentvister svænued om den glll~ Lupin«. Man. 
skulde næsten tro, at han selv har oplevet det. - Det er der 
sikkert heller ingen Tvivl OlU, at han har, luen det er næppe 
den almindelige Ørentvist, han har set flyve. Langt snarere er 
det en anden og n1indre Art Labia lninOl·. Hvordan den. alminde
lige Ørentvist forholder sig, er n1eget vanskeligt at faa afgjort. 
SIaar lua11 efter i Litteraturen, faar 111an de lnest nlodstridende 
Oplysninger. Nogle Forskere, f. Eks. Ve1'lweff, benægter paa 
det bestemteste, at den almindelige Ørentvist kan flyve. For
søger man kunstigt at folde Vingerne ud paa en Ørentvist, klap
per de sammen igen, naar man slipper dem, son1 Følge af en vis 
indre Spænding. De glider iIuidlertid aldrig af sig selv ind i . 
deres naturlige Hvilestilling, og Ørentvisten selv gør intet for at 
bringe denI paa Plads. I hvert Fald har jeg aldrig set en Øren
tvist gøre Forsøg derpaa. Tværtiulod! De plejer at lade de halvt 
sammenfoldede Vinger være, og i Løbet af faa Dage har de 
revet den1 helt sønder. Af disse og andre Grunde nIeller Ver· 
hoeff (1909, 1917) at kunne slutte, at det er en Umulighed fOl 
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0rentvistene at flyve. Han ,mener ikke Ørentvisten har tilstrække· 
lig Muskelkraft til at holde Vingerne udspilet. M. v. Kimakowicz 
(1896) har for Labia nlinor's Vedkoml11ende beskrevet, hvordan 
denne Ørentvist bærer sig ad 111ed at skubbe Vingerne ud af 
deres Sanl111enfoldede Stilling ved Hjælp af Tangen. At den al
lllindelige Ørentvist skulde væl'e i Stand til noget saadant, beo 
strider Verlweff. Hertil mener han, dens Tang er for lang. 

I Modstrid til Verhoeff's Opfattelse staar de :Meddelelser, 
som Simrotll. (1898), Fritze (1916) og Riehter (1919) giver. Rieh~ 
fer fortæller f. Eks., hvorledes han i Løbet af et Kvarter ~aa 
ikke lllindre end 14 FOl'fieula mzrieularia konuue flyvende i 
Solen. Som allerede nævnt, lnindes jeg selv sonl Dreng at have 
set 0rentviste flyve ved højlys Dag. Jeg mener, det drejede sig 
0111 Forfieu/a auricularia. Nogen klar Erindring om, hvorledes 
de foldede Vingerne SaInffien, har jeg ikke, ud over at de løftede 
Bagkroppen i Vejret og paa en eller anden Maade fik nelll pau 
Plads ved dennes Hjælp. Hvordan Ørentvisten folder Vingerne 
ud, erindrer jeg aldrig at have set. 

Afdækker l11an en Koloni 0rentviste, er det ikke ualminde
ligt at finde 0rcntviste i Parring. Ogsaa i Fangenskab pflrrcr de 
sig ret ivrigt. Anbringer man delll i en lille Skaal l11ed Sa~ld, 

kan man let faa at se, hvorledes det hele foregaar. SOln Regel 
er Skuespillet følgende: En parringslysten Han løfter Tangen 
højt i Vejret og løber uroligt Olukring med trippende Skridt. 
KamIner den i Nærheden af en Hun, undersøger den hende 
nøje llled Følehornene, vender derpaa Ol11kring og søger at 
komIne i Parringsstilling. Dette sker, ved at Hannen drejer sin 
Bagkrop 1800 0111 dens Længdeakse og søger at skyde Tangen 
ind under Hunnens Bug. Som Regel lykkes det ikke i første 
Olugang. Han tripper frem og tilbage, idet han snart skyder 
Tangen ind under hendes Bagkrop, snart ind under hendes 
Hoved, snart rammer helt yed Siden af. Fra Tid til anden, til
syneladende naar han er klar oyer, at han helt har nlistet Orien
teringen, vender han omkring og undersøger hende paa ny. 
Saaledes kan han blive ved meget længe, inden det lykkes hanl 
at kOllu11e i Stilling. Under alt dette ligger Hunnen tilsyne
ladende ganske udeltagende. Kommer en Hival i Vejen, slaar 
Hannen af og til lidt efter den med sin Tang, luen nogen virke
lig Kamp finder vist nok aldrig Sted. Er Hannen først kOlnmet 
i Stilling, ligger den saaledes, at Bagkroppen, der er drejet 1800 

0111 sin Længdeakse, Jigger i Forlængelse af Hunnens. Tangen er 
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skudt ind under Hunnens Bug og støtter denne. Det diminutive 
Parringsorgan, der ligger skjult i en Lomme ved Grunden af 
Tangen, er strakt ud og ført ind i Hunnens Kønsaabning, der 
ligeledes ligger ved Grunden af Tangen. Selve Parringsakten 
varer son1 Regel m.eget længe, vist nok indtil flere Tin1er. Saml11e 
Han og Hun kan parre sig 111ange Gange i Flæng. Noget ægte
skabeligt Samliv er der ikke Tale om 0111 Efteraaret; derimod 
synes de at leve parvis i Vintermaanederne (Weyrallch 1929). 
Tidspunktet for Parringen er ikke afgrænset til nogen bestelut 
Periode eller Am'stid. 0rentvistene synes at parre sig lige ivrigt 
om Foraaret og om Efteraaret. 

Kun rent undtagelsesvis synes Ørel1tvisten her i Landet at 
lægge Æg om Efteraaret. Meinert (1863) meddeler at have fundet 
0rentviste 111ed Æg den 7/10. Det almindeligste er, at .lEggene bli~ 
vel' lagt Olll Foraaret kort efter, at Frosten er gaaet af Jorden. 
I 1943 fandtes der mange Æg paa Friland den 19/3, og den 
29/3 var der mange spæde Unger. Alle 2Egkanu'ene laa i ca. 
10 crn's Dybde. 

Vil man studere Ørentvistens Ynglepleje nøjere, gør man 
det bedst ved at tage en Ørentvist~Hun, hvis Bagkrop er godt 
udspilet af lEg, og anbringe den i en lille, lav Glasskaal n1ed 
Sand. Over Skaalen lægges et Glaslaag. Aln1indelige Petriskaale 
egner sig glinuende til Fornlaalet. 

Naar det Tidspunkt nærmer sig, hvor en Ørentvist skal til 
at lægge Æg, giver den sig til at grave en Hule i Jorden. Hertil 
bruger den saa at sige ikke Benene men Munden. Hvert eneste 
lille Sandskorn bliver tagetmelIenl Kindbakkerne og baaret væk. 
De største Korn bliver bam'et længst væk. SaaIedes gaar det 
støt frenl og tilbage i cen Uendelighed. Ørentvisten giver sig god 
Tid, det haster ikke, men den hviler heller ikke. Efter et a to 
Døgns støt Vandring frem og tilbage er den færdig med at grave. 
Dc sidst løsnede Sandskorn er blevet lagt i Hulens Indgang, 
S0111 derved er blevet lukket. Hulens Vægge bliver glattet ved, 
at Ørentvisten ind lllellelll det øvrige Arbejde vandrer omkring 
og presser Bagkrop og Tang fast imod Rummets Sider. 

Er Hulen færdig, varer det sjældent ret længe, inden Øren~ 
tvisten begynder at lægge Æg, en Proces, der gerne strækker sig 
over et a to Døgn. Æggene, der er ca. 1111111 lange, ovale og gul
lighvide, bliver anbragt i en lille Bunke. I-Iver Gang et Æ~g er 
blevet lagt, vandrer Ørentvisten et Par Skridt baglæns, bøjer saa 
Hovedet ind under Brystet og tager .iEgget op i Munden for at 
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bære det hen og anbringe det sallImen 111ed de øvrige. laIt læg
ger Ørentvisten nIellenI 20 og 80 Æg. Oftest ligger Antallet om
kring 40-55 Æg (Fig. 3) . 

I den Tid, der gaur, indtil Æggene klækkes, tager (?,Iren
tvistehunnerne ingen i\æring til sig. Klækningstiden variercr 
stærkt, idet den er afhængig af Teluperaturen, luen i Reglen 
varer den vist nok over en Maaned (ved 19° C varer den 22--25, 
Dage (lVeYl'allCh 1929)). Har n1an Ørentvisten i en Glasskaal, 
bemærker luan, at Hunnen af og til er travlt beskæftiget 111ed 
LEggene. ~1an kan se hende tage deln op et for et, vende denI 
i Munden og tygge paa delu for saa at lægge dem pau Plads 
igen. Prøver man forsigtigt at væde Jorden Olnkring HulpI, klæ
ber hun )'Eggene fast til Loftet, saaledes at de ikke bliver for 
vaade. Det ser i det hele taget ud til, at den Pleje, Ørentvisten 
giver sine ~l:;:g, er n1eget vigtig. Fjerner man Ørentvisten fra 
.lEggene, gaar disse i Reglen til Grunde. Forsøger n1an at aabnc 
for en Ørentvisterede, forsvarer lVIoderen sine JEg, idet den ofte 
slaar rasende fra sig med Tangen. Morson1t er det at iagttage de 
individuelle Forskelligheder i Teluperament hos de forskf'llige 
Hunner. Det er ikke alle, der er lige agressive. 

Ødelægger man en Ørentvists Rede og spreder iEggene, 
smuler Moderen dem igen samn1en. Ofte lægger hun denI i 
flere snlaa Bunker, S0111 hun nu og da tilser. Kan det ødelagte 
KamIner ikke udbedres, graver hun et nyt. Saa snart Arbejdet 
henued er forbi, hærer hun iEggene et for et ned i Reden, hvis 
Indgang derpaa lukkes. Finder hun tilfældigvis nogle .. lEg, der 
har tilhørt en anden Ørentvist, tager hun sig ogsaa af dem og 
anbringer dem samn1E'n tned sine egne ll~g. Ogsaa iEg af Edder
kopper eller smaa Paraffinkugler kan man faa en Ørentvisthun 
til at tage til sig. FOrInen synes at være Ørentvisten ligegyldig, 
blot Overfladen er glat. Paraffinkugler, hvori man har prikket 
nogle ,snUla Huller Hled en Naal, interesserer den sig ikke for 
(lVeyrauch 1929). 

Tager l11a11 Æggene fra en Ørentvist, løber den uroligt sø
gende omkring. Denne Tilstand varer 2--4 Dage. Efter den 
Tid har Ørentvisten tabt al Interesse for sine .lEg. Giver lllan nu 
0renlYisten et Æg, vil den øjeblikkelig æde det. MOrSOlll er den 
Overgangsperiode, der gaar forud for, at Ørentvisten helt taber 
Lysten til at pleje .. lEggene. Lægger man et iI-:g hen til en Oren
tvist, sonl endnu befinder sig i Overgangsperioden, vil den lage 
}Egget i Munden og sidde et Stykke Tid ganske stille med det 
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uden at foretage sig noget. Det er, som om den ikke kan beslutte 
sig til, om den vil æde Ægget, eller 0111 den vil pleje det. Plud~e
lig faar den ene af Drifterne Overhaand, og Ørentvisten enten 
æder Ægget eller begynder at vende det i Munden og over slikke 
det (Weyrallch 1929). 

Der er ingen Grund til at antage, a t Ørentvisten normalt 
lægger mere end et Kuld Æg. Har en Ørentvist imidlertid været 
saa uheldig at nliste sine Æg, har vi ved Statens plantepatolo
giske Forsøg Erfaring for, at den kan lægge et nyt. 

Hen mod den Tid, hvor .. lEggene er ved at klækkes, kan nlan 
tydeligt se Fostret gennem den tynde Æggeskal. Navnlig er det
tes øjne synlige SOln et Par Slnaa, mørke Prikker. I den Tid, 
der er forløbet, siden Æggene blev lagt, til den Dag de klækkes, 
er disse vokset stærkt. Ifølge Chapman (1917) vokser .. lEggene 
i L~ngde fra ca. 1.1 mm til 1.38 mm og i Bredde fra 0.81nm til 
1.07' lunl, hvilket vil sige, at deres Rumfang forøges et Par Gange. 
Ogsaa Fulton (1923) omtaler en saadan Vækst. Æggene :lnaa 
altsaa modtage Tilførsel af Stof. Mest sandsynligt er det vel, at 
,/Eggene opsuger noget af det Spyt, Moderen afgiver, naar hun 
slikker dem. Desværre slog de Undersøgelser, vi paahegyndte 
herover ved Statens plantepatologiske Forsøg, Fejl, da de Æg, 
der blev brugt til Observationerne, gik til Grunde. 

Har Ungerne naaet deres fulde Udvikling i ,lEgget, bryder de 
Hul paa dettes Skal med en særlig Æggetand, de har paa Panden. 
Da Trykket i det færdigtudviklede Æg er meget højt, maa lnan 
antage, at Ungen slynges ud med en næsten eksplosionsagtig 
Kraft, idet den gennel11bryder Skallen. 

De nyklækkede Unger er ganske hvide. EjendOlnmeligt er 
det, at de til at begynde med er næsten dobbelt saa store som 
de lidt ældre Unger. Dette skyldes de store Mængder Luft, SOlTI 

spæde Unger sluger for at faa udspilet deres Hud saa meget S0111 

muligt. Senere, naar Kitinen er størknet og har antaget en lys, 
graa Farve, afgiver de igen Luften (Fig. 4). Denne Pusten-sig-op 
som en Ballon kan man forøvrigt iagttag,e hos alle Insekter efter 
hvert Hudskifte. 

Endnu de første Dage, efter at Ungerne er krøbet ud af 
}Eggene, forbliver Reden lukket, men efter et Par Dages Forløb 
aabner Moderen Indgangen og gaar ud at fouragere. Saa længe 
U ngerne er ganske smaa, forsvarer hun disse næsten lige saa 
ivrigt som Æggene. Senere mister hun noget af Interessen for 
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denI, lnen hun vedbliver vist nok stadig at vende tilbage til 
Reden. Til sidst dør hun, og Ungerne fortærer hendes Lig. 

I Modsætning til de voksne Ørentvisle lever de spæde Unger 
et virkelig selskabeligt Liv. Mødes to Unger, bestryger de hin
anden lued Antennerne. Først efter deres andet Hudskifte synes 
Sammenholdet at svinde. 

Ørentvisten gennemløber fire Stadier SOln Unger, inden de 
bliver udvoksede Insekter. Allerede naar de kommer ud af Æg
gene, minder de nIeget om de voksne, men de er ikke saa slanke 

,som disse (Fig. 5). Tangen er svag, og dens to Grene er rette, 
saa de mest af alt minder OlU et P ar 
kraftige Børster. N aar det paastaas, at 
Tangens Grene er ubevægelige, stelll
mer det ikke med Sandheden. Tangen 
kan aabnes og lukkes, ligesom hos 
den voksne Ørentvist, men den bruges 
ikke. Først paa andet Stadhun faar 
Tangen sin karakteristiske FOflu, luen 
den er ens hos baade Hanner og Hun
ner i dette og de efterfølgende Larve
stadier . Vingerne mangler ganske hos 
de spæde Unger, men allerede paa 
andet Stadhull kan luan se en tydelig 
Udbugtning af I 3die Brystnings Bag-

Fig. 5. hjørner paa det Sted, hvor Flyvevin-
Spæd Larve af Ørentvist. .gerne dannes. Denne U dbugtning ta-

ger til paa tredie Stadium, og paa 
fjerde Stadium (Fig. 6) har Ungen et Par veludviklede, men 
ganske ubevægelige Anlæg til Flyvevinger. Paa dette StadiunI ses 
ogsaa et Par tydelige Anlæg til Dækvinger. Antallet af Led i 
Følehornene tager ogsaa til under Væksten. Da Ørentvisten let 
luister Stykker af sine Følehorn, har det været vanskeligt at 
k0111me til Klarhed over, hvor mange Led en ubeskadigt Oren
tvist skal have i disse. Ifølge Fulton (1924) skal Ørentvisten pau 
sit første Stadiunl have 8 Led i Følehornene, paa andet Stadiunl 
10 Led, paa tredie Stadiunl 11 Led og paa fjerde Stadium 12 
Led. Den voksne Ørentvist har 14 Følehorn sled. 

Hos os er Ørentvisten først udvokset i Begyndelsen af Au
gust, og det er først i Juli-August nlan rigtig bemærker deln; 
i Septeluber tager de tilsyneladende stærkt af i Tal, og fra og 
Iued Oktoher ser Inan intet til dem. De har da søgt Vinterkvarter 
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i Jorden eller paa andre beskyt
tede Steder. Ørentvisten gaar ikke 
i Dvale, men dens LivsfunktiDner 
bliver sat stærkt ned. Det er mig 
ikke helt klart, hVDr dybt i Jorden 
Ørentvisten gaar. Alnlindeligvis an
gives fra ca. 5 til ca. 20 cm, nlen 
i et Kar paa Statens plantepatolD
giske Forsøg, hvori vi havde over 
100 0rentviste, var det endnu i en 
Dybde af ca. 30 cnl UIllUligt at 
finde lnere end ganske enkelte 
Ørentviste. 

For at naa saa langt ned i 
Jorden nlaa 0rentvistene vistnok 
gøre Brug af RegnDrmegange. Gan
ske vist er de i Stund til at bane 
sig Vej ned gennenl løse Jordlag 
ved at skubhe Partiklerne til Side 
med Benene, og løsne Jordpartik-

Fig. 6. Larve paa 4. Stadium. 

lerne llled ~1unden kan den ogsaa, ll1en at den skulde være i 
Stand til at naa ret langt ned paa den Maade, lnaa vist nok 
anses for utænkeligt. I intet Tilfælde har jeg set Ørentvist e grave 
(Jange til Overvintring paa samIne Maade, som Hunnerne gran"}" 
Reder til Æg og Unger. 

Da Ørentvisten er et Insekt, der paa visse Aarstider kan fore
kOlllme overalt i uhyre Mængder, er det naturligt at spørge Dm, 
hvoraf dette Insekts Næring bestaar, og Olll det er nyttigt eller 
skadeligt. Da Ørentvisten er et udpræget Natdyr, kan 1uan kun 
vanskeligt iagttage det i Naturen. Man kan afgjort ikke, saaledes 
sonl nlange maaske vil være tilbøjelige til at lnene, slutte noget 
om Ørentvistens Ernæring ud fra det Sted, hvor den holder sig 
skjult onl Dagen. Finder man f. Eks. en hul Stængel med ll1ange 
0rentviste, kan Illan ikke ullliddelbart slutte heraf, at Øren
tvisten e ernærer sig af vedkOlllmende Plantes Blade eller af et 
elI~r andet Insekt paa disse. M:aaske henter de deres Føde helt 
andre Steder og søger kun Skjul i Plantens hule Stængel om 
Dagen. 

Paa trods af de Vanskeligheder, der er forbundet med Stu
diet af Ørentvisten, ved man dog efterhaanden ganske god Be
sked lued, hvad den lever af, og der er næppe nogen Grund til 
at tvivle om, at Ørentvisten for at trives baade maa have dyrisk 
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og plal1tisk Føde. Smaa Byttedyr saaledes som smaa, bløde Lar
ver, Bladlus og andre smaa Insekter bider den straks ihjel og 
fortærer. N aar lllan om Efteram'et kan finde en Del 0rentviste 
i de tørre, sammenbøjede Skærme af Gulerod, er dette ikke, 
fordi 0rentvistene vil æde Frøene, men fordi disse er gode 
Skjulesteder baade for Ørentvistene og for en Mængde andre 
Insekter, hvoraf disse lever. Ogsaa andre 0rentviste kan de finde 
paa at æde. Her drejer det sig dog vist nok kun om syge eller 
døde Dyr. Sunde og ubeskadigede Artsfæller angriber de næppe. 
Det er mit eget Indtryk, at Ørentvistene absolut ikke optræder 
fjendtligt over for Artsfæller, naar det ikke lige netop drejer sig 
OlU en god Bid Mad eller onl en Hun, der vogter sine Æg. I 
Tilfælde, hvor Ørentvisten indlader sig llled større Byttedyr som 
f. Eks. Edderkopper, angribes disse med kraftige Slag af Tangen 
(Verlweff 1909). 

Selv OlU Ørentvisten er en stor Ynder af dyrisk Føde, ja 
luaaske slet ikke kan undvære et vist Tilskud deraf, saa synes 

Skema opstillet paa Grundlag af Liistners Undersøgelser 
af Ørentvistens Maveindhold. 
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den plantiske Føde dog saa afgjort at udgøre Hoyedmængden, 
hvilket ogsaa vil fremgaa tydeligt af olllstaaende 'fabel, der 
er opstillet paa Grundlag af Liistnel"s Undersøgelse af Maveind
holdet hos Ørentviste (1914). En In eget væsentlig Del af Mave
indholdet bestod af Svanlpehyfer og Sporer, Alger, Mosblade, 
døde Plantedele og Blomsterstøv, nlCn ogsaa af Bark og grønne 
Bladdele. Bemærkelsesværdigt er det, at Ørentvistene foretræk
ker visse Planter frenl for andre - Rød- og Hvidkaal f.Eks. 
rørte de ikke -, og at de kan have deres Foderplads liggende 
60-70 In fra det Sted, hvor de holder sig skjult 0111 Dagen. 

Paa Grundlag af disse Undersøgelser slutter LUstner, at 
Ørentvistens Næring varierer efter dennes Opholdssted. Den maa 
[lIlSeS for at være altædende i Ordets videste Forstand. Dyriske 
Stoffer udgør Mindsteparten af dens Føde, og disse stammer for 
Størstedelen fra selvdøde Dyr. Alt i alt lnener han, Ørentvisten 

Fig. 7. Georgine, hegnavet af 0rcnLvisle. 
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er et harn11øst Dyr, d~r ingen Nytte gør, og son1 kun gør ripge 
Skade. Pa'astanden om, at Ørentvisten skulle gøre større Nytte 
ved at æde Bladlus, kan n1an vist nok roligt afvise. De 0ren
tviste, vi har haft paa Laboratoriet, viste intet særligt Begær 
efter Bladlus, og Schwartz (1908) omtaler, at hans Ørentviste 
hellere aad Georgineblade. 

Den Plante, Ørentvisten først og frenlmest gør Skade paa, er 
Georginen (Fig. 7). Her kan Angrebet være saa stærkt, at endog 
ret store Planter kan blive totalt ødelagt, idet Bladene bliver fuld
stændig afribbede. Del~ gaar næppe et Aar, uden at der indgaar 
~feddelelser til Statens plantepatologiske Forsøg med Klager over 
ødelagte Georginer. Ørentvisten 'skjuler sig. gerne i Planternes 
hule Stængler. Fra Tystofte er der Gang paa Gang blevet klaget 
over, at 0rentvistene har ødelagt Kløverkulturer (Fig. 8), og et 
Aar (1914) angreb de samme Sted nogle l\1orbærbuske, der dan
nede Kant Olllkring Stykket. Fra luange Steder af Landet hal~ 
l11an klaget over Skade paa Kaalplanter, Radiser og Ræddiker, 
hvis Hjerteblade angribes. For de ældre Blade ,interesserer Øren
tvisten sig vist nok ikke. Ofte klages der ogsaa over Skade paa 
Blonlkaal, hvis Hoveder begnaves,saa de bliver usælgelige. Om 
Skade paa Beder rapporteres ligeledes. Her drejer det sig om 
alle Slags Beder fra Rød- og Sølvbeder til Bederoer. Almindelig
vis klages der, ligesom for Kaalens Vedkonuuende, over Gnav 
i Hjerteskuddene, n1en i 1943 meddeltes der ogsaa 0111 Skade paa 
Kimplanter (Fig. 9). I flere Tilfælde har man jagttagC't Gnav 

Fig. 8. Kløverhlade, hegnavet af 0rentvislc. 
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Fig. 9. Spæde Roeplanter, gnavet af 0rentvisle. 

paa Støvdragere af Græsser, sonl f. Eks. Timothe og Hvede (1917 
og 1918). Der er næppe Grund til at tro, at den herved anrettede 
Skade betyder noget økonomisk. Værre er det, naar Ørentvisten 
finder paa at gnave i de endnu bløde Kærner, saaledes S0111 det 
var Tilfældet i 1918 og 1919 (Rug) og 1939 (Hvede). Kartofler 
og Tomater kan ogsaa begnaves ligesOIll en Mængde Prydplan
ter. Foruden Georginer kan her nævnes Chysanthemunl, Ridder
spore, Stokrose, Rose og lnange andre Planter. Af og til hører 
man, at Ørentvisten gnaver sig ind i Æbler eller Pærer og der-
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Fig. 10. Pære udhulet af 0renlvisle. 

ved anretter en Del Skade (Fig. 10). Ved at lægge jEbler og 
Pærer ned i Kar med mange Ørenivistc kom vi ved Statens 
plantepatologiske Forsøg til det Resultat, al Ørentvisten kun gna
ver sig ind i beskadigede Frugter . 

Den Skade, Ørentvistene forvolder i Huse, Cl' vist nok luini
nIal; luen det er i høj Grad ubehageligt at have dem. til at grise 
:t\'Iaden til og drukne sig i Mælk, Sovs o. s, v. Overalt hvor Dum 
generes af Ørentviste, bør man Se at blive denI kvit. 

Man kan bekænlpe Ørentvisten paa to Maader, nelulig enten 
ved at sætte Fælder eller ved at lægge Gift; den første :t\IIaade er 
den billigste og kan være lueget effektiv. Den har den Fordel, 
at den lader sig benytte paa ane Steder og er ufarlig for Fugle, 
Husdyr og Mennesker. Sonl Fælder anvender luan Urtepotter 
med galnle Klude, Træuld o. lign., Papirtutter med Træuld, 
Bølgepap, galule Sække o. s. v. Hver Morgen ryster man Fæl
den over en Skaal med varmt Vand eller over Ilden i Komfuret. 

Den anden Nlaade, hvorpaa luan kan bekæmpe Ørentvisten, 
luaa anvendes lned Forsigt,ighed og bør undgaas i Køkkener og 
Spisekamre. Den er derimod anvendelig, hvor det drejer sig om 
større Arealer eller om Drivhuse, hvor der er Tale om Skade 
paa Plantevækster. Fra forskellig Side har man anbefalet nogle 
:t\1idler, som dog ikke alle er lige gode. Fulton (1924) anbefaler 
1/2 kg Natriumfluorid, 2 Liter Melasse, 8 Liter Vand og 8 kg 
Hvedeklid. Jones (1917) lnener at have fundet et godt Ivliddel 
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i revet, gammelt Franskbrød blandet op med Schweinfurter
grønt. Til 16 kg Brød sætter han 1 kg Schweinfurtergrønt. Blan
dingen skal fugtes med Vand, og' Virkningen forhøjes ved Til
sætning af lidt Honning. Blandingen maa ikke være saa fugtig, 
at den ikke let lader sig strø ud. Begge Maader har deres For
dele. Natriumfluorid er knapt saa giftigt for Mennesker som 
Schweinfurtergrønt. Til Gengæld synes Fuglene ikke at røre 
Brød, der er behandlet med Schweinfurtergrønt, da Knunmernes 
grønne Farve ikke falder deln i øjnene og ikke virker saa til
talende paa dem som gule Brødkrulllmer. 

Dimick & Mole (1934) foreslaar Brugen af en Blanding af 
6 kg Klid, 1/2 kg Natriumsiliciunlfluorid og 1 Liter Fiskeolie. 
Ogsaa en Blanding af 8 Liter Vand, 1/2 kg Natriumfluorid, 2 
Liter l\1elasse og 51/2 kg Klid Inenel' de er go-d. - AtwelZ (1927) 
angiver, at han har haft godt Resultat 111ed en Blanding af 8 kg 
Hvedeklid, 2 Liter Melasse, 1/2 kg Natriumfluorid og 8 Liter 
Vand. Fælles for alle Blandinger er, at de skal strøs ud paa Jor
den 0111 Aftenen. 

Paa Statens plantepatologiske Forsøg blev i 1948 udført et 
lnindre Forsøg ll1ed Bekæmpelse af Ørentviste. Til Forsøget be
nyttedes 10 smaa Trææsker ll1ed Traadvæv over. I hver af 
Æskerne blev anbragt 35 friskt indfangede 0r,entviste, En lille 
Smule Foder blev lagt ned i hver Æske. Foderet i 8 af A~skerl1e 
var forgiftet. Sonl Foder anvendtes Fodermelasse (Bygskalmel 
med Melasse) eller Rasp. I alle Tilfælde var det forgiftede Foder 
blandet i Forholdet 1 Del Gift til 16 Dele Foder. Resultatet var 
efter 4 Dages Forløb: 

Ubehandlet Fodermelasse . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 døde 
do. Rasp ......................... ' O do, 

Schweinfurtergrønt + Fodermelasse ..... " 14 do. 
do. + Rasp. . . . . . . . . . . . . . .. 29 do. 

Blyarsenat + Fodermelasse .............. " O do. 
NatriumsiliciumflllOrid + Fodermelasse .... 28 do. 

do. + Rasp ... . . . . . . . .. 33 do. 
Natriumfluorid + Fodermelasse . . . . . . . . . . .. 16 do. 

SOIn det vil frelllgaa heraf, foretrækker 0rentvistene Rasp 
for Fodennelasse. Om dette nu er en Følge af, at det er Byg
skalmel og ikke Rasp, SOll1 Melas.sen har været blandet op nled, 
eller 0111 det er, fordi 0rentvistene ikke sætter synderlig Pris 
paa Melasse, kan naturligvis ikke afgøres paa dette Grundlag. 
Af de benyttede Giftstoffer synes N atriUlllsiliciu111fluorid ganske 
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afgjort at være det stærkest virkende, 11ledcns Sc.hweinfurtergrønt 
og Natrhunfluorid synes at virke noget svagere. Ejendolluueligt 
er det, at Blyarsenatet ingen Virkning havde. Dette skyldes vel 
næppe, at Blyarsenatet ikke er giftigt for Ørentvistene, men lang't 
snarere at Dyrene af en eller anden Grund ikke har indtaget til
strækkelige Mængder. Endelig er det værd at bemærke, at det 
henyttede Rasp var helt tørt. Dette kunde altsaa tyde paa, at 
andre. Forfattere i høj Grad har overdrevet Betydningen af at 
fugte Foderblandingen. 

English Summary. 
A description of the common eanvigs biology is given. It is 

based on the experience of the author as well as that of others. -
The eanvig hides itself in narrow spaces, where it tries to come in 
so c10se a touch as possibIe with the walls of the spaces. It prefers 
darkncss, hut it ean be forced to seek rest in daylight, if that is the 
only way how it ean bring itself under satisfactory tactile condi
tions. As an adlllt insect the eanvig has no social inclination. When 
many eanvigs are found together, it is due to lack of suitable hiding 
places. When frightened the earwig tries to escape by dropping to 
the ground and running away. Against other insecis it uSllally 
tlefends itself by using its forceps as a clllb and it does not try to 
bite wifh Hs forceps nntil it is held firmly, and has no way of escape. 
Probably it also uses its forceps when unfolding Hs wings. From pre
vious works several trllstworthy descriptions of the common eanvigs 
flight are known, and tlle author remembers having seen flying 
eanvigs himself, when Ile was a child. A description of lhe v,rings 
growing and folding is given. The earwig do es not unfold the 
growing wings just like the beetles do. - The mating is not limited 
to a certain period. In the autumn it males promiscuously. During 
the vduter months they often seem lo live in pair5. In Denmark 
the eggs are laid in the early spring j some lay their eggs as excep
tions in the autumn. They lay no more than one batch. Only when 
the first batch has been destroyed can they lay a second batch. The 
number of eggs is usually 40-55. The eggs are placed in a little 
hole in the soH, which has been dug out by the female. She digs 
the hole in that way that every little grain is carriell out in her 
mouth. The entrance ·of the hole is closed and is not re-opened until 
the brood has hatehed out. The eggs are nursed carefully, and are 
defended against intruders. They are growing in size, and it must 
therefore be concluded, that they absorb som e stuff, probably from 
the saliva exuded, when their mother cleans them. If the eggs are 
scattered, the earwig collects them again. She decides by means af 
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her tactile sense whether it is eggs Ol' other particles she gets in her 
mouth. Shortly af ter the brood has hatehed out, the nest is opened, 
but the mother and her offspring stick together as a family Ulltil 
the brood has passe d Hs seednd moult. Ustially the mother dies 
befare that time, and is eaten by her offspring. 

The earwig passes through four larval stages. AIready in its 
first stage it is able to open and close its forceps, bul the forceps 
are too weak to be af any use. In Denmark the earwigls are fun~ 
grown in August. They hihernate in the ground often at a depth ex~ 
eeeding 30 cm. Probably they follow the tunnels dug out by the 
worms. They do nol sleep during the winter, but their activity is 
reduced to a minimum. 

It ean be said that the eanvig is omnivorous in the words broad~ 
est meaning but other insects and animais only form a minor part 
of its food. The major part af its food eonsists of plants. Minor 
insect and animais are eaten v,rithout eeremony while lhe major pl'ey 
is killed by blows from its forceps. Among eultivated plants the 
dahlia is the favollrite plant of the earwig to whieh it often causes 
great damage. Also heavy damage has been reporled lo the heart of . 
many other plants as beetand man y erucifel'ous plants. On several 
oecasions damage has been rep9rted to the soft kernel af wheat, rye 
and on one oeeasion to young beet. 

The earwig ean be controlled in two ways, i. e. either by means 
of trapping Ol' by means of poisoning. For traps, flowerpots with 
wood shavings Ol' corrugated cardboard ean be recommended. An 
experiment with poison baits showed that paris~green, sodillm~ 

fluoride and sodium~silicofllloride are the most effective, while 
lead~arsenate ean not be reeommended. Commol1 bread erumhs \Vere 
preferred lo feeding molasses. 
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