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Forord

Hermed udsendes en liste over danske navne på danske biller i form af et
dansk-latinsk indeks og et latinsk-dansk indeks.
Dette er den tredje publikation fra Projekt Danske Dyrenavne, der har til
formål at fremskaffe velovervejede, entydige og gode danske navne til
danske hvirvelløse dyr, hvor det skønnes ønskeligt.
Arbejdet er samtidig et bidrag til opfølgningen af strategien for bevarelse af den biologiske mangfoldighed i Danmark, jævnfør publikationen
„Biologisk mangfoldighed i Danmark - status og strategi“, Miljø- og
Energiministeriet 1995.
Publikationen indeholder navne på biller, der i litteraturen har været
angivet med ét eller flere danske navne og optræder i kataloget over
danske biller (Hansen, 1996). Dette katalog er ligeledes benyttet som
reference for brugen af de systematiske navne.
To arter, stor guldløber (Carabus auratus) og elmecylinderbille (Aulonium trisulcum), optræder ikke i kataloget over danske biller. De er for
nylig konstateret i Danmark (Jørum & Jørum, 1996 og Hansen et al, 1997),
og de er derfor medtaget i denne liste. Desuden har en del biller og
billegrupper, der ikke tidligere har haft et dansk navn, fået tildelt et
sådant.
I alt indeholder listen cirka 1200 latinske navne på arter, slægter, familier
m.m. med et prioriteret dansk navn. Med et prioriteret dansk navn menes,
at et eksisterende navn er valgt som det mest velegnede - ofte af en række
eksisterende navne og/eller nye forslag. Eller et nyt navn er indført, fordi
et dansk navn ikke eksisterede, eller fordi eksisterende navne ikke er
fundet velegnede. Af de prioriterede navne er flere end 600 nye eller
tillempede danske navne. Her er ikke medregnet navne, der ligeledes
udspringer af Projekt Danske Dyrenavne, men allerede er publiceret
andetsteds. Derudover indeholder listen omkring 800 danske navne, der
enten er synonymer til de anbefalede danske navne, eller er fundet så
uhensigtsmæssige, at de ikke kan anbefales på trods af et manglende
alternativt forslag.
Udgangspunktet for listen med biller og en række andre dyregrupper
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har været en række systematiske lister udarbejdet af det tidligere Nordic
Code Center under Nordisk Råd. Disse lister indeholder samtlige systematiske navne på dyrene i den pågældende gruppe, der regnes for
nordiske arter. Nordic Code Center er nu nedlagt, men de allerede færdiggjorte systematiske lister kan hentes fra Naturhistoriska Riksmuseet i
Stockholm via Internettet1.
De danske navne er tilvejebragt gennem en tilnærmet standardprocedure for arbejdet i Projekt Danske Dyrenavne. Det vil sige, at publicerede danske navne er blevet indført i en database i forbindelse med
gennemgang af dansksprogede håndbøger og større opslagsværker,
jævnfør referencelisten. Derved er der opbygget et ganske omfattende
materiale, der viser hvilke danske navne, der har været anvendt i hvilke
publikationer. Det fremgår dermed klart, hvilke arter der har været omtalt
med flere danske navne, og i hvilke publikationer det enkelte navn har
været anvendt. Herefter er navnene gennemgået med Michael Hansen og
andre billekyndige.
Bent Troen har stået for det daglige arbejde med Projekt Danske Dyrenavne på Institut for Biologi, Geografi og Hjemkundskab, Danmarks
Lærer-højskole. Styringsgruppen, bestående af Søren Breiting, Jørgen
Jørgensen og Karsten Schnack, har haft ansvaret for det samlede arbejde
og truffet de endelige beslutninger vedrørende prioriteringen af danske
entydige navne.
De danske navnes stavemåder følger hvor det er muligt Dansk Sprog–
nævns Retskrivningsordbog. I enkelte tvivlstilfælde er Sprognævnets
oplysning rådspurgt.
Projekt Danske Dyrenavne er nærmere beskrevet i Breiting, Jørgensen
og Schnack (1990)2. Heri findes en beskrivelse af, hvilke kriterier der søges
anvendt med henblik på at prioritere det danske navn, der vurderes som
det mest hensigtsmæssige. Det skal dog understreges, at kriterierne ofte
kommer i konflikt, men at vi principielt forsøger at være konservative og
kun nødigt foreslår et veletableret dansk navn ændret. Vi forsøger også en
vægtning af, hvilke publikationer de pågældende navne har været anvendt i, så disses tilgængelighed og udbredelse inddrages.
Tilsvarende lister over andre hvirvelløse dyregrupper er under udarbejdelse. Det er tanken, at listerne over danske navne efterhånden gøres
løbende tilgængelige for alle via Internettet.
1
2

Http:/www.nrm.se./ncc/
Søren Breiting, Jørgen Jørgensen og Karsten Schnack: Projekt Danske Dyrenavne.
Ent. Meddr 58, pp. 65-71. Copenhagen, Denmark, 1990. ISSN 0013-8851.
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Følgende takkes for deres bidrag i form af gennemgang af navnelister og
diskussion af gamle og nye navne, samt bidrag med egne forslag til gode
navne: Michael Hansen, Palle Jørum, Viggo Mahler, Jan Pedersen, Hans
Peter Ravn, Kristian Arevad, Bent Lauge-Madsen, Lars-Henrik Olsen,
Bodil Malle Petersen, Jan Martin, og Jens Wolf Jespersen.
Undervisningsministeriet og Skov- og Naturstyrelsen takkes for øko–
nomisk støtte til Projekt Danske Dyrenavne og for økonomisk støtte til
publicering.
Projekt Danske Dyrenavne kan kontaktes på Danmarks Lærerhøjskole,
Institut for Biologi, Geografi og Hjemkundskab, Emdrupvej 101, 2400
København NV.
Forfatterne
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Om listen over danske navne til
danske biller
Billerne, den største insektorden, er i Danmark repræsenteret med godt
3700 arter. Mange arter er almindeligt forekommende, farvestrålende eller
særprægede, og nogle arter opfattes som skadedyr. Inden for enkelte
billegrupper er mange arter udstyret med et eller flere danske navne. Der
er imidlertid også grupper, hvor der kun er få danske navne. Disse forskelle
afspejler sig stadig i de følgende lister. I den store familie, som benævnes
rovbiller, der tæller en fjerdedel af danske billearter, er der for eksempel
næsten ingen danske navne at hente. Derimod er næsten alle arter i
familien af løbebiller opført med et dansk navn.

Kejserrovbille (Staphylinus
caesarius) med den for nogle
rovbiller karakteristisk hævede
bagkrop. Rovbillerne er
Danmarks største billefamilie.

Ved gennemgangen af referencer kan man komme ud for det problem at
skulle afgøre, om der vitterlig er tale om et dansk navn, eller om der fra
forfatterens side blot er tale om en beskrivelse af den pågældende art
(slægt, familie m.v.). I disse tilfælde er der hver gang skønnet, om det
pågældende navn skulle medtages. Derfor kan det ikke undgås, at listen
vil indeholde navne, der måske blot er ment beskrivende. Omvendt er
der sikkert også navne, der mangler i listen, fordi de netop er opfattet
som beskrivelser. Et hyppigt forekommende tillægsord i denne forbindelse
er ordet almindelig. Ofte er det svært at afgøre, om forfatteren hentyder
til at den pågældende art er almindelig udbredt, almindelig kendt,
almindelig af udseende eller at ordet almindelig indgår i artens navn.
Projekt Danske Dyrenavne: Biller
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Et andet problem opstår, når der til en enkelt art knyttes et dansk navn,
hvor det danske navn er det samme som slægtsnavnet eller familienavnet,
og det ikke er understreget, at den pågældende art er en repræsentant for
en gruppe biller, der kaldes det pågældende danske navn.
Følgende typer af danske navne, er udeladt:
Navne, hvortil der er knyttet ældre systematiske navne, der ikke kan
henføres til nutidige systematiske navne.
Navne der er upræcise, fx artsnavne, hvor kun det latinske slægtsnavn
er anført.
"Fordanskninger" af det systematiske navn, som fx:
Oedemeridae —> Ødemerider
Noteridae
—> Noterider
Navne, der populært har været brugt om larveformer, som fx melorm.
Visse navnes skrivemåde er ændret.
Navne, der stammer fra ældre referencer, er i listen i visse tilfælde
ændret til den nutidige stavemåde. For eksempel er en gruppe inden for
løbebillerne i litteraturen blevet kaldt skjønløbere - disse står nu opført
som skønløbere. På samme måde er kjærløbere ændret til kærløbere. En
del referencer har knyttet et dansk navn på entalsform til et systematisk
slægtsnavn. I denne liste er alle danske slægtsnavne på flertalsform uafhængigt af, om slægten kun indeholder én dansk art.
Endelig er navne, hvori der indgår en bindestreg, ikke medtaget
selstændigt, hvis bindestregen er den eneste forskel fra et andet dansk
navn. Navne, der er opgivet med bindestreg og iøvrigt adskiller sig fra
andre navne, er medtaget uden bindestreg.
Nedenfor er anført 3 eksempler på nogle af de overvejelser, der er
nødvendige ved indsamling af danske navne, når det systematiske
grundlag hele tiden ændrer sig.
Eksempel 1
Danmarks Dyreverden bd. 3 side 32:
citat:

Køllebiller

køllebille
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Familien, Clavigeridae, omfatter nogle højt specialicerede
former, der ligesom de sidst omtalte af rovbillerne er tilpasset
livet i myretuer. Kun 2 arter er fundet hos os. Den bedst kendte
er myrebillen eller køllebillen, Claviger testaceus. Den er 22,3 mm, rødgul, med et langt, smalt hoved, der er helt uden
øjne og med seksleddede, klumpede følehorn. Den er
Projekt Danske Dyrenavne: Biller

fodres af myrer

vingeløs, bagkroppen er bred, de korte vingedækker lader tre
rygled fri. Det første af disse er meget stort og har i midten en
grube, omgivet af gule hårduske. Her afsondres et stof, der
med begær slikkes af myrerne. Køllebillen benytter således
den samme metode som de mest myretilpassede rovbiller for
at blive accepteret i myresamfundet. Køllebillen er helt
afhængig af myrerne, bliver fodret af dem som en slags husdyr
og kan ikke klare sig ude i det fri.
Den er fundet mange steder, især i tuerne hos den gule
engmyre, men den er ikke helt almindelig.

citat slut.
I referencens indholdsfortegnelse kan man slå op under køllebiller, men
ikke entalsformen eller myrebille. I listen er medtaget navnet køllebiller
som synonym for kølledragere (det anbefalede danske navn for slægten
Claviger), da familien Clavigeridae nu er indlemmet i familien Stap–
hylinidae (Hansen, 1996) og referencen kun omtaler de to danske arter
tilhørende denne slægt Claviger testaceus og C. longicornis. Myrebille og
køllebille er medtaget som synonymer for C. testaceus (det anbefalede
navn er gul kølledrager).
Eksempel 2
Verdens dyreliv (insekter) (1968):
citat:
BOREBILLER (Lyctidae, Bostrychidae, Anobiidae og Ptinidae).
citat slut.
Her er det danske navn borebiller hæftet på 4 familienavne. Men Lyctidae
er nu indlemmet i Bostrychidae og Ptinidae i Anobiidae begge som
underfamilier (Lyctinae henholdsvis Ptininae). Her er navnet borebiller
derfor i databasen tildelt hver enkelt systematisk enhed. Når man slår op
på borebiller, vil man kun finde Anobiidae. I en fodnote vil man finde de
øvrige grupper, som navnet borebiller har været knyttet til.
Eksempel 3
Biller i farver (1976):
citat:
Sandspringere
Familien Cicindelidae omfatter middelstore biller, der er kendetegnet ved
de ofte metalskinnende farver, især på undersiden, ved lange trådformede
antenner, slanke løbeben og fremstående øjne.
Projekt Danske Dyrenavne: Biller
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Munddelene er meget kraftige. Over hele verden findes ca. 2.000 arter, i
Danmark kun 4.
citat slut.
Gruppen Cicindelidae opfattes ikke længere som en egen familie, men
derimod som en underfamilie Cicindelinae indenfor løbebillerne (Carabidae). I Danmark findes kun 4 arter fra denne gruppe alle tilhørende
slægten Cicindela. Navnet sandspringere fra ovennævnte refererence er
derfor i databasen hæftet på slægtsnavnet Cicindela, selv om referencens
danske navn er knyttet til familienavnet Cicindelidae.

Brun sandspringer (Cicindela hybrida)
en repræsentant for løbebillernes familie

Billede modstående side: Myrebladbille (Clytra quadripunctata). En af de
mange billearter i hvis udvikling myrer spiller en afgørende rolle.
Næste generation sendes af sted. Med ryggen mod jorden balanceres med
ægget, der indsmøres i ekskrementer, hvorefter dette i bogstaveligste forstand
sparkes ned på jorden. På jorden samles ægget op af myrer, der bringer det til
en myretue, hvor larven udvikler sig.
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Brugen af listen

Listen består af et dansk-latinsk indeks og et latinsk-dansk indeks.

Dansk-latinsk indeks
Opslag med et navn, der af Projekt Danske Dyrenavne foreslås som dansk
navn, vil give det latinske navn. Opslag med et dansk synonym, der er
skrevet med kursiv, vil resultere i en henvisning til det foreslåede danske
navn. Navne, der ikke er fundet anbefalelsesværdige og blot henviser til
en fodnote, er ligesom synonymer skrevet med kursiv.
Bindestreger er konsekvent udeladt.
Visse navne forekommer med to eller flere stavemåder i litteraturen. I
denne liste er de fleste alternative stavemåder udeladt, specielt hvis der er
angivet en stavemåde i Dansk Sprognævns retskrivningsordbog.
"•" efter et dansk navn markerer, at dette er et nyt eller tillempet navn.
I de tilfælde, hvor der eksisterer et dansk navn i forvejen, anbefales dette
erstattet med det aktuelle navn.
Ved visse navne, vil "•" optræde efter de enkelte latinske slægtsnavne i
stedet for efter det aktuelle danske navn. I disse tilfælde er anvendelsen af
det danske navn nyt for de mærkede slægter.

Latinsk-dansk indeks
Hvis det latinske navn består af både et slægtsnavn (skrevet med stort
begyndelsesbogstav) og et artsnavn (skrevet med lille begyndelses–
bogstav), finder man det under artsnavnet. Hvis det latinske navn er et
synonym, henvises der til det nu anvendte latinske navn. Med enkelte
undtagelser er kun synonymer til artsnavne medtaget.

Projekt Danske Dyrenavne: Biller
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Dansk-latinsk indeks

adelsmand se grøn pragttorbist
ager vædderbuk se sortgrå hvepsebuk
agernsnudebille — Curculio venosus
agerrovbiller • — Tachyporus
aksbladbille se stribet guldbille
aksløber — Zabrus tenebrioides
almindelig aspargesbille se gulplettet aspargesbille
almindelig barkbuk se granbarkbuk
almindelig barksmalbille — Rhizophagus dispar
almindelig barkstumpbille se stor barkstumpbille
almindelig bombarderløber se bombarderbille
almindelig borebille — Anobium punctatum
almindelig bredløber — Anisodactylus binotatus
almindelig brunløber2 • — Bradycellus harpalinus
almindelig busksmælder se rødhalet busksmælder
almindelig børsteløber se børsteløber
almindelig cylinderbuk se kørvelbuk
almindelig dværgbarkbille — Crypturgus pusillus
almindelig fluebuk se fluebuk
almindelig glansløber se stor glansløber
almindelig globeløber se kugleløber
almindelig granbarkbuk se granbarkbuk
almindelig græsløber se grønvinget græsløber
almindelig græssmælder — Cidnopus pilosus
almindelig gråbuk se mørkbåndet gråbuk
almindelig gråsmælder se musegrå smælder
almindelig guldbasse se grøn guldbasse
almindelig guldbille se perikonbladbille
almindelig halsløber se almindelig skyggeløber

1

Tidligere desuden anvendt om kæbeløber.
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almindelig hvirvler1
almindelig jordløber se skovjordløber
almindelig jordsmælder se kobbersmælder
almindelig kalkløber • — Ophonus rufibarbis
almindelig kamsmælder se kamhornet smælder
almindelig kardinalbille se sorthovedet kardinalbille
almindelig klanner se flæskeklanner
almindelig kornbladbille se kornbladbille
almindelig kornløber se aksløber
almindelig kornsmælder se stribet kornsmælder
almindelig kvikløber • — Agonum afrum
almindelig læderløber se læderløber
almindelig løber se kratløber
almindelig markløber • — Harpalus latus
almindelig marksmælder — Adrastus pallens
almindelig markspringer se grøn sandspringer
almindelig melskrubbe se melskrubbe
almindelig metalløber se almindelig ovalløber
almindelig moseløber — Acupalpus meridianus
almindelig muldløber se markjordløber
almindelig møgbille se lakrød møgbille
almindelig oldenborre — Melolontha melolontha
almindelig oliebille se sort oliebille
almindelig ovalløber • — Amara aenea
almindelig pelsklanner se pelsklanner
almindelig pillebille se almindelig ødebille
almindelig planløber se planløber
almindelig poppelbuk se poppelbuk
almindelig punkturløber se almindelig kalkløber
almindelig pupperøver se lille pupperøver
almindelig rovbille se skrækrovbille
almindelig rødløber se hedebrunløber
almindelig sirsmælder — Denticollis linearis
almindelig skarnbasse se overdrevsskarnbasse
almindelig skovsmælder se stor skovsmælder
almindelig skyggeløber • — Patrobus atrorufus
almindelig skønløber se almindelig sumpløber
almindelig slankløber se almindelig kvikløber
1

Tidligere anvendt om Gyrinus natator.

Projekt Danske Dyrenavne: Biller
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almindelig smalbuk se tidselbuk
almindelig spejlløber se engspejlløber
almindelig splintvedbille se egesplintvedbille
almindelig stor vandkalv se stor vandkalv
almindelig strandløber se slikløber
almindelig stumpbille se stor stumpbille
almindelig stumpløber se vandløber
almindelig støvskyggebille se skræntskyggebille
almindelig sumpløber • — Badister bullatus
almindelig sædsmælder se mørk kornsmælder
almindelig tandbuk se blankplettet tandbuk
almindelig træbuk se blankplettet tandbuk
almindelig trægløber se stor dovenløber
almindelig træstumpbille — Paromalus flavicornis
almindelig tyv — Ptinus fur
almindelig tyvbille se almindelig tyv
almindelig tæppebille se tæppeklanner
almindelig tømmermand se tømmermand
almindelig vandkær • — Hydrobius fuscipes
almindelig værftbille — Hylecoetus dermestoides
almindelig ødebille • — Byrrhus pilula
almindelig ådselbille se mørk ådselbille
almindelig ådselgraver se krumbenet ådselgraver,
kæmpeådselgraver og skovådselgraver.
almindelige blødvinger se blødvinger
almindelige sivbukke se sivbukke
ambrosiabiller — Xyleborus
amerikansk klanner • — Reesa vespulae
amerikansk rismelbille — Tribolium confusum
amfibiebiller • — Scirtidae
antipodevandkalv se tværstribet vandkalv
askebarkbille se plettet askebarkbille
askehøne se askemariehøne
Askemariehøne Chilocorus renipustulatus
askemariehøne • — Chilocorus renipustulatus
askens barkbille se plettet askebarkbille
askesnudebille — Stereonychus fraxini

14
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aspargesbille se gulplettet aspargesbille
aspargesbiller — Crioceris
aspebladbille — Chrysomela tremula
aspebuk1 — Saperda populnea
aurora blødbille se rødbrystet maskebille
australsk tyv — Ptinus tectus
australsk tyvbille se australsk tyv
autograf — Dryocoetes autographus
azurbille • — Pytho depressus
azurblå kalkløber — Ophonus azureus
barkbastborer se jættebarkbille
barkbiller — Scolytinae
barkborere se hættebiller
barkgnaver se barkøresnudebille
barkkøllebiller • — Cerylonidae
barkløbere se barkløbere og sivløbere
barkløbere og sivløbere • — Dromius
barksmalbiller • — Rhizophagus
barkstumpbiller — Platysoma
barkøresnudebille • — Otiorhynchus singularis
bedejordloppe — Chaetocnema concinna
begfarvet markløber se liden sandløber
begsort torpedoløber — Calathus rotundicollis
bengnavere • — slægterne Omosita og Nitidula.
bibille se humlerovbille
biller — Coleoptera
birkebarkbille — Scolytus ratzeburgi
birkebladruller — Deporaus betulae
birkens bladruller se birkebladruller
birkesnudebille2
bjergglansløber • — Bembidion monticola
bjergguldbille — Chrysolina graminis
bjergløbere se kamløbere
bladbiller — familierne Chrysomelidae3, Megalopodidae • og
Orsodacnidae •.
bladhornede biller se torbister
1

Tidligere desuden anvendt om poppelbuk.
Tidligere anvendt om Byctiscus betulae.
3
Synonymet guldbiller går kun på denne familie.
2

Projekt Danske Dyrenavne: Biller

15

bladrandbille se stribet bladrandbille
bladrandbiller — Sitona
bladribbesnudebille — Ceutorhynchus pallidactylus
bladrullere — Attelabidae
blank dyndløber se blank tunnelløber
blank lindebuk • — Stenostola dubia
blank myrebille • — Tillus elongatus
blank rådstumpbille1
blank tunnelløber • — Dyschirius politus
blank vedsmælder • — Hypoganus inunctus
blankbuk • — Obrium brunneum
blanke træsvampebiller se træsvampbiller
blankplettet tandbuk • — Rhagium mordax
blanksort jordloppe se blanksort kåljordloppe
blanksort kåljordloppe • — Phyllotreta atra
bleg barkbille — Hylurgops palliatus
bleg barkløber • — Dromius schneideri
bleg sirbuk se gul blomsterbuk
bleggul barkløber se bleggul sivløber
bleggul blomsterbuk se jysk blomsterbuk
bleggul sandpiler • — Anthicus bimaculatus
bleggul sivløber • — Dromius melanocephalus
blegvinget glansløber — Bembidion pallidipenne
blind løgbille • — Anommatus duodecimstriatus
blodrandet guldbille2
blodrød blomsterbuk • — Anoplodera sanguinolenta
blodrød maskebille • — Lygistopterus sanguineus
blodsnudebille • — Polydrusus mollis
blommetræs borer se stor æblebarkbille
blomsterbille se stor malakitbille
blomsterbukke — slægterne Strangalia3, Leptura4,
Anoplodera •, Judolia •, Alosterna •,
Grammoptera5 • og Pachyta.
blomsterkøllebille • — Cychramus luteus
1

Tidligere anvendt om Chalcionellus decemstriatus.
Tidligere anvendt om Chrysolina sanguinolenta.
3
Synonymet spidsbukke går kun på denne slægt.
4
Synonymerne smalbukke og blomstertræbukke går kun på denne slægt.
5
Synonymet sirbukke går kun på denne slægt.
2
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blomsterskyggebille • — Gonodera luperus
blomstersmældere se hjertesmældere
blomstersnudebiller1
blomstertorbist se klintoldenborre
blomstertræbukke se blomsterbukke
blygrå rapssnudebille — Ceutorhynchus obstrictus
blærebiller se malakitbiller
blød borebille — Ernobius mollis
blødbiller se blødvinger
blødvinger — Cantharidae
blå blødvinge2
blå eghjort se blåhjort
blå glansbladbille • — Oreina caerulea
blå glansløber • — Bembidion decorum
blå guldbille3
blå håret blødbille4
blå jordloppe se stor blå jordloppe
blå koprabille — Necrobia violacea
blå kornbille se kornguldbille
blå oliebille • — Meloe violaceus
blå pilebladbille se blågrøn pilebladbille
blå ribbevinge • — Melandrya caraboides
blå skivebuk se violbuk
blå spidsmus5
blåbuk se violbuk
blågrøn bladbille se silkeglinsende faldbille
blågrøn ellebladbille — Linaeidea aenea
blågrøn jordloppe se stor blå jordloppe
blågrøn pilebladbille — Phratora vulgatissima
blågrøn punkturløber se azurblå kalkløber
blågrøn solbille • — Ischnomera cyanea
blåhalsløber • — Diachromus germanus
blåhalsløbere • — Diachromus
blåhatpragtbille • — Trachys troglodytes
1

Tidligere anvendt om slægten Anthonomus.
Tidligere anvendt om Ancistronycha cyanipennis.
3
Tidligere anvendt om Chrysolina sturmi.
4
Tidligere anvendt om Dasytes cyaneus.
5
Tidligere anvendt om Apion pomonae.
2
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blåhjort — Platycerus caraboides
blålig husløber se staldløber
blålig klitstumpbille • — Hypocaccus rugiceps
blålig rådstumpbille se blålig klitstumpbille
blåspidset rørløber se rødløber
blåvinget rapssnudebille1
bogorm se almindelig borebille
bogtrykker se typograf
bogtrykkerbarkbille se typograf
bolværksbille — Nacerdes melanura
bolværksbiller2
bombarderbille — Brachinus crepitans
bombarderbiller — Brachinus
bombarderløbere se bombarderbiller
borebiller3 — Anobiidae
boresnudebille4
boresnudebiller • — slægterne Pselactus, Cossonus, Euophryum, Pentar–
thrum, Phloeophagus, Rhyncolus og Stereocorynes.
bovistkøllebiller • — Pocadius
brandenborger se sankthansoldenborre
brandenborre se sankthansoldenborre
brandjordløber — Pterostichus quadrifoveolatus
brandkvikløber • — Sericoda quadripunctata
bred blomsterbuk • — Pachyta lamed
bred dødningebille • — Blaps lethifera
bred klittorbist • — Aegialia arenaria
bred metaljordløber • — Pterostichus cupreus
bred metalløber se bred ovalløber
bred muldløber — Abax parallelepipedus
bred ovalløber • — Amara consularis
bred pupperøver se hedepupperøver
bred sandløber • — Harpalus froelichii
bred skyggeløber • — Patrobus australis
bred vandkalv — Dytiscus latissimus
1

Tidligere anvendt om Ceutorhynchus sulcicollis.
Tidligere anvendt om slægten Nacerdes.
3
Tidligere desuden anvendt om familien hættebiller samt underfamilierne barkbiller,
splintvedbiller og tyvbiller.
4
Tidligere anvendt om Pselactus spadix.
2
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bredbrystet hedeløber • — Cymindis macularis
bredhalset vandkær1
bredhornet pragtbille • — Agrilus laticornis
bredløbere — Anisodactylus
bredrandet vandkalv se bred vandkalv og stor vandkalv.
bredrygget moseløber — Acupalpus parvulus
bredsnudebiller — Anthribidae
brillevandkalv • — Dytiscus circumcinctus
brodbille se toplettet brodbille
brodbiller — Mordellidae
broget borebille se egeborebille
broget dødningeur se egeborebille
broget gråbuk • — Mesosa nebulosa
broget sandpiler • — Anthicus antherinus
broget sumpløber • — Badister lacertosus
bronzefarvet havløber se bronzemarskløber
bronzeglinsende dværgløber se bronzestumpløber
bronzejordløber — Pterostichus oblongopunctatus
bronzekvikløber • — Agonum gracilipes
bronzemarskløber • — Pogonus chalceus
bronzestumpløber • — Syntomus foveatus
Bructers græssmælder2
brun barkbuk — Arhopalus rusticus
brun barkløber • — Dromius agilis
brun blomsterbuk se rød blomsterbuk
brun blomstervinge se bolværksbille
brun grenbille • — Sphaeriestes castaneus
brun græsjordloppe • — Asiorestia ferruginea
brun kornjordloppe se brun græsjordloppe
brun kuglestumpbille — Abraeus perpusillus
brun muldløber se flad jordløber
brun pelsklanner — Attagenus smirnovi
brun sandspringer — Cicindela hybrida
brun savsmælder3
brun silkeglinsende snudebille se blodsnudebille
brun silkehårbille se stor sumpbille
1

Tidligere anvendt om Helophorus aquaticus.
Tidligere anvendt om Limonius aenoniger.
3
Tidligere anvendt om Sericus brunneus.
2

Projekt Danske Dyrenavne: Biller

19

brun skyggebille se melskrubbe
brun slankløber se brungul kvikløber
brun smælder se urskovssmælder
brun splintvedbille — Lyctus brunneus
brun stubbebuk se brun barkbuk
brun sumpløber • — Badister peltatus
brun torpedoløber — Calathus mollis
brun træbuk se brun barkbuk
brun ørkenløber se bredbrystet hedeløber
brunbenet jordløber • — Pterostichus diligens
brunbenet klitstumpbille • — Hypocaccus metallicus
brunbenet metalløber se brunbenet ovalløber
brunbenet muldløber se brunbenet jordløber
brunbenet ovalløber • — Amara similata
brunbenet rundstumpbille — Gnathoncus rotundatus
brunbenet rådstumpbille se brunbenet klitstumpbille
brunbroget snudebille se lucernegnaver
brungul kamsmælder — Anostirus castaneus
brungul kvikløber • — Agonum piceum
brungul sirløber se brungul skægløber
brungul skægløber • — Leistus ferrugineus
brunlig jordsmælder se blank vedsmælder
brunlig jordstumpbille — Dendrophilus pygmaeus
brunlig metalløber se brunlig ovalløber
brunlig moseløber • — Acupalpus dubius
brunlig ovalløber • — Amara brunnea
brunlig savsmælder1
brunløbere2 • — Bradycellus
brunplettet pilekvistbuk se lindegråbuk
brunrodens snudebille se brunrodsnudebille
brunrodsnudebille • — Cionus scrophulariae
Brunrodsnudebille Cionus scrophulariae

brysselsk glansløber — Bembidion bruxellense
1
2

Tidligere anvendt om Sericus brunneus.
Tidligere desuden anvendt om slægten kæbeløbere.
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brødbille — Stegobium paniceum
bukke se hvepsebukke
buntmagerklanner se pelsklanner
busksmældere — Athous
but glansløber — Bembidion obtusum
but hurtigløber se kratgrotteløber
but metalløber se but ovalløber
but ovalløber • — Amara communis
bækbiller • — Elodes
bænkrovbille • — Carpelimus pusillus
bøgebuk — Phymatodes testaceus
bøgeloppe — Rhynchaenus fagi
bøgeløber • — Carabus intricatus
bøgeløvsnudebille — Phyllobius argentatus
bøgens grønne snudebille se bøgeløvsnudebille
bøgeskovsløber se bøgeløber
bøgesnudebille se bøgeløvsnudebille
bøghjort — Dorcus parallelepipedus
bølgebåndet pelsklanner1
bølgestribet jordloppe — Phyllotreta undulata
bønnebille2
bønnebiller — Bruchinae
bønnefrøbille se hestebønnebille
børsteløber — Loricera pilicornis
børsteløbere — Loricera
bånd pillebille se båndødebille
båndet barkbuk • — Tetropium fuscum
båndet pelsklanner3
båndet pletbuk se broget gråbuk
båndet tandbuk • — Rhagium bifasciatum
båndtegnet barkløber se båndtegnet sivløber
båndtegnet sivløber • — Dromius sigma
båndødebille • — Byrrhus fasciatus
chalcograf se kalkograf
cinnobersmælder se stor skovsmælder
Clarks glansløber — Bembidion clarkii

1,3
2

Tidligere anvendt om Attagenus woodroffei.
Tidligere anvendt om Bruchus atomarius.
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coloradobille — Leptinotarsa decemlineata
cylinderbukke1
damløbere • — Stenolophus
damvandkalve • — slægterne Agabus og Ilybius.
dannebrogsbille • — Bitoma crenata
dansk metalløber se dansk ovalløber
dansk ovalløber • — Amara lunicollis
dobbeltbåndet tandbuk se båndet tandbuk
dobbeltøjet barkbille — Polygraphus poligraphus
dovenløbere • — Clivina
druehyldbille • — Heterhelus scutellaris
dråbeplettet glansløber — Bembidion guttula
dråberovbiller • — Scaphidiidae
dunhammerbiller • — Telmatophilus
dunkelblå løber se jysk løber
dværgagtig glansløber se dværgglansløber
dværgagtig metalløber se dværgagtig ovalløber
dværgagtig ovalløber • — Amara tibialis
dværgbarkbiller — Crypturgus
dværgbille2
dværgbiller — Ptiliidae
dværgblødvinger • — slægterne Malthinus og Malthodes.
dværgbuk • — Tetrops praeustus
dværgglansløber • — Bembidion minimum
dværglandkær • — Cercyon pygmaeus
dværgløbere3 • — Tachys
dværgmøgbille • — Aphodius putridus
dværgpragtbille se hvidbåndet pragtbille
dværgrøvere • — Atheta sg. Atheta s.str.
dværgsandløber • — Harpalus pumilus
dværgskyggebille • — Pentaphyllus testaceus
dværgsmældere4
dværgstumpbiller5
dværgstumpløber • — Microlestes maurus
1

Tidligere anvendt om slægten Phytoecia.
Tidligere anvendt om Ptenidium pusillum.
3
Tidligere desuden anvendt om slægten stumpløbere.
4
Tidligere anvendt om slægten Ctenicera.
5
Tidligere anvendt om slægten Carcinops.
2
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dværgvandkalve • — slægterne Bidessus og Hygrotus.
dybvandssivbukke se sivbukke
dykker se dykkervandkalv
Dykkervandkalv Cybister
lateralimarginalis

dykkervandkalv • — Cybister lateralimarginalis
dyndglansløber • — Bembidion dentellum
dyndløber — Carabus clathratus
dyndløbere se tunnelløbere
dyndvandkalv se marmorvandkalv
dødningebille se bred dødningebille og smal dødningebille.
dødningebiller — Blaps
dødningegraver se kæmpeådselgraver
dødningeur1 — Hadrobregmus pertinax
dødsbille se smal dødningebille
dødsvarsler se smal dødningebille
døvnældens guldbille se tvetandbladbille
egebarkbille — Scolytus intricatus
egebladruller — Attelabus nitens
egeborebille — Xestobium rufovillosum
egedværgmariehøne — Scymnus auritus
egeloppe — Rhynchaenus quercus
egens bladruller se egebladruller
egens borebille se egeborebille
egens kamsmælder se hedemosesmælder
egens snudebille se egeloppe
egentlige blødbiller se blødvinger
egentlige blødvinger se blødvinger
egentlige guldbiller se guldbiller
egentlige skarnbasser se skarnbasser
egentlige snudebiller se snudebiller
1

Tidligere desuden anvendt om almindelig borebille og egeborebille.
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egentlige torbister se torbister
egentlige ådselbiller — Silpha
egeskrubbe • — Tenebrio opacus
egesmælder • — Selatosomus nigricornis
egesplintvedbille — Lyctus linearis
egetandbuk • — Rhagium sycophanta
egeværftbille • — Lymexylon navale
eghjort — Lucanus cervus
ellebarkbille • — Dryocoetes alni
ellebille se ellebladbille
ellebladbille — Agelastica alni
ellebuk se stigebuk
ellens bladbille se ellebladbille
ellens bladruller se birkebladruller
ellens skivebuk se prydskivebuk
ellesnudebille — Cryptorhynchus lapathi
elletræets snudebille se ellesnudebille
elleveplettet mariehøne — Coccinellaundecimpunctata
elleveprikket mariehøne se elleveplettet mariehøne
elmebarkbille se stor elmebarkbille
elmebille — Xanthogaleruca luteola
elmecylinderbille • — Aulonium trisulcum
elmeloppe • — Rhynchaenus rufus
elmesaftbille • — Nosodendron fasciculare
engoldenborre — Hoplia farinosa
engspejlløber • — Notiophilus palustris
enhjørning — Notoxus monoceros
enplettet landkær • — Cercyon unipunctatus
eremit — Osmoderma eremita
ertsfarvet blomstersmælder se ertsfarvet hjertesmælder
ertsfarvet dyndløber se strandtunnelløber
ertsfarvet glansløber se markglansløber
ertsfarvet grubeløber se grubeløber
ertsfarvet guldbille — Chrysolina brunsvicensis
ertsfarvet hjertesmælder • — Cardiophorus asellus
ertsfarvet markløber se smuk sandløber
ertsfarvet sumpløber se kobberfarvet øjenløber
ertsglinsende slankløber se sortgrøn kvikløber
espebuk se aspebuk
europæisk polarløber se polarløber

24
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faldbiller — Cryptocephalus
falsk skjoldbille • — Thymalus limbatus
falske træbukke se solbiller
farvevekslende skivebuk se bøgebuk
femliniet ribbestumpbille — Onthophilus punctatus
femliniet stribestumpbille se femliniet ribbestumpbille
femplettet mariehøne — Coccinella quinquepunctata
femprikket mariehøne se femplettet mariehøne
femstribet glansløber se staldglansløber
filt blødbille se løvtræsmyrebille
finsk langbuk se prikket gråbuk
finthåret grotteløber • — Trechus micros
finthåret hurtigløber se finthåret grotteløber
finthåret markløber se grålig markløber
finthåret sortsmælder — Melanotus punctolineatus
fintpunkteret muldløber se matsort jordløber
fintstribet glansløber se hedeglansløber
fintstribet kvikløber • — Agonum muelleri
fintstribet slankløber se fintstribet kvikløber
fintstribet sumpløber • — Badister collaris
firebåndet blomsterbuk — Leptura quadrifasciata
firebåndet spidsbuk se firebåndet blomsterbuk
fireogtyveplettet mariehøne — Subcoccinella vigintiquatuorpunctata
fireogtyveprikket mariehøne se fireogtyveplettet mariehøne
fireplettet barkløber — Dromius quadrimaculatus
fireplettet bladbille se myrebladbille
fireplettet blomsterbuk • — Pachyta quadrimaculata
fireplettet glansbille — Glischrochilus quadriguttatus
fireplettet kuglebille se fireplettet mariehøne
fireplettet mariehøne • — Exochomus quadripustulatus
fireplettet møgbille • — Aphodius quadriguttatus
fireplettet stumpbille — Hister quadrinotatus
fireplettet svampebille se skarlagensvampehøne
fireplettet sækbille se myrebladbille
fireplettet ådselbille — Dendroxena quadrimaculata
fireprikket pragtbille se firepunktet pragtbille
firepunktet markløber • — Harpalus quadripunctatus
firepunktet pragtbille • — Anthaxia quadripunctata
firespidset knudebuk se hvidbåndet gråbuk
firetandet barkbille — Pityogenes quadridens
Projekt Danske Dyrenavne: Biller
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firhornsbille se hornet melbille
firplettet glansløber — Bembidion tetragrammum
firplettet hækkebuk se fireplettet blomsterbuk
firplettet korsløber se lille korsløber
firplettet skarnbille se fireplettet stumpbille
firpunktet slankløber se brandkvikløber
fjerbiller se dværgbiller
fjervingede biller se dværgbiller
fjortenplettet mariehøne — Calvia quatuordecimguttata
fjortenprikket mariehøne se skakbræt
flad jordløber • — Pterostichus macer
flad kædeløbebille se kornet løber
flad kædeløber se kornet løber
flad markløber se flad sandløber
flad metalløber se flad ovalløber
flad ovalløber • — Amara eurynota
flad sandløber • — Harpalus servus
fladbille se langhornet fladbille
fladbiller • — Cucujidae
fladløbere1 • — Nebria
fladtrykket ægstumpløber — Acritus nigricornis
fladtrykt sortløber se sortløber
fladtrykt vandkalv — Hydroporus planus
fluebuk — Molorchus minor
fluebukke — Molorchus
fluerøvere • — Aleochara
flæskeklan se flæskeklanner
Flæskeklanner Dermestes lardarius

flæskeklanner — Dermestes lardarius
flæskeklannere2
fløjlsløbere — Chlaenius
1
2

Tidligere desuden anvendt om slægten steppeløbere.
Tidligere anvendt om slægten Dermestes.
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foranderlig skivebuk se bøgebuk
forlænget barkløber se langhovedet sivløber
forlænget løber se violetrandet løber
forlænget markløber se smal sandløber
forlænget moseløber — Acupalpus consputus
forlænget slankløber se bronzekvikløber
forskelligfarvet glansløber — Bembidion articulatum
forskelligfarvet guldbille — Chrysolina polita
forskelligfarvet hækkebuk — Oxymirus cursor
forskelligfarvet markløber se metallisk sandløber
forskelligfarvet muldløber se smuk metaljordløber
forskelligfarvet nåletræbuk se båndet barkbuk
forskelligplettet glansløber — Bembidion obliquum
forstbukke — Prionus
forårsskarnbasse se glat skarnbasse
frugttræbarkbille se lille æblebarkbille
frugttræløvsnudebille — Phyllobius oblongus
frøbiller se bønnebiller
Frøhlichs markløber se bred sandløber
fuldstribet stumpbille — Atholus duodecimstriatus
fugleredeklan se fugleredeklanner
fugleredeklanner • — Anthrenus pimpinellae
furet fløjlsløber — Chlaenius sulcicollis
furet snudebille se væksthussnudebille
fyrrebarkbille se marvborer
fyrrebarkløber • — Dromius angustus
fyrreborebille — Ernobius nigrinus
fyrrebuk se langhornet fyrrebuk
fyrrebukke1
fyrregråbuk • — Pogonocherus decoratus
fyrregråsnude2
fyrremarvborer se marvborer
fyrrens lille bastborer3
fyrrens rodbille se fyrrerodbille
fyrrens snudebille se stor fyrresnudebille
fyrrens store bastborer se marvborer
1

Tidligere anvendt om slægten Asemum.
Tidligere anvendt om Brachyderes incanus.
3
Tidligere anvendt om Tomicus minor.
2
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fyrrerodbille — Hylastes brunneus
fyrreskovsbuk se valsebuk
fyrresmælder • — Selatosomus impressus
fyrresnudebille se stor fyrresnudebille
fyrresnudebiller — Pissodes
fyrretandbuk — Rhagium inquisitor
gaffelsnudebille • — Lixus paraplecticus
gangskyggebiller • — Corticeus
garver — Prionus coriarius
garvere se forstbukke
gederamsbille — Bromius obscurus
gevirbarkbille se bleg barkbille
giftig rovbille • — Paederus riparius
gitterløber se dyndløber og overdrevsløber.
glansbiller — Nitidulidae
glansbladbille se sortplettet pilebladbille
glansløbere — slægterne Bembidion og Cillenus •.
glansplettet rådstumpbille — Saprinus immundus
glansrovbille — Philonthus splendens
glat hedeløber • — Cymindis humeralis
glat løbebille se glat løber
glat løber — Carabus glabratus
glat markløber • — Harpalus calceatus
glat skarnbasse — Geotrupes vernalis
glat ådselbille1
glatbiller — Phalacridae
glatstribet dyndløber se klittunnelløber
glatstribet markløber se glat markløber
glimmerbøsse — Meligethes aeneus
glimmerbøsser — Meligethes
glinsende metalløber se glinsende ovalløber
glinsende ovalløber • — Amara nitida
glinsende rådstumpbille — Saprinus semistriatus
glinsende stumpbille — Margarinostus ventralis
globeløber se kugleløber
globeløbere2
1
2

Tidligere anvendt om Aclypea undata.
Tidligere anvendt om slægten Omophron.
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granbarkbuk — Tetropium castaneum
granens mariehøne se øjeplettet mariehøne
granens rodbille se granrodbille
granfladbille • — Silvanoprus fagi
grankoglebille — Ernobius abietis
grankvistbarkbille • — Cryphalus abietis
granrodbille — Hylastes cunicularius
gransmældere1
gransnudebille se stor nåletræsnudebille
gravende møgbille se stor møgbille
gravende vandbiller se vandgravere
grenbiller • — Salpingidae
grotteløbere • — Trechus
grubeløber • — Blethisa multipunctata
grubeløbere — Blethisa
grubet glansløber — Bembidion bipunctatum
grubet muldløber se laksort jordløber
græsfrøæder se plebejisk ovalløber
græsløbere — Lebia
græsskyggebille • — Isomira murina
græssmældere — slægterne Cidnopus og Limonius.
grøn bladsnudebille2
grøn ellebuk se stigebuk
grøn fløjlsløber • — Chlaenius nigricornis
grøn glansløber se lille grøn glansløber
grøn guldbasse — Cetonia aurata
grøn guldbille — Chrysolina herbacea
grøn oliebille • — Meloe variegatus
grøn pragtbille se pilepragtbille
grøn pragttorbist • — Gnorimus nobilis
grøn sandspringer — Cicindela campestris
grøn skjoldbille se stor skjoldbille
grøn snudebille3
grøn øjenløber • — Elaphrus riparius
grønlig dyndløber se grønlig tunnelløber

1

Tidligere anvendt om slægten Procraerus.
Tidligere anvendt om Phyllobius maculicornis.
3
Tidligere anvendt om Chlorophanus viridis.
2
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grønlig hørjordloppe • — Aphthona euphorbiae
grønlig metalløber se grønlig ovalløber
grønlig ovalløber • — Amara lucida
grønlig punkturløber se metalgrøn kalkløber
grønlig rådstumpbille — Saprinus virescens
grønlig tunnelløber • — Dyschirius aeneus
grønvinget græsløber — Lebia chlorocephala
grå blødvinge se stor blødvinge
gråbrun sædsmælder se lille kornsmælder
gråbuk se mørkbåndet gråbuk
gråbukke — slægterne Acanthocinus •, Mesosa1•, Acanthoderes2•,
Exocentrus3 •, Leiopus, Oplosia4 • og Pogonocherus5•.
grålig markløber • — Harpalus griseus
gråsmældere6
gråsnuder — slægterne Strophosoma, Attactogenus • og Philopedon•.
gråsprængt pletbuk se broget gråbuk
gul blomsterbuk • — Anoplodera livida
gul blomsterskyggebille se svovlgul skyggebille
gul blødvinge — Cantharis livida
gul dværgløber • — Porotachys bisulcatus
gul glansbille se blomsterkøllebille
gul kærløber se lys damløber
gul køllebille se gul kølledrager

Gul kølledrager - Claviger testaceus

gul kølledrager • — Claviger testaceus
gul poppelbuk se poppelbuk
gul skovsmælder — Ampedus nigroflavus
1

Synonymet pletbukke går kun på denne slægt.
Synonymet tømmerbukke går kun på denne slægt.
3
Synonymet pilekvistbukke går kun på denne slægt.
4
Synonymet langbukke går kun på denne slægt.
5
Synonymet knudebukke går kun på denne slægt.
6
Tidligere anvendt om slægten Lacon.
2
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gul smælder se stribet kornsmælder
gul spidshale • — Anaspis flava
gul vedborer — Trypodendron domesticum
gulagtig rødløber se almindelig brunløber
gulbenet faldbille — Cryptocephalus flavipes
gulbenet glansløber se stor grøn glansløber
gulbenet hårløber se sandkobberløber
gulbenet jordloppe1
gulbenet kvikløber • — Platynus albipes
gulbenet markløber se almindelig markløber
gulbenet slankløber se gulbenet kvikløber
gulbenet smalbuk se rød blomsterbuk
gulbenet vandkær se almindelig vandkær
gulbrun bladrandbille2
gulbrun metalløber se gulbrun ovalløber
gulbrun ovalløber • — Amara fulva
gulbrun pilebladbille se gulgrøn pilebladbille
gulbrun skjoldbille • — Cassida flaveola
gulbåndet hvepsebuk se lille hvepsebuk
guldbasse se grøn guldbasse og kobberguldbasse.
guldbasser — slægterne Cetonia, Liocola • og Potosia •.
guldbiller3 — Chrysolina
guldgrubet pragtbille • — Chrysobothris affinis
guldhøne se stor guldløber
guldhåret blomsterbuk • — Grammoptera ustulata
guldhåret sirbuk se guldhåret blomsterbuk
guldløbebille se stor guldløber
guldløber se lille guldløber og stor guldløber.
guldpletløber — Carabus hortensis
gulerodskalkløber — Ophonus puncticeps
gulfiltet træbuk se blankplettet tandbuk
gulgrøn pilebladbille • — Phratora vitellinae
gulhalset bladbille — Zeugophora flavicollis
gulhovedet agerrovbille • — Tachyporus obtusus
gulhåret ådselgraver se randhåret ådselgraver
gulplettet aspargesbille — Crioceris asparagi
1

Tidligere anvendt om Luperus flavipes.
Tidligere anvendt om Sitona macularius.
3
Tidligere desuden anvendt om familien bladbiller.
2
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gulplettet blomsterbuk se sydlig blomsterbuk
gulplettet spidshale • — Anaspis fasciata
gulplettet svampebille • — Mycetophagus atomarius
gulrandet damvandkalv • — Ilybius fuliginosus
gulrandet faldbille — Cryptocephalus cordiger
gulrandet fladløber • — Nebria livida
gulrandet fløjlsløber — Chlaenius vestitus
gulrandet guldbille — Chrysolina analis
gulrandet kantløber se gulrandet fladløber
gulrandet kvikløber • — Agonum marginatum
gulrandet slankløber se gulrandet kvikløber
gulrandet vandkalv se stor vandkalv
gulringet mariehøne se øjeplettet mariehøne
gulringet ådselgraver se sortrandet ådselgraver
gulrygget moseløber se rødhalset moseløber
gulspraglet glansløber — Bembidion fumigatum
gulspraglet vædderbuk se stor hvepsebuk
gulspættet glansløber — Bembidion varium
gulstribet jordloppe se stor gulstribet jordloppe
gulstribet kornjordloppe — Phyllotreta vittula
gulstribet åvandkalv • — Platambus maculatus
gulvinget agerrovbille • — Tachyporus solutus
gulvinget marskløber • — Pogonus luridipennis
gulvinget solbille • — Oedemera femorata
gyldenlaksnudebille — Ceutorhynchus contractus
gyvelbille se gyvelbønnebille
gyvelbønnebille • — Bruchidius villosus
gyvelfrøbille se gyvelbønnebille
gyvelsnudebille — Apion fuscirostre
gødningsbiller se møgbiller
gødningstumpbille — Margarinotus merdarius
gøttingensisk guldbille1
gåsebille — Phyllopertha horticola
hagebiller se øreklobiller
halsløbere se skyggeløbere
halvsnudebiller se bredsnudebiller
halvvinget borebille se skæltorbist
1

Tidligere anvendt om Chrysolina sturmi.
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haslens faldbille se hasselfaldbille
hasselbladruller — Apoderus coryli
hasselbuk1 — Oberea linearis
hasselbukke2
hasselens bladruller se hasselbladruller
hasselens kortsnude se stribet gråsnude
hasselens smalnakke se hasselbladruller
hasselfaldbille • — Cryptocephalus coryli
havebukke — Tetrops
havegåsebille se gåsebille
haveløbebille se guldpletløber
haveløber se guldpletløber
haveoldenborre se gåsebille
havløbere se marskløbere
hedebrunløber • — Bradycellus caucasicus
hedeglansløber • — Bembidion nigricorne
hedeløbebille se lyngløber
hedeløber se lyngløber
hedeløbere • — Cymindis
hedemosesmælder • — Aplotarsus incanus
hedemosevinterløber • — Trichocellus cognatus
hedeoldenborre — Amphimallon fallenii
hedeovalløber • — Amara famelica
hedepupperøver • — Calosoma reticulatum
hedesandløber • — Harpalus solitaris
hedevandkalv • — Dytiscus lapponicus
hestebønnebille • — Bruchus rufimanus
hindbærbille — Byturus tomentosus
hindbærbiller3 — Byturidae
hindbærjordloppe — Batophila rubi
hindbærsnudebille — Anthonomus rubi
hjerteløbere se blåhalsløbere
hjertesmældere • — slægterne Cardiophorus4 og Dicronychus.
hjorte se hjortebiller
hjortebiller — Lucanidae
1

Tidligere desuden anvendt om pilebuk.
Tidligere anvendt om slægten Oberea.
3
Tidligere desuden anvendt om slægten Byturus.
4
Synonymet blomstersmældere går kun på denne slægt.
2
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hjortemøggraver • — Onthophagus joannae
hornet melbille • — Gnatocerus cornutus
hornet møgbille se månetorbist
hornet skarnbasse se trehornet skarnbasse
hudeklanner — Dermestes frischii
humlerovbille • — Emus hirtus
hundelavbille • — Orthocerus clavicornis
hurtigløbende træbuk se stor hvepsebuk
hurtigløbere se grotteløbere
husbuk — Hylotrupes bajulus
husbukkerøver se husmyrebille
husklanner — Dermestes haemorrhoidalis
husløbere se staldløbere
husmyrebille • — Opilo domesticus
huspræstebille se husmyrebille
hvepsebuget vandkalv • — Dytiscus circumflexus
hvepsebuk se lille hvepsebuk og stor hvepsebuk.
hvepsebukke1 — slægterne Clytus2, Plagionotus, Anaglyptus • og
Xylotrechus •.
hvepsesnyltebille • — Metoecus paradoxus
hvepsesnylter se hvepsesnyltebille
hvepsetræbuk se fluebuk
hvid storhovedet snudebille se hvidhovedet bredsnudebille
hvidbroget borebille • — Hedobia imperialis

Hvidbåndet gråbuk Pogonocherus hispidulus

hvidbåndet gråbuk • — Pogonocherus hispidulus
hvidbåndet pragtbille • — Trachys minutus
hvidbåndet vædderbuk se hvidtjørnshvepsebuk
hvidhovedet bredsnudebille • — Platystomos albinus
1
2

Tidligere desuden anvendt om slægten Necydalis.
Synonymerne bukke og vædderbukke går kun på denne slægt.
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hvidhovedet snudebille se hvidhovedet bredsnudebille
hvidkløverbladrandbille — Sitona lepidus
hvidkløversnudebille — Apion fulvipes
hvidskjoldet smalbuk se sort blomsterbuk
hvidtjørnsbladbille • — Orsodacne cerasi
hvidtjørnshvepsebuk • — Anaglyptus mysticus
hvirvlere — Gyrinidae
hvælvet kædeløbebille se overdrevsløber
hvælvet kædeløber se overdrevsløber
hvælvet løbebille se hvælvet løber
hvælvet løber — Carabus convexus
hvælvet metalløber se strandovalløber
hvælvet myretuestumpbille — Myrmetes paykulli
hvælvet ovalløber • — Amara equestris
hvælvet stumpbille — Margarinotus carbonarius
hvælvet ægstumpbille — Acritus minutus
hængesækkvikløber • — Agonum munsteri
hættebiller • — Bostrichidae
højmosekvikløber — Agonum ericeti
hønseribille • — Alphitobius diaperinus
høst ådselgraver se sortkøllet ådselgraver
høtyv • — Ptinus villiger
håret bladrandbille1
håret græssmælder se almindelig græssmælder
håret hvirvler — Orectochilus villosus
håret kornsmælder se stor kornsmælder
håret markløber — Harpalus rufipes
håret pilebladbille — Galerucella lineola
håret skyggebille • — Lagria hirta
håret uldbille se håret skyggebille
håret ådselgraver se skovådselgraver
hårlandkærer • — Cryptopleurum
hårløbere se kobberløbere
ildfluer — Lampyridae
ildrovbille • — Oxyporus rufus
jagtrovbiller • — Ontholestes
jordbærbladbille — Galerucella tenella

1

Tidligere anvendt om Sitona humeralis.
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jordbærrodgnaver se jordbærøresnudebille
jordbærsnudebille se væksthussnudebille og hindbærsnudebille.
jordbærøresnudebille — Otiorhynchus ovatus
jordlopper1 — Alticini
jordløber se stor dovenløber
jordløbere — Pterostichus
jordnøddebille — Oryzaephilus mercator
jordstumpbiller — Dendrophilus
jordsvampebiller • — slægterne Triarthron, Agaricophagus, Colenis,
Cyrtusa, Hydnobius, Leiodes og Sogda.
juvelsivbuk — Plateumaris discolor
jysk blomsterbuk — Judolia cerambyciformis
jysk ildrovbille — Oxyporus maxillosus
jysk løber • — Carabus problematicus
jættebarkbille — Dendroctonus micans
jætteborebiller • — Xestobium
jættesmælder • — Elater ferrugineus
kadaverbiller • — underfamilien Cholevinae og slægterne Catops,
Choleva, Dreposcia, Nargus, Nemadus,
Ptomaphagus og Sciodrepoides.
kadaverstumpbille — Margarinotus obscurus
kalkløbere — Ophonus
kalkograf • — Pityogenes chalcographus
kamhornede torbister se hjortebiller
kamhornet borebille — Ptilinus pectinicornis
kamhornet kardinalbille se lille kardinalbille
kamhornet smælder — Ctenicera pectinicornis
kamløbere • — slægterne Dolichus2 og Synuchus3.
kantløbere se fladløbere
kaprifoliepragtbille • — Agrilus cyanescens
kapuciner snudebille4
kardinalbille se sorthovedet kardinalbille
kardinalbiller5— Pyrochroidae
kartoffelbille se coloradobille
1

Tidligere desuden anvendt om slægten Phyllotreta.
Synonymet langløbere går kun på denne slægt.
3
Synonymet bjergløbere går kun på denne slægt.
4
Tidligere anvendt om Lepyrus capucinus.
5
Tidligere desuden anvendt om slægten Pyrochroa.
2
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kartoffeljordloppe — Psylliodes affinis
kastaniebrun rismelbille se rødbrun rismelbille
kejserrovbille — Staphylinus caesareus
khaprabille — Trogoderma granarium
kildebiller • — Eubria
kiletegnet langløber se stor kamløber
kirsebærsnudebille — Furcipus rectirostris
klannere — Dermestidae
kleptomanbille se almindelig tyv
klintoldenborre — Omaloplia alternata
klintskyggebille • — Hymenalia rufipes
klitbladbille • — Chrysomela collaris
klitguldbille — Chrysolina carnifex
klitklanner • — Dermestes murinus
klitoldenborre — Anomala dubia
klitplasterbille • — Apalus bimaculatus
klitsandløber • — Harpalus melancholicus
klitsandspringer • — Cicindela maritima
klitsmalløber • — Demetrias monostigma
klitspringere • — Eucinetidae
klitstumpbiller • — Hypocaccus
klittorbister • — Aegialia
klittunnelløber • — Dyschirius impunctipennis
klobiller — Elmidae
kløverbladrandbille — Sitona hispidulus
kløvergnaver — Hypera nigrirostris
kløversnudebille se rødkløversnudebille
kløverspidsmussnudebille se rødkløversnudebille
knudebuk se nålegråbuk
knudebukke se gråbukke
knudret skimmelbille • — Cartodere nodifer
kobberfarvet guldbasse se kobberguldbasse
kobberfarvet muldløber se bred metaljordløber
kobberfarvet snudebille se æblestikker
kobberfarvet øjenløber • — Elaphrus cupreus
kobberglinsende smælder se kobbersmælder
kobbergrønlig fløjlsløber se grøn fløjlsløber
kobberguldbasse — Potosia cuprea
kobberklobille • — Riolus cupreus
kobberløbere • — Asaphidion
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kobbersmælder • — Selatosomus aeneus
kobbersnudebille se æblestikker
kobberstikker se kalkograf
kompostbiller1 — Atomaria
kompostkær • — Megasternum obscurum
kompostløber — Perigona nigriceps
kompostmøgbille • — Oxyomus sylvestris
kompostovalløber • — Amara anthobia
kompostskyggebille • — Alphitophagus bifasciatus
kompostsmalbiller • — Monotoma
komøg pillebille se stor møggraver
konvalbille — Lilioceris merdigera
koprabille se rødbenet koprabille
koprabiller • — Necrobia
kornbladbille — Oulema melanopus
kornbladbiller2
kornet løber — Carabus granulatus
kornet ådselbille — Silpha tristis
korngnaver — Tenebroides mauritanicus
kornguldbille — Lema cyanella
kornjordloppe se gulstribet kornjordloppe
kornkapuciner — Rhyzopertha dominica
kornkrebs3 se kornsnudebille
kornløbebille se aksløber
kornløber se aksløber
kornløbere4
kornsmælder se mørk kornsmælder og stribet kornsmælder.
kornsmældere — Agriotes
kornsnudebille — Sitophilus granarius
korsknappragtbille • — Trachys scrobiculatus
korsløber se lille korsløber og stor korsløber.
korsløbere — Panagaeus
korssmælder — Selatosomus cruciatus
korstegnet glansløber — Bembidion andreae
korstegnet græsløber — Lebia cruxminor
1

Tidligere desuden anvendt om slægten kompostsmalbiller.
Tidligere anvendt om slægterne Lema og Oulema.
3
Tidligere anvendt om slægten Sitophilus.
4
Tidligere anvendt om slægten Zabrus.
2
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kort kalkløber • — Ophonus melletii
kort klobille • — Oulimnius troglodytes
kort kvikløber • — Agonum fuliginosum
kort metalløber se kort ovalløber
kort møgbille • — Aphodius brevis
kort ovalløber • — Amara curta
kort slankløber se kort kvikløber
kortbukke — Lamia
korthalset oliebille • — Meloe brevicollis
kortstribet glansløber — Bembidion gilvipes
kortvinget blomsterbuk se fluebuk
kratgrotteløber • — Trechus obtusus
kratløbebille se kratløber
kratløber — Carabus nemoralis
kravebukke — Saperda
kridtødebille • — Chaetophora spinosa
krumbenet ådselgraver — Nicrophorus vespillo
kuglebiller • — Agathidium
kugleformet vandkalv se rød kuglevandkalv
kugleglansbille • — Cybocephalus politus

Kugleløber Omophron limbatum
kugleløber — Omophron limbatum
kuglestrømvandkalv • — Oreodytes sanmarkii
kuglestumpbiller — Abraeus
kugletyv • — Sphaericus gibboides
kuglevandkærer • — Anacaena
kulsort jordløber — Pterostichus anthracinus
kulsort markløber se kæmpesandløber
kulsort muldløber se kulsort jordløber
kvalkvedbladbille — Pyrrhalta viburni
kvikløbere — slægterne Agonum1, Anchomenus •,
Platynus • og Sericoda •.
kystglansløber • — Bembidion normannum
1

Synonymet slankløbere går kun på denne slægt.
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kæbeløber • — Stomis pumicatus
kæbeløbere • — Stomis
kælderløber — Sphodrus leucophthalmus
kælderløbere — Sphodrus
kæmpesandløber — Harpalus hirtipes
kæmpesmældere1
kæmpevandkalv se bred vandkalv
kæmpeådselgraver • — Nicrophorus germanicus
kærjordløber • — Pterostichus nigrita
kærløbere se damløbere
kærvinterløber • — Trichocellus placidus
køllebille se gul kølledrager
køllebiller se kølledragere og palperovbiller.
køllebærer se gul kølledrager
kølledragere — Claviger
kørvelbuk • — Phytoecia cylindrica
kålens jordloppe se stor blå jordloppe
kålfluerøver • — Aleochara bilineata
kålgallesnudebille — Ceutorhynchus pleurostigma
kåljordloppe se stor blå jordloppe
lakrød møgbille • — Aphodius fimetarius
laksort jordløber • — Pterostichus aterrimus
lancetpragtbiller • — Agrilus
landkærer • — Cercyon
lang kvikløber • — Platynus livens
lang snudebille se gaffelsnudebille
lang vedborer se egeværftbille
langagtig hasselbuk se hasselbuk
langagtig metalløber se hvælvet ovalløber
langben • — Labidostomis
langbenet bladbille se lille langben
langbukke2 — Cerambyx
langhornet bladbille • — Luperus longicornis
langhornet fladbille • — Uleiota planata
langhornet fyrrebuk • — Monochamus sutor
langhovedet sivløber • — Dromius longiceps

1
2

Tidligere anvendt om slægten Elater.
Tidligere desuden anvendt om slægten gråbukke.
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langhåret rovbille se humlerovbille
langløbere se kamløbere
langstrakt blødbille se blank myrebille
langstrakt dyndløber se salttunnelløber
langstrakt kvikløber • — Agonum thoreyi
langstrakt løbebille se bøgeløber
langstrakt løber se bøgeløber
langstrakt slankløber se langstrakt kvikløber
langvingerovbiller • — Eusphalerum
lappet ådselbille — Thanatophilus sinuatus
larveklanner1
lerkobberløber • — Asaphidion curtum
lerødebille • — Curimopsis setigera
liden busksmælder — Athous subfuscus
liden dyndløber se lille tunnelløber
liden glansløber — Bembidion tenellum
liden gransmælder2
liden græssmælder — Cidnopus minutus
liden guldbille — Chrysolina hyperici
liden hurtigløber se markgrotteløber
liden jordløber • — Pterostichus minor
liden jordsmælder se rødskuldret smælder
liden kuglestumpbille — Abraeus granulum
liden kvikløber • — Agonum gracile
liden markløber se skovmarkløber
liden metalløber se liden ovalløber
liden moseløber se sort moseløber
liden muldløber se liden jordløber
liden nåletræstumpbille3
liden ovalløber • — Amara infima
liden pupperøver se lille pupperøver
liden rådstumpbille se lille klitstumpbille
liden sandløber • — Harpalus picipennis
liden sirbuk se lille blomsterbuk
liden skovsmælder — Ampedus erythrogonus

1

Tidligere anvendt om Thylodrias contractus.
Tidligere anvendt om Procraerus tibialis.
3
Tidligere anvendt om Plegaderus dissectus.
2
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liden skræntløber se dværgstumpløber
liden slankløber se liden kvikløber
liden smalbuk se blodrød blomsterbuk
liden stumpbille — Hister bissexstriatus
liden sædsmælder1
liden ådselgraver se sortkøllet ådselgraver
ligebred græssmælder — Cidnopus aeruginosus
ligrøver • — Necrodes littoralis
liguster snudebille se lucerneøresnudebille
liljebille2 — Lilioceris lilii
liljebladbille se liljebille
liljekonvalens bladbille se liljebille
liljens bladbille se konvalbille og liljebille.
lille bladrandbille — Sitona sulcifrons
lille blomsterbuk3 • — Grammoptera ruficornis
lille bækklobille se strømklobille
lille bønnebille • — Bruchus loti
lille cylinderbille • — Teredus cylindricus
lille dovenløber • — Clivina collaris
lille egefladbille • — Silvanus unidentatus
lille elmebarkbille — Scolytus laevis
lille firplettet glansløber • — Bembidion quadrimaculatum
lille flad jordløber • — Pterostichus longicollis
lille fluebuk • — Molorchus umbellatarum
lille fyrresnudebille — Pissodes castaneus
lille grøn glansløber • — Bembidion deletum
lille guldløbebille se lille guldløber
lille guldløber — Carabus nitens
lille gåsebille se gåsebille
lille hvepsebuk • — Clytus arietis
lille hørjordloppe se sort hørjordloppe
lille hårlandkær • — Cryptopleurum minutum
lille jordmøgbille • — Aphodius plagiatus
Lille hårlandkær Cryptopleurum minutum
1

Tidligere anvendt om Agriotes acuminatus.
Tidligere desuden anvendt om konvalbille.
3
Tidligere desuden anvendt om sortsømmet blomsterbuk.
2
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lille kamløber • — Synuchus vivalis
lille kardinalbille • — Schizotus pectinicornis
lille klitskyggebille • — Melanimon tibiale
lille klitstumpbille • — Hypocaccus rugifrons
lille kornsmælder — Agriotes sputator
lille korsløber • — Panagaeus bipustulatus
lille langben • — Labidostomis longimana
lille lærkebarkbille • — Orthotomicus laricis
lille løvsnudebille — Phyllobius viridicollis
lille marmoreret hedesnudebille1
lille marvborer2
lille maskebille • — Platycis minutus
lille melbille se hønseribille
lille melskrubbe se amerikansk rismelbille
lille metaljordløber • — Pterostichus versicolor
lille møgkær • — Sphaeridium bipustulatum
lille pilejordloppe — Crepidodera fulvicornis
lille poppelbladbille se aspebladbille
lille pupperøver — Calosoma inquisitor
lille sandpiler • — Anthicus flavipes
lille sankthansorm — Phosphaenus hemipterus
lille solbille • — Oedemera lurida
lille sumpvandkær se stor sumpvandkær
lille tunnelløber • — Dyschirius globosus
lille uldtorbist • — Trox scaber
lille vandkær se mellemstor vandkær
lille æblebarkbille • — Scolytus rugulosus
lindebukke — Stenostola
lindegråbuk • — Exocentrus lusitanus
lineær barkløber se smal sivløber
linieformet rundbuk se hasselbuk
lucernebladrandbille — Sitona lineellus
lucernegnaver — Hypera postica
lucernens rodgnaver se lucerneøresnudebille
lucernerodgnaver se lucerneøresnudebille
lucerneøresnudebille • — Otiorhynchus ligustici

1
2

Tidligere anvendt om Cyphocleonus dealbatus.
Tidligere anvendt om Tomicus minor.
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lundløbebille se kratløber
lyngbladbille — Lochmaea suturalis
lyngbrunløber • — Bradycellus ruficollis
lyngens bladbille se lyngbladbille
lyngløber • — Carabus arvensis
lyngsandspringer se brun sandspringer
lys brunløber • — Bradycellus verbasci
lys bækbille • — Elodes minuta
lys damløber • — Stenolophus skrimshiranus
lys metalløber se lys ovalløber
lys ovalløber • — Amara bifrons
lys rødløber se lys brunløber
lys skivekalv se lys skivevandkalv
lys skivevandkalv — Graphoderus bilineatus
lysbenet kvikløber • — Agonum dolens
lysbenet slankløber se lysbenet kvikløber
lysolbille — Tribolium destructor
lysplettet barkløber — Dromius spilotus
lysrandet kantløber se gulrandet fladløber
lysrandet metalløber se lysrandet ovalløber
lysrandet ovalløber • — Amara praetermissa
lystegnet barkløber se risgærdebarkløber
læderagtig savbuk se garver
læderløbebille se læderløber
læderløber — Carabus coriaceus
lærkebarkbille se lille lærkebarkbille og stor lærkebarkbille.
lærkebarkbuk — Tetropium gabrieli
lærkens barkbille se lille lærkebarkbille
løbebillelignende vandkær se mellemstor vandkær
løbebiller — Carabidae
løberagtig vandkær se mellemstor vandkær
løbere se pragtløbere
løvgråbuk • — Pogonocherus hispidus
løvskimmelbille • — Cortinicara gibbosa
løvsnudebiller — slægterne Phyllobius og Polydrusus.
løvtræsborer se gul vedborer
løvtræsmyrebille • — Opilo mollis
lådden femfemfire bille se håret skyggebille
majssnudebille — Sitophilus zeamais
malakitbiller — Melyridae
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malvajordloppe1
mangestribet elmebarkbille — Scolytus multistriatus
Mannerheims glansløber — Bembidion mannerheimii
mariehøns — Coccinellidae
markglansløber — Bembidion lampros
markgrotteløber • — Trechus quadristriatus
markjordløber — Pterostichus melanarius
markløbere se markløbere og sandløbere
markløbere og sandløbere — Harpalus
marksandspringer se grøn sandspringer
markskarnbasse • — Geotrupes spiniger
marksmældere2
markspringer se grøn sandspringer
markspringere se sandspringere
marmoreret guldbasse se stor guldbasse
marmorvandkalv • — Rhantus suturalis
marmorvandkalve • — Rhantus
marskglansløber • — Bembidion iricolor
marskløbere — Pogonus
marvborer — Tomicus piniperda
marvborere — Tomicus
maskebiller — Lycidae
maskeblødvinge se rødbrystet maskebille
mat lindebuk • — Stenostola ferrea
mat tunnelløber • — Dyschirius obscurus
matblå kåljordloppe • — Phyllotreta nigripes
matgrøn solbille • — Oedemera virescens
matgrønlig sumpløber se grøn øjenløber
matgul møgbille • — Aphodius immundus
matsort jordloppe se matblå kåljordloppe
matsort jordløber • — Pterostichus punctulatus
matsort kvikløber • — Agonum lugens
matsort møgbille • — Aphodius ater
matsort skivebuk • — Ropalopus clavipes
matsort træsmælder • — Crepidophorus mutilatus
matsort ådselbille — Aclypea opaca
melbille se melskrubbe
1
2

Tidligere anvendt om Podagrica fuscicornis.
Tidligere anvendt om slægten Adrastus.
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melbiller1 — slægterne Gnatocerus og Tenebrio2.
mellemstor busksmælder se matsort træsmælder
mellemstor hurtigløber se lang kvikløber
mellemstor muldløber se kærjordløber
mellemstor stumpbille — Margarinotus terricola
mellemstor vandkær • — Hydrochara caraboides
mellemstor ådselbille se sort ådselbille

Melskrubbe - Tenebrio molitor
melskrubbe — Tenebrio molitor
melskrubber se melbiller
messingbille se messingtyv
messingfarvet tyv se messingtyv
messingtyv — Niptus hololeucus
metalbukke3
metalfarvet dunblødbille se stor malakitbille
metalfarvet dunblødvinge se stor malakitbille
metalglinsende muldløber se lille metaljordløber
metalgrøn bredløber — Anisodactylus poeciloides
metalgrøn jordsmælder se egesmælder
metalgrøn kalkløber • — Ophonus nitidulus
metaljordløber se bred metaljordløber
metallisk sandløber — Harpalus affinis
metalløber se metallisk sandløber
metalløbere se ovalløbere
metalskyggebille • — Scaphidema metallicum
middagsbuk se smalbuk
middagshækkebuk se smalbuk
midebille • — Microsporus acaroides
midebiller se palperovbiller
mindre fluebuk se lille fluebuk
mindre metalbuk se langhornet fyrrebuk
1

Tidligere desuden anvendt om slægten rismelbiller.
Synonymet melskrubber går kun på denne slægt.
3
Tidligere anvendt om slægten Monochamus.
2
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minérløbere se sandgravere
minérpragtbiller • — slægterne Aphanisticus og Trachys.
minibiller1
mosbille se almindelig ødebille
moseblødbille — Dascillus cervinus
mosegrotteløber • — Trechus rivularis
mosejordløber • — Pterostichus rhaeticus
moseløbere — Acupalpus
moseskyggebille • — Opatrum riparium
mosevandkalv se tværridset vandkalv
moskusbuk — Aromia moschata
moskusbukke2
muldløbere se jordløbere
muldsmældere • — Throscidae
muldvarpebiller • — Heteroceridae
Murrays skjoldbille3
musebille • — Leptinus testaceus
musebiller4
musegrå smælder — Agrypnus murinus
museumsbille se museumsklanner
museumsklan se museumsklanner
museumsklanner5 — Anthrenus museorum
museumsklannere se tæppebiller
myceliebiller se svampebiller
myreagtig præstebille se myrebille
myrebille6 — Thanasimus formicarius
myrebiller7 — Cleridae
myrebladbille — Clytra quadripunctata
myreblødbille se myrebille
myrekøllebille • — Amphotis marginata
myrelignende rovbille se giftig rovbille
1

Tidligere anvendt om familien Corylophidae.
Tidligere anvendt om slægten Aromia.
3
Tidligere anvendt om Cassida murraea.
4
Tidligere anvendt om slægten Leptinus.
5
Tidligere desuden anvendt om tæppeklanner.
6
Tidligere desuden anvendt om gul kølledrager.
7
Tidligere desuden anvendt om familien Scydmaenidae, slægten kølledragere og slægten
Thanasimus.
2
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myrerøver • — Drusilla canaliculata
myrestumpbiller1
myretuestumpbiller2
møgbasse se overdrevsskarnbasse
møgbille se månetorbist
møgbiller — Aphodius
møggravere • — Onthophagus
møgkærer • — Sphaeridium
møgrovbiller • — Philonthus
mørk barkbuk se brun barkbuk
mørk brunløber • — Bradycellus csikii
mørk damløber • — Stenolophus mixtus
mørk dværgløber • — Tachys bistriatus
mørk dyndløber se mat tunnelløber
mørk fløjlsløber se sort fløjlsløber
mørk jordloppe se blanksort kåljordloppe og matblå kåljordloppe.
mørk jordsmælder se fyrresmælder
mørk kornsmælder — Agriotes obscurus
mørk lindebuk se blank lindebuk
mørk markløber se rundbrystet sandløber
mørk metalløber se mørk ovalløber
mørk ovalløber • — Amara cursitans
mørk rødløber se lyngbrunløber
mørk skovsmælder — Ampedus nigerrimus
mørk ådselbille — Silpha obscura
mørkbenet kvikløber • — Agonum versutum
mørkbenet slankløber se mørkbenet kvikløber
mørkbenet sumpløber se sortbenet øjenløber
mørkbrun barkløber se brun barkløber
mørkbrun punkturløber se sortbrun kalkløber
mørkbåndet gråbuk • — Leiopus nebulosus
mørkebrun hækkebuk se forskelligfarvet hækkebuk
mørkebrun metalløber se mørkebrun ovalløber
mørkebrun ovalløber • — Amara apricaria
mørkegrøn fløjlsløber — Chlaenius nitidulus
mørkgrønlig glansløber — Bembidion assimile
1
2

Tidligere anvendt om slægten Hetaerius.
Tidligere anvendt om slægten Myrmetes.
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mørklåret glansløber — Bembidion femoratum
måneplettet glansløber — Bembidion lunatum
måneplettet møgkær • — Sphaeridium lunatum
måneplettet stumpbille — Margarinotus bipustulatus.
månetorbist — Copris lunaris
nakkehornet møggraver • — Onthophagus nuchicornis
nakkehornet pillebille se nakkehornet møggraver
natløbebille se sandgraver
natoldenborre — Serica brunnea
natoldenborrer1
natskyggekøllebille • — Laria dulcamarae
nellikegnaver — Hypera arator
netskyggebille • — Bolitophagus reticulatus
nordeuropæisk pragtbille se guldgrubet pragtbille
nordisk halsløber se bred skyggeløber
nordlig glansløber • — Bembidion schuppelii
nældekøllebiller • — Brachypterus
næsehornsbille — Oryctes nasicornis
næsehornsbiller2
nøddesnudebille — Curculio nucum
nøgen tandbuk se båndet tandbuk
nøkkerosens bladbille se åkandebille
nålegråbuk • — Pogonocherus fasciculatus
nåletræbuk se granbarkbuk
nåletræbukke — Tetropium
nåletræernes lille snudebille se lille fyrresnudebille
nåletræernes store snudebille se stor nåletræsnudebille
nåletræsnudebille se stor nåletræsnudebille
nåletræstumpbiller3
oktobermøgbille • — Aphodius obliteratus
oldenborre se almindelig oldenborre
oldenborrer4
olding se moseblødbille
oliebille se blå oliebille, grøn oliebille og sort oliebille.

1

Tidligere anvendt om slægten Serica.
Tidligere anvendt om slægten Oryctes.
3
Tidligere anvendt om slægten Plegaderus.
4
Tidligere anvendt om slægten Melolontha.
2
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oliebiller1 — Meloe
omstrejfende markløber se hedesandløber
orangebrystet solbille • — Oedemera croceicollis
orlogsværftbille se egeværftbille
otteplettet blomsterbuk se jysk blomsterbuk
otteplettet glansløber • — Bembidion octomaculatum
oval grotteløber • — Trechus secalis
oval stumpløber — Margarinotus neglectus
ovalløbere — Amara
overdrevsløber • — Carabus cancellatus
overdrevsskarnbasse — Geotrupes stercorarius
paddehattens rovbille se jysk ildrovbille
padderokkens snudebille se padderokkesnudebille
padderokkesnudebille • — Grypus equiseti
palperovbiller • — Pselaphinae
parallel barkløber • — Dromius meridionalis
parketbille se brun splintvedbille
parketbiller se splintvedbiller
parkløber se kratløber
peberrodens bladbille2
pelsbille se pelsklanner
pelsklan se pelsklanner
pelsklanner — Attagenus pellio
pelsklannere3
perikonbladbille • — Chrysolina geminata
perikonfaldbille • — Cryptocephalus moraei
perikums faldbille se perikonfaldbille
perlevandkærer • — Laccobius
pilebille se håret pilebladbille og rødbrun birkebladbille.
pilebladbille se rødbrun birkebladbille
pilebuk • — Oberea oculata
pilekvistbukke se gråbukke
pilepragtbille • — Agrilus viridis
pileurtbladbille — Gastrophysa polygoni
pillebiller se ødebiller
pindsvinebille — Hispa atra
1

Tidligere desuden anvendt om familien plasterbiller.
Tidligere anvendt om Plagiodera versicolora.
3
Tidligere anvendt om slægten Attagenus.
2
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planløber • — Olisthopus rotundatus
planløbere — Olisthopus
plasterbiller — Meloidae
plasterbiller og oliebiller se plasterbiller
plebejisk metalløber se plebejisk ovalløber
plebejisk ovalløber • — Amara plebeja
pletbukke se gråbukke
plethornet løvsnudebille1
plettet askebarkbille — Hylesinus fraxini
plettet barkbuk se mørkbåndet gråbuk
plettet blomsterbuk se sydlig blomsterbuk
plettet dværgsmælder — Oedostethus quadripustulatus
plettet skjoldbille — Cassida nebulosa
plettet smalbuk se sydlig blomsterbuk og blodrød blomsterbuk.
plettet smalløber se klitsmalløber
plettet springvandkalv • — Laccophilus hyalinus
plettet sumpvandkalv se plettet springvandkalv
plettet tømmerbuk2
plettet vandtræder — Peltodytes caesus
plettet vædderbuk se sortgrå hvepsebuk
plump metalløber se plump ovalløber
plump ovalløber • — Amara ingenua
polarløber • — Miscodera arctica
polarløbere — Miscodera
poppelbladbille — Chrysomela populi
poppelbuk — Saperda carcharias
poppelbukke se kravebukke
poppelens bladbille se poppelbladbille
poppelglansbille se poppelbladbille
poppelguldbille se rækkepunkteret guldbille
poppelloppe3
pragtbilleagtig skovbuk se valsebuk
pragtbiller — Buprestidae
pragtløbere — Carabus
Pragtsmælder pragtsmælder • — Ischnodes sanguinicollis
Ischnodes
pragtsumpløber — Badister unipustulatus
sanguinicollis
1

Tidligere anvendt om Phyllobius maculicornis.
Tidligere anvendt om Acanthoderes clavipes.
3
Tidligere anvendt om Rhynchaenus populicola.
2
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pragttorbister • — Gnorimus
prikket gråbuk • — Oplosia fennica
primitive snudebiller se spidsmussnudebiller
prydskivebuk • — Poecilium alni
præstebille1 — Rhagonycha fulva
pukkelbladbille • — Zeugophora subspinosa
pukkelbryst se faldbiller
pukkellandkær • — Cercyon ustulatus
punkteret rødløber se hedemosevinterløber
punkteret skjoldbille2 se plettet skjoldbille
punkteret snudebille3
punkteretstribet muldløber se punktstribet jordløber
punktstribet dværgstumpbille — Carcinops pumilio
punktstribet jordløber • — Pterostichus kugelanni
punkturløbere se kalkløbere
pupperøver se lille pupperøver og stor pupperøver.
pupperøvere — Calosoma
purpur kamsmælder4
purpurstumpbille — Margarinotus purpurascens
pynteløber se skovkvikløber
pæreløvsnudebille — Phyllobius pyri
randet stumpvinget blødbille5
randhåret ådselgraver • — Nicrophorus vestigator
rapsens jordloppe se rapsjordloppe
rapsglansbille se glimmerbøsse
rapsjordloppe — Psylliodes chrysocephala
regnfangens hjelmbille se rejnfanbladbille
rejnfanbille se rejnfanbladbille
rejnfanbladbille — Galeruca tanaceti
rhombetræsmælder • — Stenagostus rhombeus
ribberovbiller — Micropeplus
ribbestumpbiller • — Onthophilus
ribbevinger — Melandrya

1

Tidligere desuden anvendt om myrebille.
Tidligere desuden anvendt om Cassida vibex.
3
Tidligere anvendt om Hypera zoilus.
4
Tidligere anvendt om Anostirus purpureus.
5
Tidligere anvendt om Malthodes marginatus.
2
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risgærdebarkløber • — Dromius quadrisignatus
rismelbille se amerikansk rismelbille
rismelbiller — Tribolium
rissnudebille — Sitophilus oryzae
rodbiller • — Hylastes
rodtorbister • — slægterne Psammodius, Diastictus og Rhyssemus.
roegnaver se sandgråsnude
rosens bladbille se hvidtjørnsbladbille
rosentorbist se grøn guldbasse
rovbiller1 — Staphylinidae
ru jordbille se lille uldtorbist
rudret muldvarpebille2
rund tyvbille se kugletyv
rundbrystet sandløber • — Harpalus neglectus
rundbukke se kravebukke
rundhoftet vandkalv • — Dytiscus dimidiatus
rundstumpbiller3
rundtandet barkbille — Orthotomicus proximus
runkelroebille — Atomaria linearis
runkelroens ådselbille se matsort ådselbille
rustfarvet kornbille — Cryptolestes ferrugineus
rustfarvet skjoldbille4
rustgul markløber se rustgul sandløber
rustgul sandløber • — Harpalus flavescens
rustrød træklan5
rynket ådselbille — Thanatophilus rugosus
rækkepunkteret guldbille — Chrysolina oricalcia
rækkepunkteret markløber se firepunktet markløber
rækkepunkteret muldløber se bronzejordløber
rød blomsterbuk — Anoplodera rubra
rød hasselsnudebille se hasselbladruller
rød klittorbist • — Aegialia spissipes
rød kuglevandkalv • — Hyphydrus ovatus
rød myrestumpbille — Hetaerius ferrugineus
1

Tidligere desuden anvendt om slægten ribberovbiller.
Tidligere anvendt om Heterocerus fenestratus.
3
Tidligere anvendt om slægten Gnathoncus.
4
Tidligere anvendt om Hypocassida subferruginea.
5
Tidligere anvendt om Rhizophagus ferrugineus.
2
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rød pilebladbille • — Chrysomela saliceti
rød poppelbladbille se poppelbladbille
rød rovbille se ildrovbille
rød sirsmælder • — Denticollis rubens
rød skivebuk — Pyrrhidium sanguineum
rød skjoldlusbille se slank mariehøne
rød skovsmælder — Ampedus cinnabarinus
rød smalbuk se rød blomsterbuk
rød smælder se stor skovsmælder
rødbenet bredløber — Anisodactylus nemorivagus
rødbenet glansløber — Bembidion doris
rødbenet hårløber se stor kobberløber
rødbenet jordløber • — Pterostichus strenuus
rødbenet koprabille — Necrobia rufipes
rødbenet markløber — Harpalus rubripes
rødbenet metalløber se rødbenet ovalløber
rødbenet muldløber se rødbenet jordløber
rødbenet møgbille — Aphodius rufipes
rødbenet ovalløber • — Amara familiaris
rødbenet sirbuk se tobaksfarvet blomsterbuk
rødbrun birkebladbille — Lochmaea caprea
rødbrun blomstersnudebille1
rødbrun guldbille2
rødbrun kvikløber • — Platynus obscurus
rødbrun rismelbille — Tribolium castaneum
rødbrystet blomsterbuk • — Acmaeops collaris
rødbrystet glansløber — Bembidion ruficolle
rødbrystet hjertesmælder • — Cardiophorus ruficollis
rødbrystet koprabille — Necrobia ruficollis
rødbrystet maskebille • — Dictyoptera aurora
rødbrystet torpedoløber — Calathus melanocephalus
rødbrystet træsmælder se pragtsmælder
rødbrystet ørkenløber se glat hedeløber
rødbrystet ådselbille — Oiceoptoma thoracica
rødbuget blomsterbuk • — Grammoptera abdominalis
rødbuget møgbille • — Aphodius foetens
rødbuget sirbuk se rødbuget blomsterbuk
1
2

Tidligere anvendt om Anthonomus phyllocola.
Tidligere anvendt om Chrysolina staphylaea.
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rødbuget spidsbuk — Leptura nigra
rødfodet markløber — Harpalus tardus
rødhalet busksmælder — Athous haemorrhoidalis
rødhalet møgbille — Aphodius haemorrhoidalis
rødhalset blomsterbuk se rødbrystet blomsterbuk
rødhalset moseløber • — Acupalpus flavicollis
rødhalset ådselbille se rødbrystet ådselbille
rødhovedet kardinalbille • — Pyrochroa serraticornis
rødkløversnudebille — arterne Apion apricans1, A. assimile og A. trifolii.
rødlig spidsbuk — Leptura revestita
rødløber — Odacantha melanura
rødløbere2 • — Odacantha
rødmundet spidshale • — Anaspis rufilabris
rødplettet blomsterbuk se firebåndet blomsterbuk
rødplettet glansløber — Bembidion saxatile
rødplettet kuglebille se askemariehøne
rødplettet mariehøne se askemariehøne
rødplettet møgkær • — Sphaeridium scarabaeoides
rødrandet bladbille3 se rødrandet guldbille
rødrandet guldbille — Chrysolina limbata
rødrandet maskebille • — Platycis cosnardi
rødrandet sirløber se stor skægløber
rødrandet ådselgraver se kæmpeådselgraver
rødskuldret smælder • — Calambus bipustulatus
rødvinget glansløber se rødplettet glansløber
rødvinget rovbille4 — Staphylinus erythropterus
rødvinget skarnbøddel se lakrød møgbille
røllikebladbille se rejnfanbladbille
rørløbere se rødløbere
rådborebille se dødningeur
rådstumpbiller — Saprinus
saftkøllebiller • — Soronia
salttunnelløber • — Dyschirius salinus
sandgraver — Broscus cephalotes
sandgravere • — Broscus
1

Synonymerne kløverspidsmussnudebille og kløversnudebille gælder kun denne art.
Tidligere desuden anvendt om slægterne brunløbere og vinterløbere.
3
Tidligere desuden anvendt om Chrysolina sanguinolenta.
4
Tidligere desuden anvendt om kejserrovbille.
2
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sandgråsnude • — Philopedon plagiatus
sandguldbille1
sandhåret møgbille • — Aphodius contaminatus
sandkobberløber • — Asaphidion flavipes
sandoldenborre • — Hoplia graminicola
sandpilere • — Anthicidae
sandskarnbasse se glat skarnbasse
sandskyggebille • — Crypticus quisquilius
sandsnudebille2
sandspringer se brun sandspringer
sandspringere — Cicindela
sandstumpbille — Atholus corvinus
sandådselgraver • — Nicrophorus fossor
sankthansbille se sankthansorm
sankthansoldenborre — Amphimallon solstitiale
sankthansorm — Lampyris noctiluca
sankthansorme3 se ildfluer
savsmældere4
savtakkede kornbiller — Oryzaephilus
savtakket kornbille — Oryzaephilus surinamensis
Schiødtes stubbebuk5
Scopolis langbuk se sort bøgebuk
seksbåndet blomsterbuk • — Judolia sexmaculata
seksliniet ribbestumpbille — Onthophilus striatus
seksliniet stribestumpbille se seksliniet ribbestumpbille
seksplettet bladbille se seksplettet faldbille
seksplettet blomsterbuk • —Anoplodera sexguttata
seksplettet faldbille — Cryptocephalus sexpunctatus
seksplettet sirbuk se seksplettet blomsterbuk
sekspunktet kvikløber • — Agonum sexpunctatum
sekspunktet slankløber se sekspunktet kvikløber
seksstribet hurtigløber se mosegrotteløber
sekstenplettet mariehøne6 — Halyzia sedecimguttata
1

Tidligere anvendt om Chrysolina marginata.
Tidligere anvendt om Cleonis pigra.
3
Tidligere desuden anvendt om slægten Lampyris.
4
Tidligere anvendt om slægten Sericus.
5
Tidligere anvendt om Arhopalus tristis.
6
Tidligere desuden anvendt om sekstenprikket mariehøne.
2
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sekstenprikket mariehøne — Tytthaspis sedecimpunctata
sen landkær • — Cercyon lateralis
sennepsbladbille — Phaedon cochleariae
silkeglinsende faldbille — Cryptocephalus sericeus
silkeglinsende jordsmælder — Prosternon tesselatum
silkeglinsende snudebille1
sirbukke se blomsterbukke
sirløbere se skægløbere
sirsmældere — Denticollis
sivbuk2 se takket sivbuk
sivbukke — slægterne Donacia3, Macroplea4 • og Plateumaris •.
sjælden metalløber se hedeovalløber
sjællandsk kamsmælder5
skabiosens glansbille6
skakbræt • — Propylea quatuordecimpunctata
skarabæer se torbister
skarlagensvampehøne • — Endomychus coccineus
skarnbasse se glat skarnbasse og overdrevsskarnbasse.
skarnbasser7— slægterne Geotrupes8 og Typhaeus •.
skarnbøddel se lakrød møgbille
skarnbødler se møgbiller
skarntydens snudebille se gaffelsnudebille
skarptandet barkbille — Ips acuminatus
skimmelbiller9 — Corticariidae
skindbiller se torbister
skinkebille — Korynetes caeruleus
skinkebiller10 — Korynetes
skinnende møggraver • — Onthophagus coenobita
1

Tidligere anvendt om Polydrusus sericeus.
Tidligere desuden anvendt om Donacia simplex.
3
Synonymet almindelige sivbukke går kun på denne slægt.
4
Synonymet dybvandssivbukke går kun på denne slægt.
5
Tidligere anvendt om Actinecerus sjaelandicus.
6
Tidligere anvendt om Phalacrus corruscus.
7
Tidligere desuden anvendt om familien torbister.
8
Synonymet egentlige skarnbasser går kun på denne slægt.
9
Tidligere desuden anvendt om familierne svampebiller og svampehøns samt slægten
tandbiller.
10
Tidligere desuden anvendt om koprabiller.
2
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skivebuk se husbuk
skivebukke — slægterne Callidium, Pyrrhidium •, Ropalopus • og
Phymatodes •.
skivevandkalve • — slægterne Acilius og Graphoderus.
skjoldbille se plettet skjoldbille og tidselskjoldbille.
skjoldbiller — slægterne Cassida, Pilemostoma • og Hypocassida •.
skjulnakke se faldbiller
skomager se langhornet fyrrebuk
skovbuk se valsebuk
skovbukke1
skovfladløber — Nebria brevicollis
skovjordloppe se stor gulstribet jordloppe
skovjordløber — Pterostichus niger
skovkvikløber • — Platynus assimilis
skovløbere se sneglerøvere
skovmalakitbille • — Malachius bipustulatus
skovmarkløber • — Harpalus xanthopus
skovmosekvikløber • — Platynus krynickii
skovsandspringer se stor sandspringer
skovskarnbasse2 — Geotrupes stercorosus
skovsmældere — Ampedus
skovspringer se stor sandspringer
Skovådselgraver Nicrophorus investigator
skovådselgraver3 — Nicrophorus investigator
skovådselbille se snegleådselbille
skriver se autograf
skrækrovbille • — Creophilus maxillosus
skræntløbere se stumpløbere
skræntoldenborre • — Maladera holosericea
skræntskyggebille • — Opatrum sabulosum
skræppebladbille — Gastrophysa viridula
skulderbuk se forskelligfarvet hækkebuk
skulderplettet glansløber — Bembidion humerale
skulderplettet kærløber se mørk damløber
1

Tidligere anvendt om slægten Spondylis.
Tidligere desuden anvendt om overdrevsskarnbasse.
3
Tidligere desuden anvendt om sortrandet ådselgraver.
2
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skulderplettet skønløber se skulderplettet sumpløber
skulderplettet sumpløber • — Badister sodalis
skulderplettet ørkenløber se smalbrystet hedeløber
skulpesnudebille se blygrå rapssnudebille
skyggebiller — Tenebrionidae
skyggeløbere • — Patrobus
skægløbere — Leistus
skæltorbist • — Valgus hemipterus
skærmplantens blødvinge se præstebille
skærmplantens torbist se engoldenborre
skønløbere se sumpløbere
slamvandkærer • — Helophorus
slangehovedets snudebille se slangehovedsnudebille
slangehovedsnudebille • — Ceutorhynchus geographicus
slank kalkløber • — Ophonus rupicola
slank mariehøne • — Coccidula rufa
slank markløber se smaragdsandløber
slank skønløber1 se brun sumpløber
slankløbere se kvikløbere
slikløber — Dicheirotrichus gustavii
slikløbere • — Dicheirotrichus
slimsvampebiller • — Anisotoma
smal blomsterbuk • — Strangalia attenuata
smal dødningebille — Blaps mortisaga
smal egepragtbille • — Agrilus angustulus
smal frøklanner — Trogoderma angustum
smal glansløber se lille firplettet glansløber
smal klittorbist • — Aegialia sabuleti
smal kornsmælder • — Dalopius marginatus
smal ovalløber • — Amara crenata
smal pragtbille se smal egepragtbille
smal rovbille se giftig rovbille
smal sandløber • — Harpalus anxius
smal sivløber • — Dromius linearis
smal skyggeløber • — Patrobus assimilis
smal stumpløber • — Microlestes minutulus
smal sædsmælder se smal kornsmælder
1

Denne art er senere splittet op i 3 arter, se derfor også fintstribet sumpløber og sort
sumpløber.
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smal torpedoløber — Calathus erratus
smal tunnelløber • — Dyschirius angustatus
smalbiller • — Monotomidae
smalbrystet dyndløber se smal tunnelløber
smalbrystet hedeløber • — Cymindis angularis
smalbrystet metalløber se smalbrystet ovalløber
smalbrystet muldløber se brandjordløber
smalbrystet ovalløber • — Amara quenseli
smalbuk — Stenocorus meridianus
smalbukke1 se blomsterbukke
smalløbere — Demetrias
smalrandet vandkalv se brillevandkalv
smaragdsandløber — Harpalus smaragdinus
smuk metaljordløber • — Pterostichus lepidus
smuk poppelbuk se stigebuk
smuk sandløber • — Harpalus distinguendus
smuk skovsmælder — Ampedus elegantulus
smuk smalløber • — Demetrias imperialis
smældere — Elateridae
små vandkalve • — Hydroporus
småplettet brodbille • — Curtimorda maculosa
snabelbiller • — Salpingus
snegleblødvinge • — Drilus concolor
snegleblødvinger • — Drilidae
sneglebælgsnudebille — Apion pisi
sneglerøver — Cychrus caraboides
sneglerøvere • — Cychrus
snegleådselbille • — Phosphuga atrata
snudebiller2 — familierne Curculionidae3 og Nemonychidae samt
overfamilien Curculionoidea •.
snyltebiller • — Rhipiphoridae
solbiller • — Oedemeridae
sort bastborer4
sort blomsterbuk • — Anoplodera scutellata
1

Tidligere desuden anvendt om slægten Agapanthia.
Tidligere desuden anvendt om bredsnudebiller. Denne familie samt familierne
spidsmussnudebiller og bladrullere hører også til overfamilien snudebiller.
3
Synonymet egentlige snudebiller går kun på denne familie.
4
Tidligere anvendt om Hylastes ater.
2
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sort busksmælder — Hemicrepidius niger
sort bøgebuk • — Cerambyx scopoli
sort dværgløber se sort stumpløber
sort faldbille se gederamsbille
sort fløjlsløber • — Chlaenius tristis
sort granbarkbuk se granbarkbuk
sort hørjordloppe • — Longitarsus parvulus
sort jordstumpbille — Dendrophilus punctatus
sort kantløber se skovfladløber
sort korngnaver se korngnaver
sort kornsmælder1
sort markløber se sort sandløber
sort moseløber • — Acupalpus exiguus
sort muldløber se skovjordløber
sort oliebille — Meloe proscarabaeus
sort pindsvinebille se pindsvinebille
sort pragttorbist • — Gnorimus variabilis
sort sandløber • — Harpalus serripes
sort sandpiler • — Anthicus ater
sort skivebuk se matsort skivebuk
sort skovløber se sneglerøver
sort skovsmælder — Ampedus nigrinus
sort skyggebille se blå ribbevinge
sort slankløber se matsort kvikløber
sort smalbuk se sort blomsterbuk og sort spidsbuk.
sort spidsbuk — Leptura aethiops
sort stumpbille se stor stumpbille
sort stumpløber • — Syntomus truncatellus
sort sumpløber • — Badister dilatatus
sort sædsmælder2
sort ådselbille — Silpha carinata
sort ådselgraver3 — Nicrophorus humator
sortbenet bredløber — Anisodactylus signatus
sortbenet metalløber se sortbenet ovalløber
sortbenet ovalløber • — Amara ovata
sortbenet spejlløber — Notiophilus aquaticus

1, 2
3

Tidligere anvendt om Ectinus aterrimus.
Tidligere desuden anvendt om kæmpeådselgraver og snegleådselbille.
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sortbenet øjenløber • — Elaphrus uliginosus
sortblå guldbille — Chrysolina haemoptera
sortblå kornbladbille — Oulema gallaeciana
sortbrun kalkløber • — Ophonus puncticollis
sortbrystet maskebille • — Pyropterus nigroruber
sortbuget barkløber se sortbuget sivløber
sortbuget sivløber • — Dromius notatus
sortbuget vandkalv • — Dytiscus semisulcatus
sortbåndet grotteløber • — Trechus discus
sortbåndet hurtigløber se sortbåndet grotteløber
sortbåndet spidsbuk se firebåndet blomsterbuk
sortbåndet tandbuk se fyrretandbuk
sortebrun bjergløber se lille kamløber
sortglinsende ådselbille se snegleådselbille
sortgrøn kvikløber • — Agonum micans
sortgrå hvepsebuk • — Xylotrechus rusticus
sorthovedet kardinalbille • — Pyrochroa coccinea
sorthovedet kornbille se kornbladbille
sorthåret bladbille se pindsvinebille
sorthåret ådselgraver se sortrandet ådselgraver
sortkøllet ådselgraver • — Nicrophorus vespilloides
sortløber • — Licinus depressus
sortløbere — Licinus
sortpandet sirløber se sortpandet skægløber
sortpandet skægløber • — Leistus terminatus
sortplettet agerrovbille • — Tachyporus hypnorum
sortplettet bladbille • — Phyllobrotica quadrimaculata
sortplettet pilebladbille — Gonioctena viminalis
sortplettet spidshale • — Anaspis maculata
sortrandet oldenborre — Melolontha hippocastani
sortrandet ådselgraver • — Nicrophorus sepultor
sortrød landkær • — Cercyon melanocephalus
sortsmældere — Melanotus
sortspidset havebuk se dværgbuk
sortspidset skovsmælder1
sortstribet busksmælder — Athous vittatus
sortsømmet blomsterbuk • — Leptura melanura
sortsømmet spidsbuk se sortsømmet blomsterbuk
1

Tidligere anvendt om Ampedus praeustus.
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sorttegnet kærløber se spraglet damløber
spansk flue — Lytta vesicatoria
spansk fluebille se spansk flue
spanske fluer1
spejlløbere — Notiophilus
spidsbukke se blomsterbukke
spidshaler • — Scraptiidae
spidsmussnudebiller2 — Brentidae
spidsrovbiller • — Tachinus
spidsvinger — Anaspis
spinkel jordløber • — Pterostichus gracilis
spinkel muldløber se spinkel jordløber
splintborere3
splintvedbiller4 — Lyctinae
spraglet blomsterbuk se firebåndet blomsterbuk
spraglet damløber — Stenolophus teutonus
spraglet kvikløber — Anchomenus dorsalis
spraglet oliebille se grøn oliebille
spraglet spidsbuk se smal blomsterbuk
springere se jordlopper
springsnudebiller • — Pelenomus
springsumpbiller • — Scirtes
springvandkalve • — Laccophilus
spættet dværgsmælder — Negastrius pulchellus
staldglansløber • — Ocys quinquestriatus
staldløber — Laemostenus terricola
staldløbere • — Laemostenus
staldskimmelbille • — Latridius minutus
stenfrugtsnudebille se kirsebærsnudebille
steppeløber • — Masoreus wetterhallii
steppeløbere • — Masoreus
stigebuk — Saperda scalaris
stinkende rovbille se stor rovbille
stivnakke se dødningeur
stokrosesnudebille — Apion radiolus
1

Tidligere anvendt om slægten Lytta.
Tidligere desuden anvendt om slægten Apion.
3
Tidligere anvendt om slægten Scolytus.
4
Tidligere desuden anvendt om slægten Lyctus.
2
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stor askebarkbille — Hylesinus crenatus
stor barkstumpbille • — Platysoma compressum
stor bladrandbille — Sitona puncticollis
stor blødvinge — Cantharis fusca
stor blå jordloppe • — Altica oleracea
stor borebille se hvidbroget borebille
stor busksmælder se rhombetræsmælder
stor bækklobille se stor klobille
stor bøgetræbuk se garver
stor bøghjort se bøghjort
stor cylinderbille • — Colydium elongatum
stor dovenløber — Clivina fossor
stor dyndløber se stor tunnelløber
stor egefladbille • — Silvanus bidentatus
stor egepragtbille • — Agrilus sulcicollis
stor elmebarkbille — Scolytus scolytus
stor fyrresnudebille — Pissodes pini
stor glansløber • — Bembidion tetracolum
stor gransnudebille se stor nåletræsnudebille
stor grotteløber • — Trechus rubens
stor grøn glansløber • — Bembidion stephensi
stor guldbasse • — Liocola marmorata
stor guldbille se blå glansbladbille
stor guldløber — Carabus auratus

Stor gulstribet jordloppe Phyllotreta nemorum
stor gulstribet jordloppe — Phyllotreta nemorum
stor hjelmbille1
stor hurtigløber se stor grotteløber
stor hvepsebuk • — Plagionotus arcuatus
stor hørjordloppe se grønlig hørjordloppe
stor jordbille se stor uldtorbist
stor jordmøgbille • — Aphodius varians
stor kamløber • — Dolichus halensis
1

Tidligere anvendt om Galeruca pomonae.
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stor kardinalbille se sorthovedet kardinalbille
stor klitskyggebille • — Phylan gibbus
stor klobille • — Limnius volckmari
stor kobberløber • — Asaphidion pallipes
stor kornsmælder • — Agriotes pilosellus
stor korsløbebille se stor korsløber
stor korsløber — Panagaeus cruxmajor
stor kælderløber se kælderløber
stor langben • — Labidostomis tridentata
stor lærkebarkbille — Ips cembrae
stor løbebille se kratløber
stor malakitbille • — Malachius aeneus
stor markløber se håret markløber
stor marmoreret hedesnudebille1
stor marvborer se marvborer
stor metalløber se stor ovalløber
stor møgbille — Aphodius fossor
stor møggraver • — Onthophagus vacca
stor nåletræsnudebille — Hylobius abietis
stor ovalløber • — Amara aulica
stor pileloppe — Rhynchaenus rufitarsis
stor poppelbladbille se poppelbladbille
stor poppelbuk se poppelbuk
stor pupperøver — Calosoma sycophanta
stor rovbille — Ocypus olens
stor rødløber se kærvinterløber
stor rødvinget smælder se stor skovsmælder
stor sandspringer • — Cicindela sylvatica
stor sirsmælder se rød sirsmælder
stor skarnbasse se overdrevsskarnbasse
stor skjoldbille — Cassida viridis
stor skovsmælder • — Ampedus sanguineus
stor skyggebille se smal dødningebille
stor skægløber — Leistus rufomarginatus
stor skønløber se pragtsumpløber
stor sortsmælder — Melanotus castanipes
stor spidshale • — Anaspis frontalis
stor stumpbille • — Hister unicolor
1

Tidligere anvendt om Chromoderus affinis.
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stor sumpbille • — Microcara testacea
stor sumpvandkær • — Limnebius truncatellus
stor svampebille • — Mycetophagus quadripustulatus
stor svampeborer • — Cis boleti
stor sædsmælder se stor kornsmælder
stor tandbuk se egetandbuk
stor torpedoløber — Calathus fuscipes
stor tunnelløber1 • — Dyschirius chalceus
stor uldtorbist • — Trox sabulosus
stor vandkalv — Dytiscus marginalis
stor vandkær — Hydrophilus piceus
stor vædderbuk se urskovshvepsebuk
stor værftbille se almindelig værftbille
stor æblebarkbille • — Scolytus mali
stor ådselbille se ligrøver
store vandkalve • — Dytiscus
storhovedet minérløber se sandgraver
storhovedet sumpløber • — Badister dorsiger
stort kors se stor korsløber
storøjede rovbiller se øjenrovbiller
storøjerovbiller se øjenrovbiller
stovt landkær • — Cercyon obsoletus
stranddværgsmælder2
strandfluerøver • — Aleochara bipustulata
strandglansløber — Bembidion aeneum
strandklanner • — Dermestes szekessyi
strandløbere se slikløbere
strandovalløber • — Amara convexiuscula
strandpragtbille • — Aphanisticus pusillus
strandpupperøver • — Calosoma maderae
strandskyggebille • — Phaleria cadaverina
strandtunnelløber • — Dyschirius thoracicus
strandådselbille — Thanatophilus dispar
strandådselgraver se ligrøver
stribede jordlopper3

1

Tidligere desuden anvendt om stor dovenløber.
Tidligere anvendt om Hypnoidus riparius.
3
Tidligere anvendt om slægten Phyllotreta.
2
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stribepunkteret markløber se klitsandløber
stribestumpbiller se ribbestumpbiller
stribet barkbuk — Asemum striatum
stribet bladbille se håret pilebladbille
stribet bladrandbille — Sitona lineatus
stribet fløjlsløber — Chlaenius quadrisulcatus
stribet fyrrebuk se stribet barkbuk
stribet gråsnude — Strophosoma melanogrammum
stribet guldbille — Chrysolina cerealis
stribet kornsmælder1 — Agriotes lineatus
stribet mariehøne — Myzia oblongoguttata
stribet skivevandkalv • — Acilius sulcatus
stribet skjoldbille se sølvstribet skjoldbille
stribet snudebille2
stribet svampebille se netskyggebille
stribet vandkalv se stribet skivevandkalv
stribet vedborer — Trypodendron lineatum
stribet sædsmælder se stribet kornsmælder
strømbiller se klobiller
strømklobille • — Elmis aenea
strømvandkalve — slægterne Deronectes, Nebrioporus •, Oreodytes •,
Scarodytes • og Stictotarsus •.
strømvandkærer • — Hydraena
strågul landkær • — Cercyon quisquilius
stråmand • — Dicranthus elegans
stubbebukke3
stumpbiller4 — Histeridae
stumphornet møggraver • — Onthophagus fracticornis
stumphornet pillebille se stumphornet møggraver
stumpløbere5 • — slægterne Microlestes6 og Syntomus7.

1

Tidligere desuden anvendt om mørk kornsmælder.
Tidligere anvendt om Tanymecus palliatus.
3
Tidligere anvendt om slægten Arhopalus.
4
Tidligere desuden anvendt om slægten Hister.
5
Tidligere desuden anvendt om slægten vandløbere.
6
Synonymet skræntløbere går kun på denne slægt.
7
Synonymet dværgløbere går kun på denne slægt.
2
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stumpvinget blødbille1
stærkt lugtende langbuk se moskusbuk
større fluebuk se fluebuk
stålblå blødbille se skinkebille
sumpbiller • — slægterne Cyphon og Microcara.
sumpbladbille2
sumpbladbiller • — slægterne Hydrothassa, Phaedon og Prasocuris.
sumpkøllebiller • — Kateretes
sumpløber se grøn øjenløber
sumpløbere3 • — Badister
sumpmariehøns • — Hippodamia
sumpvandkalv se tværstribet vandkalv
sumpvandkærer • — Limnebius
svampebille se stor svampebille, stor svampeborer og tigerskyggebille.
svampebiller4 • — Mycetophagidae
svampeborer se stor svampeborer
svampeborere — Ciidae
svampehøns — Endomychidae
svamperøvere • — Gyrophaena
svampespringere • — familien Melandryidae og slægten Orchesia.
svovlgul skyggebille • — Cteniopus sulphureus
sydlig blomsterbuk • — Leptura maculata
syrebladbille se skræppebladbille
syvplettet mariehøne — Coccinella septempunctata
syvprikket mariehøne se syvplettet mariehøne
sædsmældere se kornsmældere
sækbiller5 se faldbiller
søklobille • — Oulimnius tuberculatus
sølvplettet glansløber — Bembidion litorale
sølvstribet skjoldbille • — Cassida nobilis
sømplettet skovsmælder — Ampedus sanguinolentus
sørgebiller se dødningebiller
tagrørsfladbille • — Psammoecus bipunctatus

1

Tidligere anvendt om Malthinus biguttatus.
Tidligere anvendt om Galerucella calmariensis.
3
Tidligere desuden anvendt om slægten øjenløbere.
4
Tidligere desuden anvendt om familien træsvampbiller.
5
Tidligere desuden anvendt om slægten Clytra.
2
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takket sivbuk — Donacia aquatica
talgvedbille • — Prostomis mandibularis
talgvedbiller • — Prostomidae
tandbiller • — Cryptophagus
tandbuk se fyrretandbuk og blankplettet tandbuk.
tandbukke — Rhagium
tanglandkær • — Cercyon littoralis
tenrovbiller • — Cypha
ternet møgbille — Aphodius luridus
ternet snudebille1
tidevandsglansløber • — Cillenus lateralis
tidlig møgbille • — Aphodius distinctus
tidselbuk — Agapanthia villosoviridescens
tidselens kuglebille se tidselkuglebille
tidselkuglebille • — Sphaeroderma testaceum
tidselskjoldbille — Cassida rubiginosa
tigerskyggebille • — Diaperis boleti
tiliniet smalfod se coloradobille
tiplettet mariehøne — Adalia decempunctata
tiprikket mariehøne se tiplettet mariehøne
tjørnebladbille — Lochmaea crataegi
tobaksbille — Lasioderma serricorne
tobaksfarvet blomsterbuk • — Alosterna tabacicolor
tofarvet hedeløber • — Cymindis vaporariorum
tofarvet sivbuk — Donacia bicolor
tolvplettet aspargesbille — Crioceris duodecimpunctata
toogtyveplettet mariehøne — Psyllobora vigintiduopunctata
toogtyveprikket mariehøne se toogtyveplettet mariehøne
toplettet barkløber — Dromius fenestratus
toplettet barksmalbille — Rhizophagus bipustulatus
toplettet bengnaver — Nitidula bipunctata
toplettet blærebille se skovmalakitbille
toplettet brodbille • — Tomoxia bucephala
toplettet dunblødbille se skovmalakitbille
toplettet glansløber — Bembidion biguttatum
toplettet mariehøne — Adalia bipunctata
toplettet rovbille se toplettet øjenrovbille

1

Tidligere anvendt om Liophloeus tessulatus.
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toplettet spejlløber — Notiophilus biguttatus
toplettet vandkalv se lille møgkær
toplettet øjenrovbille • — Stenus biguttatus
toprikket mariehøne se toplettet mariehøne
torbister — familierne Scarabaeidae1, Geotrupidae2 • og Trogidae3 •.
tornbuk se garver
torpedoløbere — Calathus
torskemundkøllebiller • — Brachypterolus
tostribet jordloppe se stor gulstribet jordloppe
totandet barkbille — Pityogenes bidentatus
totandet strømvandkalv • — Nebrioporus depressus
trefarvet blomstersmælder se rødbrystet hjertesmælder
trefarvet kæmpesmælder se jættesmælder
trehornet skarnbasse4 — Typhaeus typhoeus
trettenplettet kuglebille5
træbukke6 — Cerambycidae
trægløber se stor dovenløber
trægløbere se dovenløbere
træhjorte se hjortebiller
trækøllebiller • — Epuraea
træsaftstumpbille — Margarinotus marginatus
træsmældere7
træstumpbiller8
træsvampbiller9 • — Erotylidae
trøffelbille — Leiodes cinnamomea
trøffeltorbist • — Odonteus armiger
trådhornsbiller10
tunnelløbere — Dyschirius
1

Synonymerne bladhornede biller, skarabæer og egentlige torbister går kun på denne
familie.
2
Synonymet skarnbasser går kun på denne familie.
3
Synonymet skindbiller går kun på denne slægt.
4
Tidligere desuden anvendt om månetorbist
5
Tidligere anvendt om Hippodamia tredecimpunctata.
6
Tidligere desuden anvendt om slægten Cerambyx.
7
Tidligere anvendt om slægten Ischnodes.
8
Tidligere anvendt om slægten Paromalus.
9
Tidligere desuden anvendt om svampeborere.
10
Tidligere anvendt om slægten Luperus.
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tunnelrovbiller • — Bledius
tvefarvet skovsmælder — Ampedus balteatus
tvefarvet ørkenløber se tofarvet hedeløber
tvefarvet ådselbille se rødbrystet ådselbille
tvegrubet slankløber se højmosekvikløber
tveplettet barkløber se toplettet barkløber
tveplettet glansløber se toplettet glansløber
tveplettet spejlløber se toplettet spejlløber
tveplettet stumpbille — Atholus bimaculatus
tvespidset knudebuk se løvgråbuk
tvestribet jordloppe se stor gulstribet jordloppe
tvetandbladbille — Chrysolina fastuosa
tvivlsom glansløber se kystglansløber
tvivlsom metalløber se tvivlsom ovalløber
tvivlsom ovalløber • — Amara municipalis
tværlinet vandkalv se tværstribet vandkalv
tværridsede vandkalve • — Colymbetes
tværridset vandkalv • — Colymbetes fuscus
tværstribet vandkalv — Hydaticus transversalis
tykbenet sivbuk se åkandesivbuk
tyklårsbiller se solbiller
tyklårssolbille • — Oedemera nobilis
tynd pilesnudebille1
Typograf - Ips typographus
typograf — Ips typographus
tysk hjerteløber se blåhalsløber
tyv se almindelig tyv
tyvbille se almindelig tyv
tyvbiller — Ptininae
tyve se tyvbiller
tyveplettet mariehøne2
tæppebille se tæppeklanner
tæppebiller — Anthrenus
tæppeklanner • — Anthrenus verbasci
1
2

Tidligere anvendt om Cossonus linearis.
Tidligere anvendt om Sospita vigintiguttata.
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tætpunkteret rådstumpbille — Saprinus aeneus
tømmerbukke se gråbukke
tømmermand — Acanthocinus aedilis
tørfrugtbille1
tørfrugtbiller • — Carpophilus
tørveødebille • — Curimopsis nigrita
uanselig jordløber • — Pterostichus crenatus
uanselig muldløber se uanselig jordløber
uens vedborer — Xyleborus dispar
uldtorbister • — Trox
uplettet mariehøne • — Aphidecta obliterata
urskovshvepsebuk • — Plagionotus detritus
urskovssmælder • — Eucnemis capucina
urskovsspidshale • — Scraptia fuscula
uvinget hurtigløber se oval grotteløber
uvinget torpedoløber — Calathus micropterus
uvæbnet knudebuk se nålegråbuk
vadeglansløber • — Bembidion maritimum
vadehavsovalløber • — Amara strenua
vagabonderende møgbille — Aphodius erraticus
vakker sumpløber se pragtsumpløber
valmuebiller • — Stenocarus
valsebuk — Spondylis buprestoides
valseformet stubhjort se valsehjort
valsehjort — Sinodendron cylindricum
vandbladbille2
vandblødvinge se lys bækbille
vandfennikels bladbille3
vandrende kornbille4
vandgravere • — Noteridae
vandkalve — Dytiscidae
vandkærer — familierne Hydrophilidae, Helophoridae •,
Hydrochidae • og Spercheidae •.
vandløbebille se kugleløber

1

Tidligere anvendt om Carpophilus hemipterus.
Tidligere anvendt om Galerucella aquatica.
3
Tidligere anvendt om Prasocuris phellandrii.
4
Tidligere anvendt om Ahasverus advena.
2
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vandløber — Oodes helopioides
vandløbere • — Oodes
vandsnudebiller • — Bagous
vandtrædere — Haliplidae
variabel guldbille1
variabel kornsmælder • — Agriotes ustulatus
variabel metalløber se variabel ovalløber
variabel nåletræbuk se granbarkbuk
variabel ovalløber • — Amara spreta
variabel skivebuk se bøgebuk
variabel sædsmælder se variabel kornsmælder
vedborer se uens vedborer
vedskyggebille • — Mycetochara linearis
vinstikker2
vinterløbere • — Trichocellus
violbuk — Callidium violaceum
violet oliebille se blå oliebille
violet skyggebille • — Platydema violaceum
violetrandet løber — Carabus violaceus
violløber se violetrandet løber
violsmælder • — Limoniscus violaceus
violsnudebille3 — Orobitis cyaneus
væbnet hornbille se trøffeltorbist
væbnet spidsbuk se sydlig blomsterbuk
vædder se lille hvepsebuk
vædderbukke se hvepsebukke
væksthussnudebille — Otiorhynchus sulcatus
værftbiller — Lymexylidae
væver — Lamia textor
væverbukke se kortbukke
Wetterhalls fladløber se steppeløber
æblebarkbille se stor æblebarkbille
æbleblomstens snudebille se æblesnudebille
æblesnudebille — Anthonomus pomorum
æblestikker — Rhynchites cupreus
æggeformet vandkalv se rød kuglevandkalv
1

Tidligere anvendt om Chrysolina varians.
Tidligere anvendt om Byctiscus betulae.
3
Tidligere desuden anvendt om Magdalis violacea.
2
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ægstumpbiller — Acritus
ægte klobiller se klobiller
ægte rovbiller se rovbiller
ægte værftbille se egeværftbille
ødebiller — Byrrhidae
øjenløbere — Elaphrus
øjenrovbiller • — Stenus
øjeplettet mariehøne — Anatis ocellata
øreklobiller — slægten Dryops og familien Dryopidae •.
øresnudebiller — Otiorhynchus
ørkenløber se tofarvet hedeløber
ørkenløbere se hedeløbere
ådselbiller1 — Silphidae
ådselgraver se krumbenet ådselgraver og sandådselgraver.
ådselgravere — Nicrophorus
ådselstumpbille — Margarinotus brunneus
åkandebille — Galerucella nymphaeae
åkandebladbille se åkandebille
åkandesivbuk • — Donacia crassipes

Åkandesivbuk - Donacia crassipes

1

Tidligere desuden anvendt om slægten egentlige ådselbiller.
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Latinsk-dansk indeks

abdominalis, Grammoptera — rødbuget blomsterbuk
abietis, Cryphalus — grankvistbarkbille
abietis, Ernobius — grankoglebille
abietis, Hylobius — stor nåletræsnudebille
Abraeus — kuglestumpbiller
Acanthocinus — gråbukke
Acanthoderes — gråbukke
acaroides, Microsporus — midebille
Acilius — skivevandkalve
Acritus — ægstumpbiller
acuminatus, Ips — skarptandet barkbille
Acupalpus — moseløbere
aedilis, Acanthocinus — tømmermand
Aegialia — klittorbister
aenea, Amara — almindelig ovalløber
aenea, Elmis — strømklobille
aenea, Linaeidea — blågrøn ellebladbille
aeneum, Bembidion — strandglansløber
aeneus, Dyschirius — grønlig tunnelløber
aeneus, Malachius — stor malakitbille
aeneus, Meligethes — glimmerbøsse
aeneus, Saprinus — tætpunkteret rådstumpbille
aeneus, Selatosomus — kobbersmælder
aeruginosus, Cidnopus — ligebred græssmælder
aestivum, Apion se trifolii, A.
aethiops, Leptura — sort spidsbuk
affinis, Chrysobothris — guldgrubet pragtbille
affinis, Harpalus — metallisk sandløber
affinis, Psylliodes — kartoffeljordloppe
affinis, Pyropterus se nigroruber, P.
afrum, Agonum — almindelig kvikløber
Agabus — damvandkalve
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Agaricophagus — jordsvampebiller
Agathidium — kuglebiller
agilis, Dromius — brun barkløber
Agonum — kvikløbere
Agrilus — lancetpragtbiller
Agriotes — kornsmældere
albinus, Platystomos — hvidhovedet bredsnudebille
albipes, Platynus — gulbenet kvikløber
Aleochara — fluerøvere
alni, Agelastica — ellebladbille
alni, Dryocoetes — ellebarkbille
alni, Poecilium — prydskivebuk
Alosterna — blomsterbukke
alternata, Omaloplia — klintoldenborre
Alticini — jordlopper
Amara — ovalløbere
Ampedus — skovsmældere
Anacaena — kuglevandkærer
Anaglyptus — hvepsebukke
analis, Chrysolina — gulrandet guldbille
Anaspis — spidsvinger
Anchomenus — kvikløbere
andreae, Bembidion — korstegnet glansløber
angularis, Cymindis — smalbrystet hedeløber
angustatus, Dyschirius — smal tunnelløber
angustatus, Pterostichus se quadrifoveolatus, P.
angustulus, Agrilus — smal egepragtbille
angustum, Trogoderma — smal frøklanner
angustus, Dromius — fyrrebarkløber
Anisodactylus — bredløbere
Anisotoma — slimsvampebiller
Anobiidae — borebiller
anomalus, Badister se collaris, B.
Anoplodera — blomsterbukke
antherinus, Anthicus — broget sandpiler
Anthicidae — sandpilere
anthobia, Amara — kompostovalløber
anthracinus, Pterostichus — kulsort jordløber
Anthrenus — tæppebiller
Anthribidae — bredsnudebiller
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anxius, Harpalus — smal sandløber
Aphanisticus — minérpragtbiller
Aphodius — møgbiller
Apionidae se Brentidae
apricans, Apion — rødkløversnudebille
apricaria, Amara — mørkebrun ovalløber
aquatica, Donacia — takket sivbuk
aquaticus, Notiophilus — sortbenet spejlløber
arator, Hypera — nellikegnaver
arctica, Miscodera — polarløber
arcuatus, Plagionotus — stor hvepsebuk
arenaria, Aegialia — bred klittorbist
arenarius, Aphodius se putridus, A.
argentatus, Phyllobius — bøgeløvsnudebille
arietis, Clytus — lille hvepsebuk
armiger, Odonteus — trøffeltorbist
articulatum, Bembidion — forskelligfarvet glansløber
arvensis, Carabus — lyngløber
Asaphidion — kobberløbere
asellus, Cardiophorus — ertsfarvet hjertesmælder
asparagi, Crioceris — gulplettet aspargesbille
assimile, Apion — rødkløversnudebille
assimile, Bembidion — mørkgrønlig glansløber
assimilis, Ceutorhynchus se obstrictus, C.
assimilis, Patrobus — smal skyggeløber
assimilis, Platynus — skovkvikløber
ater, Abax se parallelepipedus, A.
ater, Anthicus — sort sandpiler
ater, Aphodius — matsort møgbille
aterrimus, Pterostichus — laksort jordløber
Atheta sg. Atheta s.str. — dværgrøvere
Athous — busksmældere
Atomaria — kompostbiller
atomarius, Mycetophagus — gulplettet svampebille
atra, Hispa — pindsvinebille
atra, Phyllotreta — blanksort kåljordloppe
atrata, Phosphuga — snegleådselbille
atrorufus, Patrobus — almindelig skyggeløber
Attactogenus — gråsnuder
Attelabidae — bladrullere
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attenuata, Strangalia — smal blomsterbuk
aulica, Amara — stor ovalløber
aurata, Cetonia — grøn guldbasse
auratus, Carabus — stor guldløber
auritus, Scymnus — egedværgmariehøne
auropunctatum, Calosoma se maderae, C.
aurora, Dictyoptera — rødbrystet maskebille
australis, Patrobus — bred skyggeløber
autographus, Dryocoetes — autograf
azureus, Ophonus — azurblå kalkløber
Badister — sumpløbere
Bagous — vandsnudebiller
bajulus, Hylotrupes — husbuk
balteatus, Ampedus — tvefarvet skovsmælder
Bembidion — glansløbere
betulae, Deporaus — birkebladruller
bicolor, Donacia — tofarvet sivbuk
bidentatus, Pityogenes — totandet barkbille
bidentatus, Silvanus — stor egefladbille
Bidessus — dværgvandkalve
bifasciatum, Rhagium — båndet tandbuk
bifasciatus, Alphitophagus — kompostskyggebille
bifrons, Amara — lys ovalløber
biguttata, Tomoxia se bucephala, T.
biguttatum, Bembidion — toplettet glansløber
biguttatus, Notiophilus — toplettet spejlløber
biguttatus, Stenus — toplettet øjenrovbille
bilineata, Aleochara — kålfluerøver
bilineatus, Graphoderus — lys skivevandkalv
bimaculatus, Anthicus — bleggul sandpiler
bimaculatus, Apalus — klitplasterbille
bimaculatus, Atholus — tveplettet stumpbille
binotatus, Anisodactylus — almindelig bredløber
bipunctata, Adalia — toplettet mariehøne
Toplettet bengnaver Nitidula bipunctata
bipunctata, Nitidula — toplettet bengnaver
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bipunctatum, Bembidion — grubet glansløber
bipunctatus, Psammoecus — tagrørsfladbille
bipustulata, Aleochara — strandfluerøver
bipustulatum, Sphaeridium — lille møgkær
bipustulatus, Badister se bullatus, B.
bipustulatus, Calambus — rødskuldret smælder
bipustulatus, Malachius — skovmalakitbille
bipustulatus, Margarinotus — måneplettet stumpbille
bipustulatus, Panagaeus — lille korsløber
bipustulatus, Rhizophagus — toplettet barksmalbille
bissexstriatus, Hister — liden stumpbille
bistriatus, Tachys — mørk dværgløber
bisulcatus, Porotachys — gul dværgløber
Blaps — dødningebiller
Bledius — tunnelrovbiller
Blethisa — grubeløbere
boleti, Cis — stor svampeborer
boleti, Diaperis — tigerskyggebille
boletophagum, Megasternum se obscurum, M.
Bostrichidae — hættebiller
Brachinus — bombarderbiller
Brachypterolus — torskemundkøllebiller
Brachypterus — nældekøllebiller
Bradycellus — brunløbere
Brentidae — spidsmussnudebiller
brevicollis, Meloe — korthalset oliebille
brevicollis, Nebria — skovfladløber
brevis, Aphodius — kort møgbille
Broscus — sandgravere
Bruchinae — bønnebiller
brunnea, Amara — brunlig ovalløber
brunnea, Serica — natoldenborre
brunneum, Obrium — blankbuk
brunneus, Attagenus se smirnovi, A.
brunneus, Hylastes — fyrrerodbille
brunneus, Lyctus — brun splintvedbille
brunneus, Margarinotus — ådselstumpbille
brunsvicensis, Chrysolina — ertsfarvet guldbille
bruxellense, Bembidion — brysselsk glansløber
bucephala, Tomoxia — toplettet brodbille
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bullatus, Badister — almindelig sumpløber
Buprestidae — pragtbiller
buprestoides, Spondylis — valsebuk
Byrrhidae — ødebiller
Byturidae — hindbærbiller
cadaverina, Phaleria — strandskyggebille
cadaverinus, Margarinotus se brunneus, M.
caerulea, Oreina — blå glansbladbille
caerulescens, Pterostichus se versicolor, P.
caeruleus, Korynetes — skinkebille
caesareus, Staphylinus — kejserrovbille
caesus, Peltodytes — plettet vandtræder
Calathus — torpedoløbere
calceatus, Harpalus — glat markløber
Callidium — skivebukke
Calosoma — pupperøvere
campestris, Cicindela — grøn sandspringer
canaliculata, Drusilla — myrerøver
cancellatus, Carabus — overdrevsløber
Cantharidae — blødvinger
caprea, Lochmaea — rødbrun birkebladbille
capucina, Eucnemis — urskovssmælder
Carabidae — løbebiller
caraboides, Cychrus — sneglerøver
caraboides, Hydrochara — mellemstor vandkær
caraboides, Melandrya — blå ribbevinge
caraboides, Platycerus — blåhjort
Carabus — pragtløbere
carbonarius, Margarinotus — hvælvet stumpbille
carcharias, Saperda — poppelbuk
Cardiophorus — hjertesmældere
carnifex, Chrysolina — klitguldbille
carinata, Silpha — sort ådselbille
Carpophilus — tørfrugtbiller
Cassida — skjoldbiller
castaneum, Tetropium — granbarkbuk
castaneum, Tribolium — rødbrun rismelbille
castaneus, Anostirus — brungul kamsmælder
castaneus, Pissodes — lille fyrresnudebille
castaneus, Sphaeriestes — brun grenbille
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castanipes, Melanotus — stor sortsmælder
Catops — kadaverbiller
caucasicus, Bradycellus — hedebrunløber
cembrae, Ips — stor lærkebarkbille
cephalotes, Broscus — sandgraver
Cerambycidae — træbukke
cerambyciformis, Judolia — jysk blomsterbuk
Cerambyx — langbukke
cerasi, Orsodacne — hvidtjørnsbladbille
Cercyon — landkærer
cerealis, Chrysolina — stribet guldbille
cervinus, Dascillus — moseblødbille
cervus, Lucanus — eghjort
Cerylonidae — barkkøllebiller
Cetonia — guldbasser
chalceus, Dyschirius — stor tunnelløber
chalceus, Pogonus — bronzemarskløber
chalcographus, Pityogenes — kalkograf
Chlaenius — fløjlsløbere
chlorocephala, Lebia — grønvinget græsløber
Choleva — kadaverbiller
Cholevinae — kadaverbiller
chrysocephala, Psylliodes — rapsjordloppe
Chrysolina — guldbiller
Chrysomelidae — bladbiller
Cicindela — sandspringere
Cidnopus — græssmældere
Ciidae — svampeborere
Cillenus — glansløbere
cinctus, Hypoganus se inunctus, H.
cinnabarinus, Ampedus — rød skovsmælder
cinnamomea, Leiodes — trøffelbille
circumcinctus, Dytiscus — brillevandkalv
circumflexus, Dytiscus — hvepsebuget vandkalv
clarkii, Bembidion — Clarks glansløber
clathratus, Carabus — dyndløber
clavicornis, Orthocerus — hundelavbille
Claviger — kølledragere
clavipes, Ropalopus — matsort skivebuk
Cleridae — myrebiller
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Clivina — dovenløbere
Clytus — hvepsebukke
coccinea, Pyrochroa — sorthovedet kardinalbille
Coccinellidae — mariehøns
coccineus, Endomychus — skarlagensvampehøne
cochleariae, Phaedon — sennepsbladbille
coenobita, Onthophagus — skinnende møggraver
cognatus, Trichocellus — hedemosevinterløber
Colenis — jordsvampebiller
Coleoptera — biller
collaris, Acmaeops — rødbrystet blomsterbuk
collaris, Badister — fintstribet sumpløber
collaris, Bradycellus se caucasicus, B.
collaris, Chrysomela — klitbladbille
collaris, Clivina — lille dovenløber
Colymbetes — tværridsede vandkalve
communis, Amara — but ovalløber
compressum, Platysoma — stor barkstumpbille
concinna, Chaetocnema — bedejordloppe
concolor, Drilus — snegleblødvinge
confusum, Tribolium — amerikansk rismelbille
consputus, Acupalpus — forlænget moseløber
consularis, Amara — bred ovalløber
contaminatus, Aphodius — sandhåret møgbille
contractus, Ceutorhynchus — gyldenlaksnudebille
convexiuscula, Amara — strandovalløber
convexus, Carabus — hvælvet løber
cordiger, Cryptocephalus — gulrandet faldbille
coriaceus, Carabus — læderløber
coriarius, Prionus — garver
cornutus, Gnatocerus — hornet melbille
Corticariidae — skimmelbiller
Corticeus — gangskyggebiller
corvinus, Atholus — sandstumpbille
Hasselbladruller Apoderus coryli
coryli, Apoderus — hasselbladruller
coryli, Cryptocephalus — hasselfaldbille
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Corynetes se Korynetes
cosnardi, Platycis — rødrandet maskebille
Cossonus — boresnudebiller
crassipes, Donacia — åkandesivbuk
crataegi, Lochmaea — tjørnebladbille
crenata, Amara — smal ovalløber
crenata, Bitoma — dannebrogsbille
crenatus, Hylesinus — stor askebarkbille
crenatus, Pterostichus — uanselig jordløber
crepitans, Brachinus — bombarderbille
Crioceris — aspargesbiller
croceicollis, Oedemera — orangebrystet solbille
cruciatus, Selatosomus — korssmælder
cruxmajor, Panagaeus — stor korsløber
cruxminor, Lebia — korstegnet græsløber
Cryptocephalus — faldbiller
Cryptophagus — tandbiller
Cryptopleurum — hårlandkærer
Crypturgus — dværgbarkbiller
csikii, Bradycellus — mørk brunløber
Cucujidae — fladbiller
cunicularius, Hylastes — granrodbille
cuprea, Potosia — kobberguldbasse
cupreus, Elaphrus — kobberfarvet øjenløber
cupreus, Pterostichus — bred metaljordløber
cupreus, Rhynchites — æblestikker
cupreus, Riolus — kobberklobille
Curculionidae — snudebiller
Curculionoidea — snudebiller
cursitans, Amara — mørk ovalløber
cursor, Oxymiros — forskelligfarvet hækkebuk
curta, Amara — kort ovalløber
curtum, Asaphidion — lerkobberløber
cyanea, Ischnomera — blågrøn solbille
cyanella, Lema — kornguldbille
cyanescens, Agrilus — kaprifoliepragtbille
cyaneus, Orobitis — violsnudebille
Cychrus — sneglerøvere
cylindrica, Phytoecia — kørvelbuk
cylindricum, Sinodendron — valsehjort
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cylindricus, Teredus — lille cylinderbille
Cymindis — hedeløbere
Cypha — tenrovbiller
Cyphon — sumpbiller
Cyrtusa — jordsvampebiller
decemlineata, Leptinotarsa — coloradobille
decempunctata, Adalia — tiplettet mariehøne
decoratus, Pogonocherus — fyrregråbuk
decorum, Bembidion — blå glansløber
deletum, Bembidion — lille grøn glansløber
Demetrias — smalløbere
Dendrophilus — jordstumpbiller
dentellum, Bembidion — dyndglansløber
Denticollis — sirsmældere
depressus, Licinus — sortløber
depressus, Nebrioporus — totandet strømvandkalv
depressus, Pytho — azurbille
Dermestidae — klannere
dermestoides, Hylecoetus — almindelig værftbille
Deronectes — strømvandkalve
destructor, Tribolium — lysolbille
detritus, Plagionotus — urskovshvepsebuk
Diachromus — blåhalsløbere
diaperinus, Alphitobius — hønseribille
Diastictus — rodtorbister
Dicheirotrichus — slikløbere
dichroum, Apion se fulvipes, A.
Dicronychus — hjertesmældere
dilatatus, Badister — sort sumpløber
diligens, Pterostichus — brunbenet jordløber
dimidiatus, Dytiscus — rundhoftet vandkalv
dimidiatus, Pterostichus se kugelanni, P.
discolor, Plateumaris — juvelsivbuk
discus, Trechus — sortbåndet grotteløber
dispar, Rhizophagus — almindelig barksmalbille
dispar, Thanatophilus — strandådselbille
dispar, Xyleborus — uens vedborer
distinctus, Aphodius — tidlig møgbille
distinguendus, Harpalus — smuk sandløber
dolens, Agonum — lysbenet kvikløber
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Dolichus — kamløbere
domesticum, Trypodendron — gul vedborer
domesticus, Opilo — husmyrebille
domesticus, Xyloterus se domesticum, Trypodendron
dominica, Rhyzopertha — kornkapuciner
Donacia — sivbukke
doris, Bembidion — rødbenet glansløber
dorsalis, Acupalpus se parvulus, A.
dorsalis, Anchomenus — spraglet kvikløber
dorsiger, Badister — storhovedet sumpløber
Dreposcia — kadaverbiller
Drilidae — snegleblødvinger
Dromius — barkløbere og sivløbere
Dryopidae — øreklobiller
Dryops — øreklobiller
dubia, Anomala — klitoldenborre
dubia, Stenostola — blank lindebuk
dubius, Acupalpus — brunlig moseløber
dulcamarae, Laria — natskyggekøllebille
duodecimpunctata, Crioceris — tolvplettet aspargesbille
duodecimstriatus, Anommatus — blind løgbille
duodecimstriatus, Atholus — fuldstribet stumpbille
Dyschirius — tunnelløbere
Dytiscidae — vandkalve
Dytiscus — store vandkalve
Elaphrus — øjenløbere
Elateridae — smældere
elegans, Dicranthus — stråmand
elegantulus, Ampedus — smuk skovsmælder
Elmidae — klobiller
Elodes — bækbiller
elongatum, Colydium — stor cylinderbille
elongatus, Agriotes se pilosellus, A.
elongatus, Tillus — blank myrebille
Endomychidae — svampehøns
Epuraea — trækøllebiller
equestris, Amara — hvælvet ovalløber
equiseti, Grypus — padderokkesnudebille
eremita, Osmoderma — eremit
ericeti, Agonum — højmosekvikløber
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Erotylidae — træsvampbiller
erraticus, Aphodius — vagabonderende møgbille
erratus, Calathus — smal torpedoløber
erythrogonus, Ampedus — liden skovsmælder
erythropterus, Staphylinus — rødvinget rovbille
Eubria — kildebiller
Eucinetidae — klitspringere
Euophryum — boresnudebiller
euphorbiae, Aphthona — grønlig hørjordloppe
eurynota, Amara — flad ovalløber
Eusphalerum — langvingerovbiller
exiguus, Acupalpus — sort moseløber
Exocentrus — gråbukke
fagi, Rhynchaenus — bøgeloppe
fagi, Silvanoprus — granfladbille
fallenii, Amphimallon — hedeoldenborre
famelica, Amara — hedeovalløber
familiaris, Amara — rødbenet ovalløber
farinosa, Hoplia — engoldenborre
fasciata, Anaspis — gulplettet spidshale
fasciatus, Byrrhus — båndødebille
fasciculare, Nosodendron — elmesaftbille
fasciculatus, Pogonocherus — nålegråbuk
fasciotus, Bruchidius se villosus, B.
fastuosa, Chrysolina — tvetandbladbille
femorata, Oedemera — gulvinget solbille
femoratum, Bembidion — mørklåret glansløber
fenestratus, Dromius — toplettet barkløber
fennica, Oplosia — prikket gråbuk
ferrea, Stenostola — mat lindebuk
ferruginea, Asiorestia — brun græsjordloppe
ferrugineus, Cryptolestes — rustfarvet kornbille
ferrugineus, Elater — jættesmælder
ferrugineus, Hetaerius — rød myrestumpbille
ferrugineus, Leistus — brungul skægløber
fimetarius, Aphodius — lakrød møgbille
flava, Anaspis — gul spidshale
flaveola, Cassida — gulbrun skjoldbille
flavescens, Harpalus — rustgul sandløber
flavescens, Sitona se lepidus, S.
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flavicollis, Acupalpus — rødhalset moseløber
flavicollis, Zeugophora — gulhalset bladbille
flavicornis, Paromalus — almindelig træstumpbille
flavipes, Anthicus — lille sandpiler
flavipes, Apion se fulvipes, A.
flavipes, Asaphidion — sandkobberløber
flavipes, Cryptocephalus — gulbenet faldbille
flavus, Cteniopus se sulphureus, C.
foetens, Aphodius — rødbuget møgbille
formicarius, Thanasimus — myrebille
fossor, Aphodius — stor møgbille
fossor, Clivina — stor dovenløber
fossor, Nicrophorus — sandådselgraver
foveatus, Syntomus — bronzestumpløber
Stumphornet møggraver Onthophagus fracticornis
fracticornis, Onthophagus — stumphornet møggraver
fraxini, Hylesinus — plettet askebarkbille
fraxini, Stereonychus — askesnudebille
frischii, Dermestes — hudeklanner
froelichii, Harpalus — bred sandløber
frontalis, Anaspis — stor spidshale
fuliginosum, Agonum — kort kvikløber
fuliginosus, Harpalus se solitaris, H.
fuliginosus, Ilybius — gulrandet damvandkalv
fulva, Amara — gulbrun ovalløber
fulva, Rhagonycha — præstebille
fulvicornis, Crepidodera — lille pilejordloppe
fulvipes, Apion — hvidkløversnudebille
fumigatum, Bembidion — gulspraglet glansløber
fur, Ptinus — almindelig tyv
fusca, Cantharis — stor blødvinge
fuscipes, Calathus — stor torpedoløber
fuscipes, Hydrobius — almindelig vandkær
fuscirostre, Apion — gyvelsnudebille
fuscula, Scraptia — urskovsspidshale
fuscum, Tetropium — båndet barkbuk
Projekt Danske Dyrenavne: Biller

87

fuscus, Colymbetes — tværridset vandkalv
gabrieli, Tetropium — lærkebarkbuk
gallaeciana, Oulema — sortblå kornbladbille
geminata, Chrysolina — perikonbladbille
genei, Bembidion se tetragrammum, B.
geographicus, Ceutorhynchus — slangehovedsnudebille
Geotrupes — skarnbasser
Geotrupidae — torbister
germanicus, Nicrophorus — kæmpeådselgraver
germanus, Diachromus — blåhalsløber
gibboides, Sphaericus — kugletyv
gibbosa, Cortinicara — løvskimmelbille
gibbus, Phylan — stor klitskyggebille
gilvipes, Bembidion — kortstribet glansløber
glabratus, Carabus — glat løber
globosus, Abraeus se perpusillus, A.
globosus, Dyschirius — lille tunnelløber
Gnatocerus — melbiller
Gnorimus — pragttorbister
gracile, Agonum — liden kvikløber
gracilipes, Agonum — bronzekvikløber
gracilis, Pterostichus — spinkel jordløber
graminicola, Hoplia — sandoldenborre
graminis, Chrysolina — bjergguldbille
Grammoptera — blomsterbukke
granarium, Trogoderma — khaprabille
granarius, Sitophilus — kornsnudebille
granulatus, Carabus — kornet løber
granulum, Abraeus — liden kuglestumpbille
Graphoderus — skivevandkalve
griseus, Harpalus — grålig markløber
gustavii, Dicheirotrichus — slikløber
guttula, Bembidion — dråbeplettet glansløber
Gyrinidae — hvirvlere
Gyrophaena — svamperøvere
haemoptera, Chrysolina — sortblå guldbille
haemorrhoidalis, Aphodius — rødhalet møgbille
haemorrhoidalis, Athous — rødhalet busksmælder
haemorrhoidalis, Dermestes — husklanner
halensis, Dolichus — stor kamløber
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Haliplidae — vandtrædere
harpalinus, Bradycellus — almindelig brunløber
Harpalus — markløbere og sandløbere
Helophoridae — vandkærer
Helophorus — slamvandkærer
helopioides, Oodes — vandløber
hemipterus, Phosphaenus — lille sankthansorm
hemipterus, Valgus — skæltorbist
herbacea, Chrysolina — grøn guldbille
Heteroceridae — muldvarpebiller
hippocastani, Melolontha — sortrandet oldenborre
Hippodamia — sumpmariehøns
hirta, Lagria — håret skyggebille
hirtipes, Harpalus — kæmpesandløber
hirtus, Emus — humlerovbille
hispidulus, Pogonocherus — hvidbåndet gråbuk
hispidulus, Sitona — kløverbladrandbille
hispidus, Pogonocherus — løvgråbuk
Histeridae — stumpbiller
Messingtyv Niptus hololeucus
hololeucus, Niptus — messingtyv
holosericea, Maladera — skræntoldenborre
hortensis, Carabus — guldpletløber
horticola, Phyllopertha — gåsebille
humator, Nicrophorus — sort ådselgraver
humerale, Bembidion — skulderplettet glansløber
humeralis, Anaspis se fasciata, A.
humeralis, Cymindis — glat hedeløber
hyalinus, Laccophilus — plettet springvandkalv
hybrida, Cicindela — brun sandspringer
Hydnobius — jordsvampebiller
Hydraena — strømvandkærer
Hydrochidae — vandkærer
Hydrophilidae — vandkærer
Hydroporus — små vandkalve
Hydrothassa — sumpbladbiller
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Hygrotus — dværgvandkalve
Hylastes — rodbiller
hyperici, Chrysolina — liden guldbille
hypnorum, Tachyporus — sortplettet agerrovbille
Hypocaccus — klitstumpbiller
Hypocassida — skjoldbiller
Ilybius — damvandkalve
immundus, Aphodius — matgul møgbille
immundus, Saprinus — glansplettet rådstumpbille
imperialis, Demetrias — smuk smalløber
imperialis, Hedobia — hvidbroget borebille
impressus, Selatosomus — fyrresmælder
impunctipennis, Dyschirius — klittunnelløber
inaequalis, Pterostichus se longicollis, P.
incanus, Aplotarsus — hedemosesmælder
infima, Amara — liden ovalløber
ingenua, Amara — plump ovalløber
inquisitor, Calosoma — lille pupperøver
inquisitor, Rhagium — fyrretandbuk
interruptus, Nicrophorus se fossor, N.
intricatus, Carabus — bøgeløber
intricatus, Scolytus — egebarkbille
inunctus, Hypoganus — blank vedsmælder
investigator, Nicrophorus — skovådselgraver
iricolor, Bembidion — marskglansløber
joannae, Onthophagus — hjortemøggraver
Judolia — blomsterbukke
Kateretes — sumpkøllebiller
Korynetes — skinkebiller
krynickii, Platynus — skovmosekvikløber
kugelanni, Pterostichus — punktstribet jordløber
Labidostomis — langben
Laccobius — perlevandkærer
Laccophilus — springvandkalve
lacertosus, Badister — broget sumpløber
Laemostenus — staldløbere
laevis, Scolytus — lille elmebarkbille
lamed, Pachyta — bred blomsterbuk
Lamia — kortbukke
lampros, Bembidion — markglansløber
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Lampyridae — ildfluer
lapathi, Cryptorhynchus — ellesnudebille
lapponicus, Dytiscus — hedevandkalv
lardarius, Dermestes — flæskeklanner
laricis, Orthotomicus — lille lærkebarkbille
lateralimarginalis, Cybister — dykkervandkalv
lateralis, Cercyon — sen landkær
lateralis, Cillenus — tidevandsglansløber
laticornis, Agrilus — bredhornet pragtbille
latissimus, Dytiscus — bred vandkalv
latus, Harpalus — almindelig markløber
Lebia — græsløbere
Leiodes — jordsvampebiller
Leiopus — gråbukke
Leistus — skægløbere
lepidus, Pterostichus — smuk metaljordløber
lepidus, Sitona — hvidkløverbladrandbille
Leptura — blomsterbukke
lethifera, Blaps — bred dødningebille
leucophthalmus, Sphodrus — kælderløber
lichenis, Oulema se gallaeciana, O.
Licinus — sortløbere
ligustici, Otiorhynchus — lucerneøresnudebille
lilii, Lilioceris — liljebille
limbata, Chrysolina — rødrandet guldbille
limbatum, Omophron — kugleløber
limbatus, Thymalus — falsk skjoldbille
Limnebius — sumpvandkærer
Limonius — græssmældere
linearis, Atomaria — runkelroebille
linearis, Denticollis — almindelig sirsmælder
linearis, Dromius — smal sivløber
linearis, Lyctus — egesplintvedbille
linearis, Mycetochara — vedskyggebille
linearis, Oberea — hasselbuk
lineatum, Trypodendron — stribet vedborer
lineatus, Agriotes — stribet kornsmælder
lineatus, Sitona — stribet bladrandbille
lineellus, Sitona — lucernebladrandbille
lineola, Galerucella — håret pilebladbille
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Liocola — guldbasser
litorale, Bembidion — sølvplettet glansløber
littoralis, Cercyon — tanglandkær
littoralis, Necrodes — ligrøver
livens, Platynus — lang kvikløber
livida, Anoplodera — gul blomsterbuk
livida, Cantharis — gul blødvinge
livida, Nebria — gulrandet fladløber
longiceps, Dromius — langhovedet sivløber
longicollis, Pterostichus — lille flad jordløber
longicornis, Attagenus se smirnovi, A.
longicornis, Luperus — langhornet bladbille
longimana, Labidostomis — lille langben
Loricera — børsteløbere
loti, Bruchus — lille bønnebille
Lucanidae — hjortebiller
lucida, Amara — grønlig ovalløber
lugens, Agonum — matsort kvikløber
lugubris, Cercyon se obsoletus, C.
lunaris, Copris — månetorbist
lunatum, Bembidion — måneplettet glansløber
lunatum, Sphaeridium — måneplettet møgkær
lunicollis, Amara — dansk ovalløber
luperus, Gonodera — blomsterskyggebille
lurida, Oedemera — lille solbille
luridipennis, Pogonus — gulvinget marskløber
luridus, Aphodius — ternet møgbille
lusitanus, Exocentrus — lindegråbuk
luteola, Xanthogaleruca — elmebille
luteus, Cychramus — blomsterkøllebille
Lycidae — maskebiller
Lyctinae — splintvedbiller
Lymexylidae — værftbiller
macer, Pterostichus — flad jordløber
Macroplea — sivbukke
macularis, Cymindis — bredbrystet hedeløber
maculata, Anaspis — sortplettet spidshale
maculata, Leptura — sydlig blomsterbuk
maculatus, Platambus — gulstribet åvandkalv
maculosa, Curtimorda — småplettet brodbille
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maderae, Calosoma — strandpupperøver
mali, Scolytus — stor æblebarkbille
Malthinus — dværgblødvinger
Malthodes — dværgblødvinger
mandibularis, Prostomis — talgvedbille
mannerheimii, Bembidion — Mannerheims glansløber
marginalis, Dytiscus — stor vandkalv
marginata, Amphotis — myrekøllebille
marginatum, Agonum — gulrandet kvikløber
marginatus, Dalopius — smal kornsmælder
marginatus, Margarinotus — træsaftstumpbille
marginellus, Dromius se schneideri, D.
maritima, Cicindela — klitsandspringer
maritimum, Bembidion — vadeglansløber
marmorata, Liocola — stor guldbasse
Masoreus — steppeløbere
mauritanicus, Tenebroides — korngnaver
maurus, Microlestes — dværgstumpløber
maxillosus, Creophilus — skrækrovbille
maxillosus, Oxyporus — jysk ildrovbille
Megalopodidae — bladbiller
melanarius, Pterostichus — markjordløber
melancholicus, Harpalus — klitsandløber
Melandrya — ribbevinger
Melandryidae — svampespringere
melanocephalus, Calathus — rødbrystet torpedoløber
melanocephalus, Cercyon — sortrød landkær
melanocephalus, Dromius — bleggul sivløber
melanogrammum, Strophosoma — stribet gråsnude
melanopus, Oulema — kornbladbille
Melanotus — sortsmældere
melanura, Leptura — sortsømmet blomsterbuk
melanura, Nacerdes — bolværksbille
melanura, Odacantha — rødløber
Meligethes — glimmerbøsser
melletii, Ophonus — kort kalkløber
Meloe — oliebiller
Almindelig oldenborre Melolontha melolontha
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Meloidae — plasterbiller
melolontha, Melolontha — almindelig oldenborre
Melyridae — malakitbiller
menthastri, Chrysolina se herbacea, C.
mercator, Oryzaephilus — jordnøddebille
merdarius, Margarinotus — gødningstumpbille
merdigera, Lilioceris — konvalbille
meridianus, Acupalpus — almindelig moseløber
meridianus, Stenocorus — smalbuk
meridionalis, Dromius — parallel barkløber
Mesosa — gråbukke
metallicum, Scaphidema — metalskyggebille
metallicus, Hypocaccus — brunbenet klitstumpbille
micans, Agonum — sortgrøn kvikløber
micans, Dendroctonus — jættebarkbille
Microcara — sumpbiller
Microlestes — stumpløbere
Micropeplus — ribberovbiller
micropterus, Calathus — uvinget torpedoløber
micros, Trechus — finthåret grotteløber
minimum, Bembidion — dværgglansløber
minor, Molorchus — fluebuk
minor, Pterostichus — liden jordløber
minuta, Elodes — lys bækbille
minutulus, Microlestes — smal stumpløber
minutum, Cryptopleurum — lille hårlandkær
minutus, Acritus — hvælvet ægstumpbille
minutus, Cidnopus — liden græssmælder
minutus, Latridius — staldskimmelbille
minutus, Platycis — lille maskebille
minutus, Trachys — hvidbåndet pragtbille
Miscodera — polarløbere
mixtus, Stenolophus — mørk damløber
moestum, Agonum se afrum, A.
molitor, Tenebrio — melskrubbe
mollis, Calathus — brun torpedoløber
mollis, Ernobius — blød borebille
mollis, Opilo — løvtræsmyrebille
mollis, Polydrusus — blodsnudebille
Molorchus — fluebukke
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monoceros, Notoxus — enhjørning
monostigma, Demetrias — klitsmalløber
Monotoma — kompostsmalbiller
Monotomidae — smalbiller
monticola, Bembidion — bjergglansløber
moraei, Cryptocephalus — perikonfaldbille
mordax, Rhagium — blankplettet tandbuk
Mordellidae — brodbiller
mortisaga, Blaps — smal dødningebille
moschata, Aromia — moskusbuk
muelleri, Agonum — fintstribet kvikløber
multipunctata, Blethisa — grubeløber
multistriatus, Scolytus — mangestribet elmebarkbille
municipalis, Amara — tvivlsom ovalløber
munsteri, Agonum — hængesækkvikløber
murina, Isomira — græsskyggebille
murinus, Agrypnus — musegrå smælder
murinus, Dermestes — klitklanner
museorum, Anthrenus — museumsklanner
mutilatus, Crepidophorus — matsort træsmælder
Mycetophagidae — svampebiller
mysticus, Anaglyptus — hvidtjørnshvepsebuk
nanus, Gnathoncus se rotundatus, G.
Nargus — kadaverbiller
nasicornis, Oryctes — næsehornsbille
navale, Lymexylon — egeværftbille
Nebria — fladløbere
Nebrioporus — strømvandkalve
nebulosa, Cassida — plettet skjoldbille
nebulosa, Mesosa — broget gråbuk
nebulosus, Leiopus — mørkbåndet gråbuk
Necrobia — koprabiller
neglectus, Harpalus — rundbrystet sandløber
neglectus, Margarinotus — oval stumpbille
Nemadus — kadaverbiller
Nemonychidae — snudebiller
nemoralis, Carabus — kratløber
nemorivagus, Anisodactylus — rødbenet bredløber
nemorum, Phyllotreta — stor gulstribet jordloppe
Nicrophorus — ådselgravere
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niger, Hemicrepidius — sort busksmælder
niger, Pterostichus — skovjordløber
nigerrimus, Ampedus — mørk skovsmælder
nigra, Leptura — rødbuget spidsbuk
nigriceps, Perigona — kompostløber
nigricorne, Bembidion — hedeglansløber
nigricornis, Acritus — fladtrykket ægstumpbille
nigricornis, Chlaenius — grøn fløjlsløber
nigricornis, Selatosomus — egesmælder
nigrinus, Ampedus — sort skovsmælder
nigrinus, Ernobius — fyrreborebille
nigripes, Phyllotreta — matblå kåljordloppe
nigrirostris, Hypera — kløvergnaver
nigrita, Curimopsis — tørveødebille
nigrita, Pterostichus — kærjordløber
nigriventris, Dromius se notatus, D.
nigroflavus, Ampedus — gul skovsmælder
nigroruber, Pyropterus — sortbrystet maskebille
nitens, Attelabus — egebladruller
nitens, Carabus — lille guldløber
nitida, Amara — glinsende ovalløber
Nitidula — bengnavere
Nitidulidae — glansbiller
nitidulum, Bembidion se deletum, B.
nitidulus, Adrastus se pallens, A.
nitidulus, Chlaenius — mørkegrøn fløjlsløber
nitidulus, Ophonus — metalgrøn kalkløber
nivalis, Synuchus se vivalis, S.
nobilis, Cassida — sølvstribet skjoldbille
nobilis, Gnorimus — grøn pragttorbist
nobilis, Oedemera — tyklårssolbille
noctiluca, Lampyris — sankthansorm
nodifer, Cartodere — knudret skimmelbille
normannum, Bembidion — kystglansløber
notatus, Dromius — sortbuget sivløber
notatus, Pissodes se castaneus, P.
Noteridae — vandgravere
Notiophilus — spejlløbere
nuchicornis, Onthophagus — nakkehornet møggraver
nucum, Curculio — nøddesnudebille
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nymphaeae, Galerucella — åkandebille
obliquum, Bembidion — forskelligplettet glansløber
obliterata, Aphidecta — uplettet mariehøne
obliteratus, Aphodius — oktobermøgbille
oblongoguttata, Myzia — stribet mariehøne
oblongopunctatus, Pterostichus — bronzejordløber
oblongus, Phyllobius — frugttræløvsnudebille
obscura, Silpha — mørk ådselbille
obscurum, Megasternum — kompostkær
obscurus, Agriotes — mørk kornsmælder
obscurus, Bromius — gederamsbille
obscurus, Dyschirius — mat tunnelløber
obscurus, Margarinotus — kadaverstumpbille
obscurus, Platynus — rødbrun kvikløber
obsoletus, Cercyon — stovt landkær
obstrictus, Ceutorhynchus — blygrå rapssnudebille
obtusum, Bembidion — but glansløber
obtusus, Tachyporus — gulhovedet agerrovbille
obtusus, Trechus — kratgrotteløber
ocellata, Anatis — øjeplettet mariehøne
ochropterus, Calathus se mollis, C.
octomaculatum, Bembidion — otteplettet glansløber
oculata, Oberea — pilebuk
Odacantha — rødløbere
Oedemeridae — solbiller
Stor rovbille Ocypus olens
olens, Ocypus — stor rovbille
oleracea, Altica — stor blå jordloppe
Olisthopus — planløbere
Omosita — bengnavere
Ontholestes — jagtrovbiller
Onthophagus — møggravere
Onthophilus — ribbestumpbiller
Oodes — vandløbere
opaca, Aclypea — matsort ådselbille
opacus, Tenebrio — egeskrubbe
Ophonus — kalkløbere
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Oplosia — gråbukke
Orchesia — svampespringere
Oreodytes — strømvandkalve
oricalcia, Chrysolina — rækkepunkteret guldbille
Orsodacnidae — bladbiller
oryzae, Sitophilus — rissnudebille
Oryzaephilus — savtakkede kornbiller
Otiorhynchus — øresnudebiller
ovata, Amara — sortbenet ovalløber
ovatus, Hyphydrus — rød kuglevandkalv
ovatus, Otiorhynchus — jordbærøresnudebille
Pachyta — blomsterbukke
pallens, Adrastus — almindelig marksmælder
palliatus, Hylurgops — bleg barkbille
pallidactylus, Ceutorhynchus — bladribbesnudebille
pallidipenne, Bembidion — blegvinget glansløber
pallipes, Asaphidion — stor kobberløber
palustris, Notiophilus — engspejlløber
Panagaeus — korsløbere
paniceum, Stegobium — brødbille
paradoxus, Metoecus — hvepsesnyltebille
parallelepipedus, Abax — bred muldløber
parallelepipedus, Dorcus — bøghjort
paraplecticus, Lixus — gaffelsnudebille
parvulus, Acupalpus — bredrygget moseløber
parvulus, Longitarsus — sort hørjordloppe
Patrobus — skyggeløbere
paykulli, Myrmetes — hvælvet myretuestumpbille
pectinicornis, Ctenicera — kamhornet smælder
pectinicornis, Ptilinus — kamhornet borebille
pectinicornis, Schizotus — lille kardinalbille
Pelenomus — springsnudebiller
pellio, Attagenus — pelsklanner
peltatus, Badister — brun sumpløber
Pentarthrum — boresnudebiller
perpusillus, Abraeus — brun kuglestumpbille
pertinax, Hadrobregmus — dødningeur
Phaedon — sumpbladbiller
Phalacridae — glatbiller
Philonthus — møgrovbiller
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Philopedon — gråsnuder
Phloeophagus — boresnudebiller
Phyllobius — løvsnudebiller
Phymatodes — skivebukke
piceum, Agonum — brungul kvikløber
piceus, Calathus se rotundicollis, C.
piceus, Hydrophilus — stor vandkær
piceus, Myrmetes se paykulli, M.
picipennis, Harpalus — liden sandløber
Pilemostoma — skjoldbiller
pilicornis, Loricera — børsteløber
pilosellus, Agriotes — stor kornsmælder
pilosus, Agriotes se pilosellus, A.
pilosus, Cidnopus — almindelig græssmælder
pilula, Byrrhus — almindelig ødebille
pimpinellae, Anthrenus — fugleredeklanner
pini, Pissodes — stor fyrresnudebille
piniperda, Tomicus — marvborer
pisi, Apion — sneglebælgsnudebille
Pissodes — fyrresnudebiller
placidus, Trichocellus — kærvinterløber
plagiatus, Aphodius — lille jordmøgbille
plagiatus, Philopedon — sandgråsnude
Plagionotus — hvepsebukke
planata, Uleiota — langhornet fladbille
planus, Hydroporus — fladtrykt vandkalv
Plateumaris — sivbukke
Platynus — kvikløbere
Platysoma — barkstumpbiller
plebeja, Amara — plebejisk ovalløber
pleurostigma, Ceutorhynchus — kålgallesnudebille
Pocadius — bovistkøllebiller
poeciloides, Anisodactylus — metalgrøn bredløber
Pogonocherus — gråbukke
Pogonus — marskløbere
poligraphus, Polygraphus — dobbeltøjet barkbille
polita, Chrysolina — forskelligfarvet guldbille
politus, Cybocephalus — kugleglansbille
politus, Dyschirius — blank tunnelløber
Polydrusus — løvsnudebiller
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polygoni, Gastrophysa — pileurtbladbille
pomorum, Anthonomus — æblesnudebille
populi, Chrysomela — poppelbladbille
populnea, Saperda — aspebuk
postica, Hypera — lucernegnaver
Potosia — guldbasser
praetermissa, Amara — lysrandet ovalløber
praeustus, Tetrops — dværgbuk
Prasocuris — sumpbladbiller
Prionus — forstbukke
problematicus, Carabus — jysk løber
proscarabaeus, Meloe — sort oliebille
Prostomidae — talgvedbiller
proximus, Orthotomicus — rundtandet barkbille
Psammodius — rodtorbister
Pselactus — boresnudebiller
Pselaphinae — palperovbiller
pseudominuta, Elodes se minuta, E.
Pterostichus — jordløbere
Ptiliidae — dværgbiller
Ptininae — tyvbiller
Ptomaphagus — kadaverbiller
pubescens, Dicheirotrichus se gustavii, D.
pulchellus, Negastrius — plettet dværgsmælder
pumicatus, Stomis — kæbeløber
pumilio, Carcinops — punktstribet dværgstumpbille
pumilus, Harpalus — dværgsandløber
pumilus, Trachys se scrobiculatus, T.
punctatulus, Ophonus se nitidulus, O.
punctatum, Anobium — almindelig borebille
punctatus, Dendrophilus — sort jordstumpbille
punctatus, Onthophilus — femliniet ribbestumpbille
punctatus, Rhantus se suturalis, R.
puncticeps, Ophonus — gulerodskalkløber
puncticollis, Ophonus — sortbrun kalkløber
puncticollis, Sitona — stor bladrandbille
punctolineatus, Melanotus — finthåret sortsmælder
punctulatus, Pterostichus — matsort jordløber
purpurascens, Margarinotus — purpurstumpbille
pusillus, Aphanisticus — strandpragtbille
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pusillus, Carpelimus — bænkrovbille
pusillus, Crypturgus — almindelig dværgbarkbille
putridus, Aphodius — dværgmøgbille
pygmaeus, Cercyon — dværglandkær
pygmaeus, Dendrophilus — brunlig jordstumpbille
pyri, Phyllobius — pæreløvsnudebille
Pyrochroidae — kardinalbiller
Pyrrhidium — skivebukke
quadridens, Ceutorhynchus se pallidactylus, C.
quadridens, Pityogenes — firetandet barkbille
quadrifasciata, Leptura — firebåndet blomsterbuk
quadrifoveolatus, Pterostichus — brandjordløber
quadriguttatus, Aphodius — fireplettet møgbille
quadriguttatus, Glischrochilus — fireplettet glansbille
quadrimaculata, Dendroxena — fireplettet ådselbille
quadrimaculata, Pachyta — fireplettet blomsterbuk
quadrimaculata, Phyllobrotica — sortplettet bladbille
quadrimaculatum, Bembidion — lille firplettet glansløber
quadrimaculatus, Dromius — fireplettet barkløber
quadrinotatus, Dromius se spilotus, D.
quadrinotatus, Hister — fireplettet stumpbille
quadripunctata, Anthaxia — firepunktet pragtbille
Myrebladbille Clytra quadripunctata
quadripunctata, Clytra — myrebladbille
quadripunctata, Dendroxena se quadrimaculata, D.
quadripunctata, Sericoda — brandkvikløber
quadripunctatus, Harpalus — firepunktet markløber
quadripustulatus, Exochomus — fireplettet mariehøne
quadripustulatus, Mycetophagus — stor svampebille
quadripustulatus, Oedostethus — plettet dværgsmælder
quadrisignatus, Dromius — risgærdebarkløber
quadristriatus, Trechus — markgrotteløber
quadrisulcatus, Chlaenius — stribet fløjlsløber
quatuordecimguttata, Calvia — fjortenplettet mariehøne
quatuordecimpunctata, Propylea — skakbræt
quenseli, Amara — smalbrystet ovalløber
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quercus, Rhynchaenus — egeloppe
quinquepunctata, Coccinella — femplettet mariehøne
quinquestriatus, Ocys — staldglansløber
quisquilius, Cercyon — strågul landkær
quisquilius, Crypticus — sandskyggebille
radiolus, Apion — stokrosesnudebille
ratzeburgi, Scolytus — birkebarkbille
rectirostris, Furcipus — kirsebærsnudebille
renipustulatus, Chilocorus — askemariehøne
reticulatum, Calosoma — hedepupperøver
reticulatus, Bolitophagus — netskyggebille
revestita, Leptura — rødlig spidsbuk
rhaeticus, Pterostichus — mosejordløber
Rhagium — tandbukke
Rhantus — marmorvandkalve
Rhipiphoridae — snyltebiller
Rhizophagus — barksmalbiller
rhombeus, Stenagostus — rhombetræsmælder
Rhyncolus — boresnudebiller
Rhyssemus — rodtorbister
riparium, Opatrum — moseskyggebille
riparius, Elaphrus — grøn øjenløber
riparius, Paederus — giftig rovbille
rivalis, Oreodytes se sanmarkii, O.
rivularis, Trechus — mosegrotteløber
Ropalopus — skivebukke
rotundatus, Gnathoncus — brunbenet rundstumpebille
rotundatus, Olisthopus — planløber
rotundicollis, Calathus — begsort torpedoløber
rubens, Denticollis — rød sirsmælder
rubens, Trechus — stor grotteløber
rubi, Anthonomus — hindbærsnudebille
rubi, Batophila — hindbærjordloppe
rubiginosa, Cassida — tidselskjoldbille
rubra, Anoplodera — rød blomsterbuk
rubripes, Harpalus — rødbenet markløber
rufa, Aegialia se spissipes, A.
rufa, Coccidula — slank mariehøne
rufescens, Leistus se terminatus, L.
rufibarbis, Ophonus — almindelig kalkløber
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ruficolle, Bembidion — rødbrystet glansløber
ruficollis, Bradycellus — lyngbrunløber
ruficollis, Cardiophorus — rødbrystet hjertesmælder
ruficollis, Necrobia — rødbrystet koprabille
ruficorne, Platynus se albipes, P.
ruficornis, Grammoptera — lille blomsterbuk
rufilabris, Anaspis — rødmundet spidshale
rufimanus, Bruchus — hestebønnebille
rufipes, Aphodius — rødbenet møgbille
rufipes, Harpalus — håret markløber
rufipes, Hymenalia — klintskyggebille
rufipes, Necrobia — rødbenet koprabille
rufitarsis, Rhynchaenus — stor pileloppe
rufomarginatus, Leistus — stor skægløber
rufovillosum, Xestobium — egeborebille
rufus, Harpalus se flavescens, H.
rufus, Oxyporus — ildrovbille
rufus, Rhynchaenus — elmeloppe
rugiceps, Hypocaccus — blålig klitstumpbille
rugifrons, Hypocaccus — lille klitstumpbille
rugosus, Thanatophilus — rynket ådselbille
rugulosus, Scolytus — lille æblebarkbille
rupicola, Ophonus — slank kalkløber
ruricola, Omaloplia se alternata, O.
rusticus, Arhopalus — brun barkbuk
rusticus, Xylotrechus — sortgrå hvepsebuk
sabuleti, Aegialia — smal klittorbist
sabulosum, Opatrum — skræntskyggebille
sabulosus, Trox — stor uldtorbist
saliceti, Chrysomela — rød pilebladbille
salinus, Dyschirius — salttunnelløber
Salpingidae — grenbiller
Salpingus — snabelbiller
sanguineum, Pyrrhidium — rød skivebuk
sanguineus, Ampedus — stor skovsmælder
sanguineus, Lygistopterus — blodrød maskebille
sanguinicollis, Ischnodes — pragtsmælder
sanguinolenta, Anoplodera — blodrød blomsterbuk
sanguinolentus, Ampedus — sømplettet skovsmælder
sanmarkii, Oreodytes — kuglestrømvandkalv
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Saperda — kravebukke
Saprinus — rådstumpbiller
saxatile, Bembidion — rødplettet glansløber
scaber, Trox — lille uldtorbist
scalaris, Saperda — stigebuk
Scaphidiidae — dråberovbiller
Scarabaeidae — torbister
scarabaeoides, Sphaeridium — rødplettet møgkær
Scarodytes — strømvandkalve
schneideri, Dromius — bleg barkløber
schuppelii, Bembidion — nordlig glansløber
Sciodrepoides — kadaverbiller
Scirtes — springsumpbiller
Scirtidae — amfibiebiller
Scolytinae — barkbiller
scolytus, Scolytus — stor elmebarkbille
scopoli, Cerambyx — sort bøgebuk
Scraptiidae — spidshaler
scrobiculatus, Trachys — korsknappragtbille
scrophulariae, Cionus — brunrodsnudebille
scutellaris, Heterhelus — druehyldbille
scutellata, Anoplodera — sort blomsterbuk
secalis, Trechus — oval grotteløber
sedecimguttata, Halyzia — sekstenplettet mariehøne
sedecimpunctata, Tytthaspis — sekstenprikket mariehøne
seladon, Ophonus se rufibarbis, O.
semistriatus, Saprinus — glinsende rådstumpbille
semisulcatus, Dytiscus — sortbuget vandkalv
septempunctata, Coccinella — syvplettet mariehøne
septentrionis, Patrobus se australis, P.
sepultor, Nicrophorus — sortrandet ådselgraver
sericeus, Cryptocephalus — silkeglinsende faldbille
Sericoda — kvikløbere
serraticornis, Pyrochroa — rødhovedet kardinalbille
serricorne, Lasioderma — tobaksbille
serripes, Harpalus — sort sandløber
servus, Harpalus — flad sandløber
setigera, Curimopsis — lerødebille
sexguttata, Anoplodera — seksplettet blomsterbuk
sexmaculata, Judolia — seksbåndet blomsterbuk
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sexpunctatum, Agonum — sekspunktet kvikløber
sexpunctatus, Cryptocephalus — seksplettet faldbille
sigma, Dromius — båndtegnet sivløber
signatus, Anisodactylus — sortbenet bredløber
Silpha — egentlige ådselbiller
Silphidae — ådselbiller
similata, Amara — brunbenet ovalløber
similis, Bradycellus se ruficollis, B.
singularis, Otiorhynchus — barkøresnudebille
sinuatus, Thanatophilus — lappet ådselbille
Sitona — bladrandbiller
skrimshiranus, Stenolophus — lys damløber
smaragdinus, Harpalus — smaragdsandløber
smirnovi, Attagenus — brun pelsklanner
sodalis, Badister — skulderplettet sumpløber
Sogda — jordsvampebiller
solitaris, Harpalus — hedesandløber
solstitiale, Amphimallon — sankthansoldenborre
solutus, Tachyporus — gulvinget agerrovbille
Soronia — saftkøllebiller
Spercheidae — vandkærer
Sphaeridium — møgkærer
Sphodrus — kælderløbere
spilotus, Dromius — lysplettet barkløber
spiniger, Geotrupes — markskarnbasse
spinosa, Chaetophora — kridtødebille
spissipes, Aegialia — rød klittorbist
splendens, Philonthus — glansrovbille
spreta, Amara — variabel ovalløber
sputator, Agriotes — lille kornsmælder
Staphylinidae — rovbiller
Stenocarus — valmuebiller
Stenolophus — damløbere
Stenostola — lindebukke
Stenus — øjenrovbiller
stephensi, Bembidion — stor grøn glansløber
stercorarius, Geotrupes — overdrevsskarnbasse
stercorarius, Margarinotus se obscurus, M.
stercorosus, Geotrupes — skovskarnbasse
Stereocorynes — boresnudebiller
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Stictotarsus — strømvandkalve
Stomis — kæbeløbere
Strangalia — blomsterbukke
strenua, Amara — vadehavsovalløber
strenuus, Pterostichus — rødbenet jordløber
striatum, Asemum — stribet barkbuk
striatus, Onthophilus — seksliniet ribbestumpbille
Strophosoma — gråsnuder
subfuscus, Athous — liden busksmælder
subspinosa, Zeugophora — pukkelbladbille
sulcatus, Acilius — stribet skivevandkalv
sulcatus, Otiorhynchus — væksthussnudebille
sulcicollis, Agrilus — stor egepragtbille
sulcicollis, Chlaenius — furet fløjlsløber
sulcifrons, Sitona — lille bladrandbille
sulphureus, Cteniopus — svovlgul skyggebille
surinamensis, Oryzaephilus — savtakket kornbille
sutor, Monochamus — langhornet fyrrebuk
suturalis, Lochmaea — lyngbladbille
suturalis, Rhantus — marmorvandkalv
sycophanta, Calosoma — stor pupperøver
sycophanta, Rhagium — egetandbuk
sylvatica, Cicindela — stor sandspringer
sylvestris, Oxyomus — kompostmøgbille
Syntomus — stumpløbere
Synuchus — kamløbere
szekessyi, Dermestes — strandklanner
tabacicolor, Alosterna — tobaksfarvet blomsterbuk
Tachinus — spidsrovbiller
Tachyporus — agerrovbiller
Tachys — dværgløbere
tanaceti, Galeruca — rejnfanbladbille
tardus, Harpalus — rødfodet markløber
tectus, Ptinus — australsk tyv
Telmatophilus — dunhammerbiller
Tenebrio — melbiller
tenebrioides, Zabrus — aksløber
Tenebrionidae — skyggebiller
tenella, Galerucella — jordbærbladbille
tenellum, Bembidion — liden glansløber
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terminatus, Leistus — sortpandet skægløber
terricola, Laemostenus — staldløber
terricola, Margarinotus — mellemstor klitstumpbille
tesselatum, Prosternon — silkeglinsende jordsmælder
testacea, Microcara — stor sumpbille
testaceum, Sphaeroderma — tidselkuglebille
testaceus, Claviger — gul kølledrager
testaceus, Leptinus — musebille
Musebille Leptinus testaceus
testaceus, Pentaphyllus — dværgskyggebille
testaceus, Phymatodes — bøgebuk
tetracolum, Bembidion — stor glansløber
tetragrammum, Bembidion — firplettet glansløber
Tetropium — nåletræbukke
Tetrops — havebukke
teutonus, Stenolophus — spraglet damløber
textor, Lamia — væver
thoracica, Oiceoptoma — rødbrystet ådselbille
thoracicus, Dyschirius — strandtunnelløber
thoreyi, Agonum — langstrakt kvikløber
Throscidae — muldsmældere
tibiale, Melanimon — lille klitskyggebille
tibialis, Amara — dværgagtig ovalløber
tomentosus, Byturus — hindbærbille
Tomicus — marvborere
Trachys — minérpragtbiller
transversalis, Hydaticus — tværstribet vandkalv
Trechus — grotteløbere
tremula, Chrysomela — aspebladbille
Triarthron — jordsvampebiller
Tribolium — rismelbiller
Trichocellus — vinterløbere
tridentata, Labidostomis — stor langben
trifolii, Apion — rødkløversnudebille
tristis, Chlaenius — sort fløjlsløber
tristis, Silpha — kornet ådselbille
trisulcum, Aulonium — elmecylinderbille
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Trogidae — torbister
troglodytes, Oulimnius — kort klobille
troglodytes, Trachys — blåhatpragtbille
Trox — uldtorbister
truncatellus, Limnebius — stor sumpvandkær
truncatellus, Syntomus — sort stumpløber
tuberculatus, Oulimnius — søklobille
Typhaeus — skarnbasser
typhoeus, Typhaeus — trehornet skarnbasse
typographus, Ips — typograf
uliginosus, Elaphrus — sortbenet øjenløber
umbellatarum, Molorchus — lille fluebuk
undecimpunctata, Coccinella — elleveplettet mariehøne
undulata, Phyllotreta — bølgestribet jordloppe
unicolor, Bembidion se mannerheimii, B.
unicolor, Hister — stor stumpbille
unidentatus, Silvanus — lille egefladbille
unipunctatus, Cercyon — enplettet landkær
unipustulatus, Badister — pragtsumpløber
ustulata, Grammoptera — guldhåret blomsterbuk
ustulatus, Agriotes — variabel kornsmælder
ustulatus, Cercyon — pukkellandkær
vacca, Onthophagus — stor møggraver
vaporariorum, Cymindis — tofarvet hedeløber
variabilis, Gnorimus — sort pragttorbist
variabilis, Hypera se postica, H.
varians, Aphodius — stor jordmøgbille
variegata, Grammoptera se abdominalis, G.
variegatus, Meloe — grøn oliebille
varium, Bembidion — gulspættet glansløber
venosus, Curculio — agernsnudebille
ventralis, Margarinotus — glinsende stumpbille
verbasci, Anthrenus — tæppeklanner
verbasci, Bradycellus — lys brunløber
vernalis, Geotrupes — glat skarnbasse
vernalis, Harpalus se pumilus, H.
vernalis, Pterostichus se crenatus, P.
versicolor, Pterostichus — lille metaljordløber
versutum, Agonum — mørkbenet kvikløber
vesicatoria, Lytta — spansk flue
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vespillo, Nicrophorus — krumbenet ådselgraver
vespilloides, Nicrophorus — sortkøllet ådselgraver
vespulae, Reesa — amerikansk klanner
vestigator, Nicrophorus — randhåret ådselgraver
vestitus, Chlaenius — gulrandet fløjlsløber
viburni, Pyrrhalta — kvalkvedbladbille
vigintiduopunctata, Psyllobora — toogtyveplettet mariehøne
vigintiduopunctata, Thea se vigintiduopunctata, Psyllobora
vigintiquatuorpunctata, Subcoccinella — fireogtyveplettet mariehøne
villiger, Ptinus — høtyv
villosoviridescens, Agapanthia — tidselbuk
villosus, Bruchidius — gyvelbønnebille
villosus, Orectochilus — håret hvirvler
villosus, Stenagostus se rhombeus, S.
viminalis, Gonioctena — sortplettet pilebladbille
violacea, Necrobia — blå koprabille
violaceum, Callidium — violbuk
violaceum, Platydema — violet skyggebille
violaceus, Carabus — violetrandet løber
violaceus, Limoniscus — violsmælder
violaceus, Meloe — blå oliebille
virescens, Oedemera — matgrøn solbille
virescens, Saprinus — grønlig rådstumpbille
viridicollis, Phyllobius — lille løvsnudebille
viridis, Agrilus — pilepragtbille
blå oliebille
viridis, Cassida — stor skjoldbille
- Meloe violaceus
viridula, Gastrophysa — skræppebladbille
vitellinae, Phratora — gulgrøn pilebladbille
vittatus, Athous — sortstribet busksmælder
vittula, Phyllotreta — gulstribet kornjordloppe
vivalis, Synuchus — lille kamløber
volckmari, Limnius — stor klobille
vulgatissima, Phratora — blågrøn pilebladbille
wetterhallii, Masoreus — steppeløber
winkleri, Harpalus se xanthopus, H.
xanthopus, Harpalus — skovmarkløber
Xestobium — jætteborebiller
Xyleborus — ambrosiabiller
Xylotrechus — hvepsebukke
zeamais, Sitophilus — majssnudebille
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Oversigt over
billefamilier
i Danmark
Microsporidae

Gyrinidae ............................... hvirvlere
Haliplidae ....................... vandtrædere
Noteridae ......................... vandgravere
Dytiscidae ............................ vandkalve
Carabidae .............................. løbebiller

Agyrtidae
Leiodidae
Hydraenidae
Ptiliidae ............................. dværgbiller
Scydmaenidae
Scaphidiidae ................. dråberovbiller
Silphidae .............................. ådselbiller
Staphylinidae .......................... rovbiller

Lucanidae ............................ hjortebiller
Trogidae ................................... torbister
Geotrupidae ............................ torbister
Scarabaeidae ........................... torbister
Helophoridae...................... vandkærer
Georissidae
Hydrochidae ....................... vandkærer
Spercheidae ......................... vandkærer
Hydrophilidae .................... vandkærer
Sphaeritidae
Histeridae ........................... stumpbiller

Eucinetidae ...................... klitspringere
Clambidae
Scirtidae ............................ amfibiebiller
Dascillidae
Buprestidae ......................... pragtbiller
Byrrhidae ................................ ødebiller
Elmidae ................................... klobiller
Dryopidae .......................... øreklobiller
Limnichidae
Heteroceridae ........... muldvarpebiller
Psephenidae
Eucnemidae
Throscidae ................... muldsmældere
Elateridae .............................. smældere
Drilidae .................... snegleblødvinger
Lycidae ............................... maskebiller
Lampyridae .............................. ildfluer
Cantharidae ........................ blødvinger
Derodontidae

Gåsebille
(Phyllopertha horticola)
tilhører familien torbister
(Scarabaeidae).
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Nosodendridae
Dermestidae ............................ klannere
Bostrichidae ........................ hættebiller
Anobiidae .............................. borebiller
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Lymexylidae ....................... værftbiller
Phloiophilidae
Trogossitidae
Cleridae ................................ myrebiller
Melyridae ......................... malakitbiller
Aspidiphoridae
Brachypteridae
Nitidulidae ...........................glansbiller
Monotomidae .......................smalbiller
Phloeostichidae
Silvanidae
Cucujidae .............................. fladbiller
Laemophloeidae
Phalacridae ............................ glatbiller
Cryptophagidae
Erotylidae .................... træsvampbiller
Byturidae ........................ hindbærbiller
Biphyllidae
Bothrideridae
Cerylonidae ................. barkkøllebiller
Alexiidae
Endomychidae ................ svampehøns
Coccinellidae ...................... mariehøns
Corylophidae
Corticariidae .................. skimmelbiller

Prostomidae ..................... talgvedbiller
Oedemeridae ........................... solbiller
Meloidae ............................ plasterbiller
Pythidae
Pyrochroidae ................. kardinalbiller
Salpingidae ........................... grenbiller
Anthicidae ............................ sandpilere
Aderidae
Scraptiidae ........................... spidshaler
Cerambycidae....................... træbukke
Megalopodidae .................... bladbiller
Orsodacnidae ....................... bladbiller
Chrysomelidae .................... bladbiller
Curculionoidea1 ................ snudebiller
Nemonychidae ................. snudebiller
Anthribidae ................ bredsnudebiller
Attelabidae .......................... bladrullere
Brentidae ........... spidsmussnudebiller
Curculionidae .................... snudebiller

Mycetophagidae ........... svampebiller
Ciidae ............................. svampeborere
Tetratomidae
Melandryidae .......... svampespringere
Mordellidae .......................... brodbiller
Rhipiphoridae ................... snyltebiller
Colydiidae
Tenebrionidae .................. skyggebiller

Liljebille
(Lilioceris lilii)
tilhører familien
bladbiller
(Chrysomelidae).
1
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English summary

This paper contains two indices with common names of Danish beetles.
An index with Danish common names giving their scientific counterparts
and a scientific index giving the preferred Danish common names. Danish
synonyms are only to be found in the first index. Referencing a synonym
gives you the preferred Danish name. Referencing this last name yields
the scientific name. In the Danish index the bullet character "•" indicates
that this is a proposal for a new common name either because this taxon
(species, genus, family and so on) did not have a Danish common name
prior to this paper or because names found in the literature were rejected
on the basis of criteria listed in Breiting, Jørgensen and Schnack (1990). In
this former paper reasons for making lists of common Danish names, and
making good, consistent names where needed, are presented.
Part of the basis of this work is systematic lists of several invertebrate
groups provided by the former Nordic Code Center (NCC), listing all
species found in the nordic countries within a particular taxon. This work
has stopped, but those lists already finished are made available via the
WWW (Swedish Museum of Natural History, Stockholm - www-address
see footnote page 4).
Common names already used were found by searching popular Danish
natural history literature and encyclopaedia for common names of Danish
beetles. The list with names from the literature was then handed over to
Michael Hansen and other Danish entomologists, who have specialized in
beetles. In collaboration with Søren Breiting, Jørgen Jørgensen and Karsten Schnack, the three members of the steering committee of Projekt
Danske Dyrenavne, and Bent Troen who maintains and updates lists of
Danish invertebrates, it was decided which names should be the preferred
ones and which names should be considered synonyms. Also the
consistency of old and new names was evaluated according to the criteria
set by the abovementioned paper.

116

Projekt Danske Dyrenavne: Biller

