
Overvågning og registrering af biller i Tarup-Davinde 2006  1

Naturovervågning i Tarup-Davinde
Overvågning og registrering af biller i 2006

Palle Jørum

Undersøgelsens formål 
Formålet med undersøgelserne i 2006 har – som de tidligere år – været
Ø at overvåge to arter af snudebiller, Ceutorhynchus parvulus og C.figuratus, på henholdsvis 

Salomons Lysestage og Grå Bynke 
Ø at registrere biller på bredder af grusgravssøer på arealer under forskellige faser af 

tilgroning.
Der er endvidere foretaget registreringer af biller i andre biotoptyper, som det fremgår af det 
følgende.

Undersøgelsesområder, undersøgelsestidspunkter & metodik
Undersøgelserne er i 2006 foretaget flg. steder i grusgravsområdet:

§ Ibjerg-området – herunder det nyerhvervede område nord for Ibjergvej
§ Området omkring Anes Høj, især ”put and take”-området syd for højen
§ Nordsøen
§ Østersøen
§ Jørn Nielsens grusgrav

Undersøgelsesområdernes nærmere placering fremgår af kortbilag fra tidligere års undersøgelser –
dog er den nye grusgrav nord for Ibjergvej, lige over for Ibjerg, ikke indtegnet på kort. 

Undersøgelsestidspunkterne har været flg.:
20.5., 17.8.06, 24.8.06 & 10.9.06.

Undersøgelsesmetoderne har i hovedsdagen været de samme som beskrevet i de foregående 
rapporter. 

Resultater & vurderinger
En referencesamling af biller fra grusgravsområdet er afleveret til Naturskolen. Den kan løbende 
udvides efter behov.
I alt er der i 2006 registreret 26 nye arter af biller i området, hvorved det totale antal registrede 
billearter fra Tarup-Davinde-grusgravene er oppe på 413 arter. En samlet oversigt over arterne, med 
angivelse af forekomststederne, registreringsår, habitattilknytning m.v. findes i bilag 1. (Bilag 1 kan 
rekvireres ved henvendelse til Naturskolen Åløkkestedet tlf. 65973120).

Overvågning af de to snudebillearter
Det drejer sig om Ceutorhynchus parvulus på Salomons Lysestage og Ceutorhynchus figuratus på 
Grå Bynke. Ingen af de to arter blev set i år. For C.parvulus’ vedkommende er årsagen i al fald til 
dels, at mine besøg lå for sent i forhold til værtsplantens blomstringstidspunkt, som er det eneste 
tidspunkt, hvor det er praktisk muligt at finde billen. Men naturskolens naturvejledere kunne i øvrigt 



Overvågning og registrering af biller i Tarup-Davinde 2006  2

oplyse at Salomons Lysestage ikke trives ret godt på det område ved Østersøen, hvor der plejes for 
at sikre planten. Det ligger helt i tråd med mine egne observationer sidste år – se 2005-rapporten. 
De har til gengæld iagttaget værtsplanten i Phønix-området.
Anbefalingerne fra 2004- og 2005-rapporten angående ophjælpning af bestanden af Salomons 
Lysestage står stadig ved magt. 

At C.figuratus ikke blev fundet, var lidt uventet, da der blev ledt en del efter den ved flere 
lejligheder. Den formodes dog fortsat at have populationer i Tarup-Davinde-området, hvor den 
næppe er truet. En ekstensiv overvågning vil fortsat blive gennemført. 

Biller på bredder af grusgravssøer på arealer under forskellige faser af tilgroning –
samt registreringer af biller i andre biotoper
Lille Ibjerg Sø
Sandbredsfaunaen ved Lille Ibjerg Sø (den østlige af de to søer i området) er i 2006 undersøgt ved 
besøg i august. De to tunnelgravende algeædere, rovbillen Bledius subterraneus og muldvarpebillen 
Heterocerus hispidulus, og flere af de arter, der lever af dem - især mat tunnelløber Dyschirius 
obscurus og kugleløber Omophron limbatum – forekom også i år på lokaliteten, men i klart mindre 
antal end de foregående år. Blegvinget glansløber Bembidion pallidipenne blev slet ikke set. 
Sandbredderne er under fortsat tilgroning, bl.a. med pil, og tilgroningen er nu så fremskreden, at 
den mærkbart har forringet livsbetingelserne for den billefauna, der er tilknyttet de åbne sandflader. 
Anbefaling: Det bør gennem en passende pleje sikres at der også i fremtiden vil være bare 
sandbundspartier ved bredden af i al fald udvalgte søarealer inden for det af Tarup-Davinde I/S-
ejede område. Lille Ibjerg Sø rummer de bedste af den slags biotoper. Da der i nær fremtid – iflg. 
oplysninger på naturovervågningsmødet d. 25.okt.06 – vil blive gravet igen ved Lille og Store 
Ibjerg Sø, er der dog ingen grund til nu at sætte ind med plejeforanstaltninger.

Sandhøjen ved Lille Ibjerg Sø med de næsten 
helt nøgne sandbredder i 2004.

Samme område august 2006. Tilgroningen har 
nu ændret biotopen mærkbart.



Overvågning og registrering af biller i Tarup-Davinde 2006  3

Close-up af bredvegetationen 2004. 
Pionerplanter som følfod dominerer.

Samme 2006. Vegetationen tættere og højere, 
med pil som dominerende.

På den åbne, tørre sandbund kunne den brune sandspringer Cicindela hybrida også i år ses i meget 
stort antal.

Store Ibjerg Sø med tilstødende grusgravsområde
I år blev bl.a. de sydvendte skrænter i grusgraven undersøgt. På nøgen ler- og sandblandet bund 
forekom her endnu en Bledius-art, nemlig Bl.opacus, der ikke tidligere er fundet i Tarup-Davinde-
området, men som på det her sted har en stor bestand. Arten anses for at være temmelig almindelig 
og er kendt fra bl.a. netop sand- og grusgrave. Sammen med arten fandtes et enkelt eksemplar af 
slank tunnelløber (Dyschirius angustatus) som lever af Bledius-biller. Den anses for at være 
temmelig sjælden og er ligeledes ny for Tarup-Davinde-området. På de nedre dele af nogle af 
skrænterne og ved foden af disse – på ren sandbund – forekom brun sandspringer i mængde.

Sydvendte skrænter i grusgraven syd for Ibjerg 
er levested for bl.a. brun sandspringer, der 
kræver varm sandbund.

På åbne, sparsomt bevoksede partier på 
skrænterne lever rovbillen Bledius opacus og 
dens ”forfølger” Dyschirius angustatus.

Bredderne af grusgravssøen er uændret i forhold til 2005 og rummer de samme almindelige 
billearter. Derimod blev gulrandet fladløber ikke set her i år – men den er her ganske givet endnu.
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Grusgraven nord for Ibjerg
I lavvandet sø med lerbund forekom vandkalven Nebrioporus canaliculatus i stort antal. Det er en 
pionerart i nyopståede søer og vandhuller med leret bund – så det er lige efter bogen! Ved søbred 
med sandbund er også i år fundet Bledius subterraneus, Heterocerus hispidulus, mat tunnelløber 
Dyschirius obscurus og kugleløber Omophron limbatum.

Lavvandet sø med lerblandet sandbund. Levested for vandkalven Nebrioporus 
canaliculatus – en pionerart for den slags biotoper.

Gulrandet fladløber Nebria livida blev også fundet i år, bl.a. ved lerområdet (”skyllestedet”) i den 
nordvestlige del af grusgraven, og her blev en del larver iagttaget som sikkert tegn på at arten yngler 
på stedet. Gulrandet fladløber har sin forplantningsperiode i efteråret, især september, og larverne 
udvikles efteråret og vinteren igennem for så at forpuppe sig det følgende forår.

Området omkring Anes Høj
Her opfattes området i meget bred forstand, omfattende også den åbne overdrevslignende slette syd-
sydøst for højen.

Heller ikke i år lykkedes det at genfinde gulrandet fløjlsløber (Chlaenius vestitus), der blev fundet i 
2 eks. ved norbredden af søen ved Anes Høj – de hidtil eneste eksemplarer af arten, der er kendt fra 
Fyn. Arten er en god flyver, og de i 2004 fundne individer kan være et par tilflyvere, der ikke fik 
grundlagt en blivende bestand i området. Danmark befinder sig ved artens nordgrænse, og arten har 
været begunstiget af det stadigt varmere klima – den er klart rykket mod nord. 
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Gulrandet fløjlsløber
Chlaenius vestitus

Et mindre vandhul i områdets sydlige del blev undersøgt for vandbiller. Vandhullet præges af en 
kraftig bestand af åkander og har i øvrigt en frodig sumpvegetation. Den vandlevende insektfauna 
forekommer fin og varieret – flere stavtæger blev observeret. Af biller forekom flere små og 
mellemstore vandkalve, bl.a. vandtræderen Haliplus flavicollis. Det er en af vore største Haliplus-
arter, og den er medtaget på gullisten som en X-art. Den er fundet en del steder i Tarup-Davinde –
et vidnesbyrd om søernes og vandhullernes fine kvalitet. På åkanderne forekom bladbillen 
Galerucella nymphaeae. Det er ikke nogen sjælden bille – men funder her er ikke desto mindre det 
første fra Fyns-området efter 1960! Sivbukken Donacia thalassina blev fundet i sumpvegetationen 
– den lever på forskellige sumpplanter, bl.a. star-arter. Med fundet er der nu registreret i alt 5 arter 
af sivbukke i Tarup-Davinde.

Lille vegetationsrig sø syd for Anes Høj. På hvid åkande lever bladbillen Galerucella nymphaeae, 
der her er fundet for første gang i Fyns-området siden 1960. I øvrigt levested for stavtæge og en 
række andre ferskvandsinsekter.
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I tagrør-bevoksning langs nordbredden af den sydligst beliggende sø i området blev fundet de to 
løbebiller rødløber (Odacantha melanura) og smuk smalløber (Demetrias imperialis). Begge er 
karakteristiske for søers rørsump-vegetation og repræsenterer dermed nogle af de arter, der kommer 
til, når successionen ændrer de jomfruelige grusgravssøer til mere ”modne” biotoper. Noget 
kommer til – andet forsvinder. Rødløber har ikke før været registreret fra området, mens smuk 
smalløber også er fundet i Phønix-området. Begge arter er udbredte og ret almindelige.

Rødløber – Odacantha melanura. Lever i 
rørskoven langs søer og vandhuller.

I samme biotop forekommer smuk smalløber 
(Demetrias imperialis). Begge arter er fundet i 
området syd for Anes Høj.

På glatbladet pil fandtes en del eksemplarer snudebillen Curculio crux – dens navn skyldes at billen 
har en hvid korstegning på de kulsorte dækvinger – et rigtigt smukt dyr, men man skal helst have en 
lup inden for rækkevidde, for den måler kun ca. 2½ mm. Arten var tidligere sjælden, men er tiltaget 
i hyppighed gennem de senere år. På pil blev også fundet nogle mere almindelige arter, bl.a. 2 
bladbiller af slægten Phratora. På en stor gammel pil med døde kviste blev taget en ny træbuk for 
området, Pogonocherus hispidus.

Nordsøen
Det lykkedes heller ikke i år at genfinde hverken grøn fløjlsløber (Chlaenius nigricornis) eller stor 
korsløber (Panagaeus cruxmajor), der begge tidligere er fundet på eller nær den sydlige søbred ved 
Nordsøen. Det tyder ikke godt – men arterne kan dog meget vel stadig forekomme i Tarup-
Davinde-området, et eller andet sted. De kræver begge lysåben, fugtig bund med lav, moderat tæt 
vegetation – typisk frodig engbund. De forsvinder, når et område gror til i højstavde- eller busk-
vegetation. Græsning er den optimale pleje for arterne. Et problem her er at zonen med fugtig eng-
lignende bund er begrænset til en meget smal stribe langs søbredden. 
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 Grøn fløjlsløber – Chlaenius nigricornis Stor korsløber – Panagaeus cruxmajor

I den nyanlagte skov over for Nautilen forekom bladbillen Pyrrhalta viburni på netop Viburnum, 
kvalkved, i så stort antal, at bladene var stærkt perforerede. Arten er ret almindelig. En del mere 
eller almindelige arter af snudebiller er registreret fra bl.a. kløver og stenkløver – se artslisten i bilag 
1.

Viburnum – kvalkved – begnavet af bladbillen Pyrrhalta viburni.

Østersøen
Som omtalt tidligere gav eftersøgningen af de to snudebiller Ceutorhynchus parvulus og figuratus
ikke resultat. På jordhøjen, hvor C.figuratus plejer at blive fundet, forekom til gengæld den meget 
store snudebille Cleonis pigra – med sine op til 1½ cm er det en af vore allerstørste snudebiller. Den 
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lever på arter af tidsler (Carduus og Cirsium-arter) og anses for at være almindelig – der kan nu 
godt gå lang tid imellem man ser den.

Hvælvet løber (Carabus convexus) blev i år fundet – endda i flere eksemplarer – på østsiden af 
Østersøen, i nedgravede fangstglas, der var sat op i forbindelse med en ekskursion, der blev afholdt 
i grusgraven med biller som emne. Arten har tidligere været fundet også ved Nordsøen og i Ibjerg-
pområdet, så dette tyder på, at arten har en ganske stor bestand i grusgravene. Det er en art, der 
anses for at have haft ret kraftig tilbagegang. Den er med i Gulliste 1997 (X-art); i den netop 
reviderede rødliste over de danske løbebiller er arten kategoriseret som en næsten  truet (NT) art. 

Snudebillen Cleonis pigra lever på arter af tidsel. Hvælvet løber – Carabus convexus

Jørn Nielsens Grusgrav
Her blev aflagt et enkelt kortvarigt besøg. Desværre har området ændret sig en del. Den tidligere 
afstrømningsgrøft, på hvis lerede sider løbebillerne gulrandet fladløber Nebria livida og 
måneglansløber Bembidion lunatum forekom (se 2004-rapporten), findes ikke længere – og de to 
arter kunne dermed heller ikke findes. Forekomsten af Bembidion lunatum i området var meget 
spændende, idet arten i det hele er sjælden Danmark, og også i høj grad fordi arten ikke var fundet 
på Fyn siden 1945.


