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Naturovervågning i Tarup-Davinde 
Overvågning og registrering af biller i 2007 

 
Palle Jørum 

 

 

Undersøgelsens formål  
Formålet med undersøgelserne i 2007 har – som de tidligere år – været 

➢ at overvåge to arter af snudebiller, Ceutorhynchus parvulus og C. figuratus, på henholdsvis 

salomons lysestage og grå bynke  

➢ at registrere biller på bredder af grusgravssøer på arealer under forskellige faser af 

tilgroning. 

Der er endvidere foretaget registreringer af biller i andre biotoptyper; i henhold til aftale om årets 

arbejde skulle der lægges særlig vægt på registrering af biller knyttet til træer og buske. 

 

Undersøgelsesområder, undersøgelsestidspunkter & metodik 
Undersøgelserne er i 2007 foretaget flg. steder i grusgravsområdet: 

▪ Ibjerg-området  

▪ Nordsøen 

▪ Østersøen 

▪ Phønix-området 

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.: 

6.5., 9.6., 15.8. & 6.9. 

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

rapporter.  

 

Resultater & vurderinger 
Der er i 2007 kun fundet enkelte nye arter af biller i området, hvoraf særligt kan fremhæves 

rovbillen Scopaeus minutus. Der kendes nu ca. 415 arter af biller fra Tarup-Davinde grusgravene, 

men tallet er muligvis reelt lidt større, idet en mindre del af indsamlingsmaterialet fra 2007 mangler 

at blive bestemt. En samlet oversigt over grusgravenes biller, med angivelse af forekomststederne, 

registreringsår, habitattilknytning m.v. findes i bilag 1. 

Overvågning af de to snudebillearter 

Ceutorhynchus parvulus 

Ceutorhynchus parvulus, der lever på salomons lysestage, er eftersøgt på dens traditionelle 

forekomststed ved Østersøen, og tillige ved Nordsøen og i Phønix-området. 

 

Ved Østersøen, i harvningsområdet 

Ved besøget d. 6. maj blev der kun fundet 2 spinkle individer af salomons lysestage, på den  

midterste af de 3 parceller, dvs. det stykke, der er blevet harvet for 2 år siden. Trods ihærdig 

eftersøgning blev planten ikke set andre steder i harvningsområdet. Der blev ikke fundet 

C.parvulus.  
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Ved Østersøen, på jordhøjen 

 

Her forekom salomons lysestage i ret 

betydeligt tal – ca. 45 individer blev optalt, 

de fleste nær toppen af højen, langs 

”slidspor”opstået ved færdsel på højen. 

Ingen C. parvulus fundet på planterne. 

 

 

 
Fig. 1.   

Salomons lysestage – blomstrende eksemplarer på 

jordhøjen ved Østersøen. 5. juni 07. 

 

Ved Nordsøen, på volden ved P-pladsen 

På den nordlige vold, på den sydvendte del af volden, blev fundet ca. 75 individer af salomons 

lysestage, flere var nyudsprungne. Men ingen C. parvulus fundet. 

 

Fig. 2.  

Salomons lysestage på volden ved P-

pladsen ved Nordsøen. 5. juni 07. 
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Ved Nordsøen, på højen ved Nautilen 

Ca. 45 individer af salomons lysestage iagttaget, gennemgående ret små, nyudsprungne. Ingen C. 

parvulus. 

 

Phønix-området, ved bommen langs Phønix-vejen 

Ved bommen, langs asfaltvejen, der fører ned til P-pladsen ved Phønix-området, fandtes en del 

individer af salomons lysestage. På volden vest for bommen blev optalt ca. 45 små planter. På 2 af 

disse fandtes 1 stk. C. parvulus – første fund af billen i Phønix-området. Lokaliteten ligger ca. 1½ 

km fra hovedforekomsten ved Østersøen, men ikke langt far det sted ved Kors-Ager-vejs 

udmunding i Ørbækvej, hvor billen blev fundet i antal på værtsplanten i en vejgrøft i 2003. 

 

 
Fig. 3.  

Volden ved bommen i Phønix-området. 

Voksested for salomons lysestage. 5. juni 07. 

 
Fig. 4.  

Salomons lysestage i Phønix-området – et 

nyopdaget levested for Ceutorhynchus parvulus. 

5. juni 07. 

 

Hvordan sikres værtsplanten og billen i Tarup-Davinde-området i fremtiden? 

Som det fremgår af ovenstående, og som påpeget også i foregående rapporter, ser det desværre ikke 

ud til at den igangværende pleje ved Østersøen med harvning i rotationsskifte kan bevare salomons 

lysestage. Det bør derfor undersøges, om der kan være andre former for naturpleje, som vil kunne 

fastholde en bestand af planten i området. En regelmæssig fjernelse af det øverste jordlag kunne 

måske være en mulighed. Almindelig slitage på jordhøjene ved Østersøen og ved Nautilen er 

øjensynlig til fordel for planten. 

At billen ikke blev fundet på salomons lysestage ved Østersøen og Nordsøen i år, skal man næppe 

lægge så meget i – tidspunktet på året og vejrforhold har stor betydning for om man finder billen. 

Der er derimod grund til at glædes over, at den blev fundet ved Phønix. Sammenholdt med det 

ældre fund fra 2003 tyder det nye fund på, at C. parvulus er udbredt i Tarup-Davinde-området og at 

den forekommer der hvor værtsplanten trives. 

 

En forholdsvis grundig overvågning anbefales fortsat.  

 

Ceutorhynchus figuratus 

Ceutorhynchus figuratus, der lever på Grå Bynke, er blevet eftersøgt især ved Østersøen, hvor 

planten har en stor bestand på jordhøjen. Her er C. figuratus tidligere fundet, men det lykkedes ikke 

at finde arten i år. Heller ikke på grå bynke ved Nautilen blev arten set. 
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At C. figuratus ikke blev fundet i 2007, betyder næppe at den er truet i området. Arten er aldrig 

fundet talrigt, oftest er det et enkelt eller nogle få individer, der findes. Så da værtsplanten mange 

steder findes i individrige bevoksninger og også på steder med lunt mikroklima, som C. figuratus 

menes afhængig af, må det formodes, at arten fortsat har populationer i Tarup-Davinde-området. 

 

En ekstensiv overvågning anbefales fortsat.  

 

Biller på bredder af grusgravssøer på arealer under forskellige faser af tilgroning – 

samt registreringer af biller i andre biotoper 
 

Ibjerg-området 

Ved besøgene i 2007 kunne det konstateres, at der er foregået meget omfattende gravningen ved 

både Lille og Store Ibjerg Sø, og ligeledes i det nyerhvervede område nord for Ibjergvejen. 

Gravningerne var allerede i fuld gang ved det første af mine besøg d. 6. maj og fortsatte sæsonen 

igennem.   

Gravningerne har umiddelbart ændret områderne og gjort adgangs- og undersøgelsesmulighederne 

så dårlige, at nærmere undersøgelser i de 3 områder på det nærmeste har måttet opgives. På lidt 

længere sigt åbner gravningerne til gengæld muligheder for at iværksætte systematiske 

undersøgelser af successionsforløb i grusgravene – se nedenfor. 

 

Lille Ibjerg Sø 

Sandbredsfaunaen ved Lille Ibjerg Sø (den østlige af de to søer i området) er undersøgt gennem 

flere år. Undersøgelserne har vist at der her forekommer en meget interessant sandbredsfauna med 

arter af tunnelgravende algeædere (rovbillen Bledius subterraneus og muldvarpebillen Heterocerus 

hispidulus) og flere arter, der lever af disse (bl.a. mat tunnelløber Dyschirius obscurus, kugleløber 

Omophron limbatum og blegvinget glansløber Bembidion pallidipenne). Forekomsten af 

sidstnævnte art er særlig interessant, da den ellers primært er knyttet til sandbredder ved havet. 

Gennem de sidste par år har det kunnet konstateres, at sandbredderne har været under stærk 

tilgroning, bl.a. med pil, hvilket meget hurtigt vil forringe livsbetingelserne for det samfund af 

biller, der er karakteristisk for de åbne, næsten plantebare sandbredder ved grusgravssøerne. 

Blegvinget glansløber blev således ikke fundet i 2006, utvivlsomt p.g.a. den tiltagende beskygning 

af den fremvoksende vegetation. 

 

Rapporten fra 2006 indeholder flg. 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.” 

 

Om området ved Lille Ibjerg Sø er der især at bemærke  

▪ At sand-/grus-højen i løbet af 2007 er blevet til et veritabelt bjerg – tilsyneladende er det en 

noget lerpræget jord, der er fyldt ovenpå – hvilket har skabt nogle meget stejle sider og 

næsten fortrængt den interessante sandbunds-bredzone.  

▪ At der langs nordbredden af søen er foretaget meget omfattende ændringer. Tidligere var der 

her fine sandede søbredder med nogle af de samme arter som nævnt i det foregående, bl.a. 

kugleløber. Nu er der ud mod søen udlagt jordbunker, der som en vold deler oprådet op, og 

der er dannet en lavvandet sø inden for volden. På nordbredden af denne nye sø undersøgtes 
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billefaunaen d. 6.5. Bredderne er sandede, og der blev fundet kugleløber i stort antal, få 

Bledius subterraneus, talrige Bledius opacus, 2 stk. blegvinget glansløber og 2 stk. 

Heterocerus hispidulus. 

 

 
Fig. 5.  

Sandbjerget ved Lille Ibjerg Sø er vokset 

betragteligt i 2007 og har næsten helt fortrængt 

søbredden, hvor der tidligere fandtes en meget 

interessant billefauna. 5. juni 07. 

 
Fig. 6.  

Samme lokalitet, men senere på året. Følfod har 

bredt sig på de nu mere lerprægede skrænter. 6. 

sept. 07. 

 

 

 
Fig. 7.  

Resultatet af entreprenørarbejde ved Lille Ibjerg Sø. Tidligere 

gode sandbredder er afløst af jordvold – men inden for denne er 

dannet et nyt, lavvandet søområde, der måske vil vise sig 

værdifuldt. 5. juni 07. 

 

Store Ibjerg Sø 

Gravningen har ændret området radikalt. Det umiddelbare resultat har været en klar forringelse af 

området. De sydvendte skrænter hvor der i 2006 blev fundet talrige Bledius opacus-kolonier, er til 

dels gravet væk, hvilket også umiddelbart har haft negativ indvirkning på brun sandspringer.  Som  
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ved Lille Ibjerg sø er der langs søbredderne udlagt bunker af jord, hvilket naturligvis har betydet en 

delvis ødelæggelse af søbreds-miljøet. 

 

 

Fig. 8.  

Omfattende gravning har 

forandret grusgravsområdet 

ved Store Ibjerg Sø – bl.a. er 

dele af tidligere fine 

skræntpartier forsvundet.   

5. juni 07. 

 

Grusgraven nord for Ibjerg 

Også her har gravningen betydet mærkbare forandringer. Den fine, lavvandede grusgravssø (se foto 

i 2006-rapporten) med vandkalven Nebrioporus canaliculatus og med sandbredder med kugleløber 

er helt forsvundet.  

Skylleområdet i det nordvestlige hjørne, hvor der var udstrakte lerflader med spændende billearter, 

bl.a. den sjældne rovbille Parocyusa rubicunda samt løbebillen gulrandet fladløber, er ligeledes 

gravet væk – nu erstattet af en større sø. I sydenden af denne forekommer stadig lerflader, men de er 

af langt mere beskedent omfang end de tidligere. 

 

 

 
Fig. 9.  

Også i grusgraven nord for Ibjergvejen har gravningen i 2007 

forandret biotoperne markant – fx er en lavvandet sø 

forsvundet. 5. juni 07. 
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Området oven for Store Ibjerg Sø, ind mod skoven. 

Ved besøget d. 6.9. indsamlinger på den smalle bræmme mellem skoven (med tilsyneladende fint 

skovbryn med en del lidt ældre eg) og grusgravsskrænten. Vegetation af bl.a. rødkløver, hvid 

stenkløver og grå bynke. Gav bl.a. 1 stk. af den ret sjældne solbille Oedemera femorata, der 

tidligere er fundet ret talrigt i Phønix-området. Også 1 stk. af brun sandspringer set her. Det øvrige 

indsamlede materiale afventer bestemmelse. 

  

Fig. 10.  

Skovbryn og udyrket 

bræmme mellem 

skoven og grusgraven 

ved Store Ibjerg Sø. 

Her fandtes bl.a. 

solbillen Oedemera 

femorata. 6. sept. 07. 

 
 

 

Langs grusvejen fra Ibjergvej mod syd ind til grusgravsområdet 

Ved opgravning af valmuer og undersøgelse af jorden omkring planterødderne blev fundet enkelte 

eksemplarer af den lille rovbille Scopaeus minutus, der ikke tidligere er fundet i Tarup-Davinde-

området. Den anses for at være sjælden. 

   

Fremtiden i Ibjerg-området 

De omfattende gravninger i 2007 har som nævnt gjort undersøgelser i år på det nærmeste umulige. 

Til gengæld åbner de interessante muligheder fremover, idet der med gravningerne opstår store 

områder med helt ”jomfruelig” jord – det giver muligheder for at iværksætte 

successionsundersøgelser. 

Skovbrynet bør undersøges nærmere i 2008. 

  

Andre områder 

Vejrforholdene i 2007 har ikke været gunstige for gennemførelsen af de planlagte 

billeundersøgelser, der dermed er blevet mindre omfattende end det var hensigten. 

 

Nordsøen og Østersøen 

Begge steder er der blevet ledt efter Ceutorhynchus parvulus og figuratus, se ovenfor under disse.  

 

Phønix-området 

Se under Ceutorhynchus parvulus 

 


