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ENTOMOLOGISKE UNDERSØGELSER – 2006  

I TARUP- DAVINDE GRUSGRAVE I/S 
vedrørende 

DAGSOMMERFUGLE (Lepidoptera: Hesperiidae & Papilionidae),  
KØLLESVÆRMERE (Lepidoptera: Zygaenidae) og 

GULDSMEDE (Odonata).                                                                                                                       
                                                                                                                          

                                                                                                                                                                     

                                             
Otto Buhl og Niels Lykke        
Entomologisk Selskab for Fyn                     
 
 
I 2006 har Entomologisk Selskab for Fyn undersøgt 3 udvalgte områder i Tarup-Davinde Grusgra-
ve med henblik på at konstatere og registrere forekomster af dagsommerfugle, køllesværmere og 
guldsmede. Lokaliteterne er beliggende i UTM 10km-kvadratet NG93.  
Undersøgelserne er i 2006 foretaget den 6. juni, 6. august og 2. september.   
 
Den 6. juni besøgtes både Christianslund Sø og Phønix-området. 
Den 6. august blev området ved Nordsø, Aborresø og Østersø undersøgt.  
Den 2. september blev området omkring Mirabelhøj (Nordsø-Østersø) gennemgået. 
 
Undersøgelserne foretages følgende steder :  
 

1. Phønix-området nordøst for Ørbækvej, - arealerne ved og omkring Stenværksø, Treklø-
versø Vest, Trekløversø Syd og Trekløversø Øst samt parkeringsplads. 

2. Nordsø-området sydvest for Ørbækvej, - arealer ved Silkevævers Sø, Nordsø, Mirabelhøj, 
arealer rundt om Aborresø og ved nord- og vestsiden af Østersø, samt kanten af en brak-
mark øst for Aborresø. 

3. Christianslund Sø nord for Davinde Sø. (fra 2005) 
4. Ibjergsøerne. (fra 2007) 

 
 
METODE  
 
Ved dagsommerfugle og køllesværmere er det hovedsageligt fund af imagines, der ligger til grund 
for artslisterne. Kun larvefund hos én art køllesværmer foreligger. 
 
Undersøgelsen af guldsmede er stort set udelukkende baseret på fund af imagines, og der er ikke 
ledt målrettet efter larver. Der er kun ledt spredt efter guldsmedenes exuvier (larvehuder), som 
også kan bruges til artsbestemmelse.  
 
Nogle enkelteksemplarer er indsamlet og præpareret til samling som sammenligningsdyr og be-
lægsmateriale; det gælder både sommerfugle som guldsmede.   
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STATUS : 

 
Dagsommerfugle (Lepidoptera : Hesperioidea og Papilionoidea) 

 
Artsliste over dagsommerfugle registreret 2002-2006. 
Listen opstillet efter Karsholt, O., & P. Stadel Nielsen, 1998 – ’Revideret katalog over de danske 
Sommerfugle’.  
De med rødt markerede 6 arter er ikke genfundet i 2006. 
 
HESPERIIDAE 
2196  Thymelicus lineola (Ochs.)    Stregbredpande 
2197  Thymelicus sylvestris (Poda)    Skråstregbredpande 
2201  Ochlodes faunus (Turati)     Stor Bredpande 
 
PIERIDAE 
2220  Anthocharis cardamines (L.)    Aurora 
2225  Pieris brassicae (L.)       Stor Kålsommerfugl 
2226  Pieris rapae (L.)        Lille Kålsommerfugl 
2227  Pieris napi (L.)         Grønåret Kålsommerfugl 
 
LYCAENIDAE 
2245  Lycaena phlaeas (L.)       Lille Ildfugl 
2264  Cupido minimus (Fuess.)      Dværgblåfugl 
2267  Celastrina argiolus (L.)      Skovblåfugl 
2278  Aricia agestis (D. & S.)      Rødplettet Blåfugl 
2283  Polyommatus icarus (Rott.)     Almindelig Blåfugl 
 
NYMPHALIDAE  
2293  Issoria lathonia (L.)       Storplettet Perlemorsommerfugl 
2303  Vanessa atalanta (L.)      Admiral 
2304  Vanessa cardui (L.)       Tidselsommerfugl 
2306  Inachis io (L.)          Dagpåfugleøje  
2308  Aglais urticae (L.)       Nældens Takvinge 
2310  Polygonia c-album (L.)      Det Hvide C  
2312  Araschnia levana (L.)       Nældesommerfugl 
2332  Apatura iris (L.)         Iris  
2336  Pararge aegeria (L.)       Skovrandøje 
2346  Coenonympha pamphilus (L.)    Okkergul Randøje 
2351  Aphantopus hyperantus (L.)    Engrandøje 
2353  Maniola jurtina (L.)        Græsrandøje 
 
18 arter dagsommerfugle blev genfundet i 2006.  
 
Ændringer : 
Der er således fundet 5 dagsommerfuglearter flere end i 2005, men der er ingen nye arter.   
Samlet artsantal er 24 arter i Phønix - og Nordsøområdet samt ved Christianlunds Sø.  
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Storplettet Perlemorsommerfugl (Issoria lathonia).  F: Fogense, 8.viii.2006, Hjortetrøst.  Foto OB 
 
DAGSOMMERFUGLE - 
ARTERNES  FORDELING  PÅ  LOKALITETERNE  I  2006  
 
 
6. juni 2006  -  ca. 18oC, sol, let vind       
 
PHØNIX -området :  (UTM – NG9832)   CHRISTIANSLUND SØ : (UTM – NG9733)  
Aurora          2 stk.   Aurora          1 stk. 
Grønåret Kålsommerfugl    3 stk.   Grønåret Kålsommerfugl     2 stk.  
Almindelig Blåfugl      3 stk.   Rødplettet Blåfugl        1 stk.  
Dværgblåfugl        100 stk.  Almindelig Blåfugl       2 stk. 
Admiral          1 stk.   Admiral            1 stk.  
Okkergul Randøje        2 stk.    Okkergul Randøje       2 stk.  
 
 
6. august 2006  -  25oC, sol, frisk vind fra NØ          
 
PHØNIX - området :  (UTM – NG9832)  
Skråstregbredpande     2 stk.   Almindelig Blåfugl        50 stk. 
Stor Kålsommerfugl      3 stk.   Storplettet Perlemorsommerfugl     10 stk.  
Lille Kålsommerfugl           25 stk.   Nældens Takvinge        3 stk. 
Grønåret Kålsommerfugl        10 stk.   Nældesommerfugl       1 stk. 
Lille Ildfugl         1 stk.   Okkergul Randøje         3 stk.     
Dværgblåfugl        2 stk.   Engrandøje         5 stk. 
Rødplettet Blåfugl      3 stk.   Græsrandøje        100 stk.   
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2. september 2006  -  ca. 21oC, sol, let vind fra NV  
 
NORDSØ, MIRABELHØJ, ABORRESØ og ØSTERSØ :  (UTM – NG9731)  
 
Lille Kålsommerfugl       10 stk.    Det Hvide C        3 stk.  
Grønåret Kålsommerfugl    3 stk.    Nældesommerfugl      2 stk.  
Admiral         3 stk.    Skovrandøje        5 stk.  
Nældens Takvinge      8 stk.    Græsrandøje         2 stk.  

 
 

 
 

Storplettet Perlemorsommerfugl (Issoria lathonia).  F: Fogense, 8.viii.2006, Hjortetrøst.  Foto OB 
 

 
 
Status for Køllesværmere : 
 

 

Køllesværmere (Lepidoptera : Zygaenidae) 
 
Artsliste over Køllesværmere  
(Lepidoptera : Zygaenidae) - registreret 2002-06 : 
 
ZYGAENIDAE 
1178  Adscita statices (L.)         Grøn Køllesværmer 
1185  Zygaena filipendulae (L.)       Seksplettet Køllesværmer  
 
 
I undersøgelsesområderne er der totalt fundet 2 arter køllesværmere. 
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Blodplet (Tyria jacobaeae)  F: Tarup-Davinde, Stenværksø, 6.vi.2006.  Foto OB 
 
 

To arter sommerfugle udover dagsommerfugle og køllesværmere er så iøjnefalden-
de og karakteristiske, at de nævnes her – 
Ekspansionen af disse to arter skyldes den generelle temperaturstigning.  
 
1. 
Den første art hører til spindere og ligner meget gruppen af køllesværmere på grund af sine farver 
– sort (mørk) grundfarve med blodrøde tegninger.  
Af den grund har arten fået navnet Blodplet på dansk – ellers Tyria jacobaeae (L.).  
Et eksemplar blev observeret flyvende omkring i græsset langs stien ved den sydlige ende af Sten-
værksø den 6. juni 2006.  
 

 
 

Larver af Blodplet (T. jacobaeae).  F: Bobakker, Helnæs, 24.vii.2004, Eng-Brandbæger.  Foto OB 
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Blodplet var før 2000 en sjælden art på Fyn, som kun var fundet få gange i enkelteksemplarer med 
års mellemrum. Artens nærmeste faste populationer fandtes især i Sønderjylland, og de få fynske 
eksemplarer stammer da også næsten alle fra det sydvestlige Fyn. I de 50 år fra 1940 – 1992 blev 
sommerfuglen kun registreret 2 gange, mens arten fra årtusindeskiftet er ekspanderet voldsomt ud 
over hele øen, men der mangler dog endnu meldinger fra sydhavsøerne og Langeland.  
 
Den markante larve ses nu mange steder talrigt på Eng-Brandbæger både på fugtige og tørre loka-
liteter. Larven er farvet meget iøjnefaldende med gulorange og sorte ringe eller tværbånd. Der er 
observeret enkelte planter med op til 40 larver, den skilter således tydeligt sin tilstedeværelse med 
advarselsfarverne gul – sort. På grund af Eng-Brandbægers giftighed er larven også blevet giftig 
og ikke egnet som føde for snyltehvepse og fugle.  
 
Larven forpupper sig i jordoverfladen og klækker efter overvintringen mest i perioden 20. maj – 10. 
juni. Imago træffes kort tid, mest i første halvdel af juni måned og larven i juli måned. 
 
Sommerfuglen kan også være giftig eller have en dårlig smag, den skilter i hvert fald også med 
advarselsfarver nu rød – sort og undgår måske på den måde at blive ædt. Den er til dels dagfly-
vende, men sikkert mest fordi den jages op, når man kommer den for nær. Det er i hvert fald sik-
kert, at den flyver om natten, da den kommer til lys. Den er ikke blomsterbesøger som køllesvær-
merne. 
 

 
 

Blodplet (Tyria jacobaeae)  F: Tarup-Davinde, Stenværksø, 6.vi.2006.  Foto OB 
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Duehale (Macroglossum stellatarum)  F: Ærøskøbing, 8.ix.2005, Kæmpejernurt.  Foto Kim Bang Jensen 
 

2. 
Den anden art hører til dagflyvende spindere, som opsøger blomster til fouragering i de lyse timer 
og selv i en smule regnvejr. Sommerfuglen står foran blomsterne med så hurtige svirrende vinger, 
at nærmest kun selve kroppen er synlig; derved minder den om en art kolibri, hvor den længere 
snabel kan udgøre det for næb. 
Arten hedder på dansk Duehale – ellers Macroglossum stellatarum (L.).  
Et eksemplar blev observeret fouragerende på Gærde-Kartebolle (Dipsacus fullonum) på sydsiden 
af Nordsø nær ’Nautilen’ den 6. august 2006.  
 
Duehale er en midddelhavsart, der tilbage i 1900’tallet var en sjælden gæst, der i enkelte år kunne 
optræde talrigt i såkaldte ’flyveår’ hos os.  
I sine hjemegne overvintrer dyret som voksen, der i foråret starter en generation, der flyver nordpå 
og yngler i Mellemeuropa. Eksemplarer fra denne generation har nået mere eller mindre talrigt op 
til Nordeuropa og sikkert meget afhængigt af vejrforholdene i Europa. Således var 1947 et meget 
stort indflyvningsår for Duehale i Danmark.  
De senere år er det blevet tydeligt, at Duehale yngler længere og længere mod nord i Europa, så-
ledes at vi får tidlige eksemplarer op til os, der lægger æg, som så udvikler sig til så mange ek-
semplarer her i landet i eftersommeren, at selv lægmand begynder at observere sommerfuglen i 
haverne, hvor den fx er meget glad for at suge på den vilde Kaprifolie og Sommerfuglebuske. Det-
te bevirker artikler i lokalblade og aviser om denne mærkelige sommerfugl, der optræder som ’koli-
bri’.  
Larven lever på Snerre sp., og det er usikkert, om puppen kan overvintre i naturen hos os. 
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Almindelig Kobbervandnymfe (Lestes sponsa)  F: Hollufgård, 23.vii.2004.  Foto OB 
 

STATUS : 
Guldsmede (Odonata) 

 
 
Artsliste over Guldsmede (Odonata) registreret 2002- 2006 : 
Listen er opstillet systematisk efter Ole Fogh Nielsen, 1998 
De med rødt markerede 6 arter er ikke genfundet i 2006. 
Ny art for områderne er markeret med sort. 
 
ZYGOPTERA 
Almindelig Kobbervandnymfe   Lestes sponsa  Hansemann, 1823 
Rød Vandnymfe        Pyrrhosoma nymphula  Sulzer, 1776 
Rødøjet Vandnymfe       Erythromma najas  Hansemann, 1823 
Spinkel Rødøjet Vandnymfe    Erythromma viridulum  Charpentier, 1840 
Flagermus-Vandnymfe      Coenagrion pulchellum  Vander Linden, 1825 
Almindelig Vandnymfe      Enallagma cyathigerum  Charpentier, 1840 
Stor Farvevandnymfe      Ischnura elegans  Vander Linden, 1825 
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7 arter vandnymfer er registreret.  
ANISOPTERA 
Efterårs-Mosaikguldsmed     Aeshna mixta  Latreille, 1805 
Blå Mosaikguldsmed      Aeshna cyanea  Müller, 1764 
Brun Mosaikguldsmed      Aeshna grandis  Linnaeus, 1758 
Kileplet-Mosaikguldsmed    Aeshna isosceles (Müller, 1767) 
Stor Kejserguldsmed      Anax imperator  Leach, 1815 
Håret Mosaikguldsmed      Brachytron pratense  (Müller, 1764) 
Grøn Smaragdlibel       Cordulia aenea  (Linnaeus, 1758) 
Glinsende Smaragdlibel     Somatochlora metallica  Vander Linden, 1825 
Fireplettet Libel        Libellula quadrimaculata  Linnaeus, 1758 
Blå Libel           Libellula depressa  Linnaeus, 1758 
Stor Blåpil          Orthetrum cancellatum  Linnaeus, 1758 
Stor Hedelibel         Sympetrum striolatum  Charpentier, 1840 
Almindelig Hedelibel      Sympetrum vulgatum  Linnaeus, 1758 
Gulvinget Hedelibel       Sympetrum flaveolum  Linnaeus, 1758 
Blodrød Hedelibel       Sympetrum sanguineum  Müller, 1764 
Sort Hedelibel         Sympetrum danae  Sulzer, 1776 
16 arter ægte guldsmede er registreret.   
 
16 arter guldsmede er genfundet i 2006 og 1 ny art er kommet til. 
 
Samlet artsantal 23 arter  i Phønix - og Nordsøområdet samt ved Christianlunds Sø.  
 

 
= = = = = = = = = =  

 
GULDSMEDE - 
ARTERNES  FORDELING  PÅ  LOKALITETERNE  I  2006  
 
 
6. juni 2006  -  ca. 18oC, sol, let vind       
 
PHØNIX -området :  (UTM – NG9832)   CHRISTIANSLUND SØ : (UTM – NG9733)  
Rød Vandnymfe       2 stk.   Rød Vandnymfe         1 stk.  
Flagermus-Vandnymfe      20 stk.   Flagermus-Vandnymfe       2 stk. 
Almindelig Vandnymfe    200 stk.   Almindelig Vandnymfe       100 stk. 
Stor Farvevandnymfe      20 stk.   Stor Farvevandnymfe     20 stk. 
Håret Mosaikguldsmed      20 stk.    Kileplet-Mosaikguldsmed     1 stk. 
Grøn Smaragdlibel         4 stk.   Håret Mosaikguldsmed        25 stk. 
Fireplettet Libel        20 stk.    Grøn Smaragdlibel             4 stk. 
Blå Libel          1 stk.   Fireplettet Libel        10 stk. 
Stor Blåpil         1 stk.   Blå Libel             1 stk. 
                Stor Blåpil            1 stk. 
 
6. august 2006  -  25oC, sol, frisk vind fra NØ          
 
NORDSØ – ABORRESØ – ØSTERSØ :  (UTM – NG9731)     
Almindelig Kobbervandnymfe   1 stk.    Brun Mosaikguldsmed      25 stk. 
Spinkel Rødøjet Vandnymfe    4 stk.    Stor Blåpil        2 stk. 
Almindelig Vandnymfe           30 stk.    Almindelig Hedelibel      30 stk. 
Stor Farvevandnymfe           10 stk.    Blodrød Hedelibel     4 stk.  
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2. september 2006  -  ca. 21oC, sol, let vind fra NV  
 
NORDSØ – ABORRESØ – ØSTERSØ :  (UTM – NG9731) 
Almindelig Kobbervandnymfe    4 stk. 
Almindelig Vandnymfe            100 stk. 
Efterårs-Mosaikguldsmed        20 stk.  
Blå Mosaikguldsmed       2 stk.  
Brun Mosaikguldsmed         4 stk. 
Almindelig Hedelibel         80 stk. 
Blodrød Hedelibel        4 stk.  
 

 
 

= = = = = = = = = = = =  
 
 
Ny art i grusgravene 
 
 

 
 

Kileplet-Mosaikguldsmed – (Aeshna isosceles).  F: Bårdesø Mose, 26.vi.2003.  Foto OB 
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Kileplet-Mosaikguldsmed - Aeshna isosceles (Müller, 1767) 
 
Arten blev observeret ved Christianslund Sø i et akkurat flyvefærdigt nyforvandlet eksemplar den 
6. juni 2006.  
Isosceles yngler i rene, kalkholdige og næringsrige søer og kendes på den brune krop med to kor-
te gule bånd på siderne og den tydelige gule kileplet på oversiden af bagkroppens 2. led. Hannen 
har grønne øjne i modsætning til alle andre arter i slægten Aeshna, hvor hannerne har blå øjne.  
 
Arten har en for Aeshna-slægten meget tidlig og meget kort flyvetid. Den er normalt på vingerne fra 
slutningen af maj og til omkring 1. juli; den er således oftest færdig med at flyve, når de øvrige 
medlemmer i slægten for alvor viser sig. Flyvetiden varer ca. én måned, og der er størst chance for 
at finde arten i midten af juni. Den holder af solåbne, beskyttede lokaliteter med rig vegetation. 
 
 

 
 

Habitat og udkikspost for Kileplet-Mosaikguldsmed – (Aeshna isosceles).  F: Bårdesø Mose, 26.vi.2003.  Foto OB 
 
 

Hunnen indborer æggene lige under vandoverfladen i forskellige vand- og sumpplanter samt halv-
råddent, flydende plantemateriale. Æggene klækkes efter et par måneder, og arten afviger på det-
te punkt også fra alle vore øvrige Aeshna-guldsmede, hvis æg altid overvintrer. 
 
Den regnes for en af vore sjældne guldsmede og findes kun ganske få steder i landet (1998). Den 
er tidligere registreret en del steder i den sydøstlige del af landet, men siden ca. 1980 er den kun 
registreret fra få lokaliteter i Nordsjælland og på Østfyn.  
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Kileplet-Mosaikguldsmed er reelt i tilbagegang, men den er muligvis også noget overset, da den 
kan være ret vanskelig at registrere; dels på grund af dens korte flyvetid, men også fordi arten 
svinger meget i antal fra år til år. 
 
Guldsmeden har sin nordgrænse i Danmark og Sydsverige, men findes syd for os i resten af Euro-
pa. Den er opført på den danske Rødliste-1997 i kategori ’Sårbar’.  
 

 
 
Spinkel Rødøjet Vandnymfe (Erythromma viridulum) – spreder sig. 
 
Arten blev omtalt i ’Naturovervågning Tarup-Davinde 2005’ side 22. Da blev Spinkel Rødøjet 
Vandnymfe ikke overraskende fundet ved Trekløversø øst, som har meget klart vand med rig plan-
tevækst. Søen er meget rig på vandplanter i overfladen og har gode læforhold, der passer godt til 
de små vandnymfer.  
Den 6. august 2006 blev arten observeret i 4 eksemplarer ved Østersø i Nordsøområdet. 
 
 
Gulvinget Hedelibel (Sympetrum flaveolum) - er igen blevet sjælden. 
 
Arten blev omtalt i ’Naturovervågning Tarup-Davinde 2005’ side 23 med afbildninger. Den blev 
omtalt som en af de guldsmedearter, der af og til kan vandre og svinge i antal. Det viser sig nu, at 
2005 har været et sådant udpræget hyppighedsår. 
I 2006 har flaveolum været meget fåtallig og er næsten forsvundet fra Fynsområdet. Vi har for vort 
vedkommende således kun observeret ét eksemplar hele sæsonen, og det var på østkysten af 
Hindsholm nord for Kerteminde.   
 

 
 

Gulvinget Hedelibel (Sympetrum flaveolum).  Foto OB 


