
 
NATUROVERVÅGNING 2015 -  Tarup-Davinde Grusgrave. 
af Otto Buhl og Niels Lykke  
 

Dagsommerfugle (Lepidoptera: Papilionoidea)  
og 
Guldsmede: (Odonata)
     
 
 
De entomologiske undersøgelser i Tarup-Davinde, 2015  - er foretaget i det såkaldte 
kerneområde mellem Ørbækvej og Rolighedsvej med søerne Birkum Sø og Langager Sø.  
Undersøgelserne blev koncentreret i den sydlige del af Kerneområdet.  
Der er ikke tidligere foretaget undersøgelser af forekomster af dagsommerfugle og 
guldsmede på stedet, så primært var det at få undersøgt tilstedeværelsen af værtsplanter 
for arter af sommerfugle, som dermed ville kunne leve i dette unge område. 
 
 

 
 
 



Vejrmæssigt var 2015 et dårligt år for dagsommerfugle med et køligt forår og ellers en regnfuld og 
blæsende sommer med mange skyede dage, så selv guldsmedene også manglede solen. 
 
Trods de ret få solrige dage, lykkedes det alligevel at få organiseret undersøgelser i 1 km-kvadratet 
dækkende lokaliteten, UTM NG9632, på nogle rimelige og også solrige og stille dage i sæsonen. 
 
Undersøgelserne blev foretaget : 30. maj, 3. juli, 2. august og 12. august 
 
Udgangspunktet var primært området omkring Rolighedsvej 128. Derfra mod nord til den sydlige 
ende af de to søer  Birkum Sø og Langager Sø samt området mellem de to søer, hvor der i den 
kuperede del vokser meget Rejnfan. Derfra langs sø nr. 1, hvor guldsmeden O. cancellatum 
jagede og hvilede på stenene langs bredden; videre mod øst til skel ved den runde sø (nr. 2) på 
kortet. Til sidst hen over et åbent areal nord for sø nr. 3, rundt på skråningen ved Rolighedsvej nr. 
128 og endelig nord for sø nr. 4. 
 

Der blev ikke iagttaget nye arter af dagsommerfugle i 2015. 
 

 

Samlet er der konstateret 27 arter dagsommerfugle i undersøgelsesområderne siden 2002. 
Listen er opstillet efter Karsholt, O., & P. Stadel Nielsen, 2013 – ’Revideret fortegnelse over Danske Sommerfugle’.  

 
HESPERIIDAE 
1924  Pyrgus malvae (L.) - Spættet bredpande 
1934  Thymelicus lineola (Ochs.) - Stregbredpande 
1935  Thymelicus sylvestris (Poda) - Skråstregbredpande 
1939  Ochlodes sylvanus (Esper) - Stor bredpande 
 
PIERIDAE 
1947  Anthocharis cardamines (L.) - Aurora 
1951  Pieris brassicae (L.) - Stor kålsommerfugl 
1952  Pieris rapae (L.) - Lille kålsommerfugl 
1953  Pieris napi (L.) - Grønåret kålsommerfugl 
1965  Gonepteryx rhamni (L.) - Citronsommerfugl 
 
NYMPHALIDAE 
1981  Pararge aegeria (L.) - Skovrandøje 
1986  Coenonympha pamphilus (L.) - Okkergul randøje 
1990  Aphantopus hyperantus (L.) - Engrandøje 
1992  Maniola jurtina (L.) - Græsrandøje 
2009  Issoria lathonia (L.) - Storplettet perlemorsommerfugl 
2027  Apatura iris (L.) Iris 
2030  Araschnia levana (L.) - Nældesommerfugl 
2032  Vanessa atalanta (L.) - Admiral 
2033  Vanessa cardui (L.) - Tidselsommerfugl 
2036  Inachis io (L.) - Dagpåfugleøje 
2037  Aglais urticae (L.) - Nældens takvinge 
2044  Polygonia c-album (L.) - Det hvide C 
2055  Melitaea cinxia (L.) - Okkergul pletvinge 
 
LYCAENIDAE 
2065  Lycaena phlaeas (L.) - Lille ildfugl 
2090  Cupido minimus (Fuess.) - Dværgblåfugl 
2092  Celastrina argiolus (L.) - Skovblåfugl 
2106  Aricia agestis (D. & S.) - Rødplettet blåfugl 
2112  Polyommatus icarus (Rott.) - Almindelig blåfugl 
 



  Fig. 1 
 

 Fig. 2 



Fig. 1 
Billede af bakken NV for Rolighedsvej 128,  30. maj 2015. Jordhøjen er næsten dækket af Rundbælg. 
 
Fig. 2  
Billede fra samme område, men set mere nord mod Birkum Sø,  3. juli 2015 - Helt gult af Rundbælg !  
Ingen  Dværgblåfugl Cupido minimus observeret, men den fløj senere på dagen på Knolden i Phønix. 

 
Fig. 3 
Nedenfor - stadig samme område. Billedet er fra 2. august 2015. Nu med mange Vild Gulerod. 

 

  Fig. 3 

 
 
 
1. undersøgelse  
30. maj 2015.  

 
Vejret var solrigt med frisk vestlig vind. Der blev observeret fra kl. 13.15 til 14.30. 

 

Observationer: 3 arter 
 
02 stk.  Grønåret kålsommerfugl Pieris napi 
20 stk.  Okkergul randøje Coenonympha pamphilus 
01 stk.  Skovblåfugl Celastrina argiolus 
 
Et ringe resultat - men forventeligt i et så nyt landskab og det i forvejen så ringe år for insekter. 
Som man kan se på billederne var spisekammeret rimeligt fyldt op (Fig. 4). 
Dværgblåfugl Cupido minimus fløj tilsyneladende ikke endnu i området, men det kan stærkt 
forventes efter lokalitetens beskaffenhed med læ for vestenvind, varme åbne grusoverflader og 
stor bestand af værtsplanten.  
Det blev tjekket om den fløj i Phønix på Knolden samme dag, og der blev set ca. 10 stk. - 
 
Hvad vil T-D stille op med den kommende græsning i dette potente område ? 
 



  Fig. 4 
Frodig kant ved Birkum Sø syd. 

 

 
 

Vejen syd for Birkum Sø - set mod øst.  30. maj 2015.   
Jordhøj, Langagervej-Rolighedsvej til venstre i midten af billedet.  Foto NL 

 

 



2. undersøgelse  
3. juli 2015.  
 
Vejret var letskyet til skyfrit og rolige vindforhold og varmt vejr. Der blev observeret fra kl. 11.30 til 
13.30. 
 
 
Observationer : 5 arter 
 
1 stk.  Stor bredpande Ochlodes sylvanus  
3 stk.  Okkergul randøje Coenonympha pamphilus 
5 stk.  Græsrandøje Maniola jurtina 
2 stk.  Nældens takvinge Aglais urticae 
4 stk.  Almindelig blåfugl Polyommatus icarus 
 

 
 

Denne forunderlige størrelse siddende frit øverst på blomsterne af Rejnfan (T. vulgare)  
er en larve af en skjoldbille Cassida sp. fra 2. august 2015 -  Foto NL 

På og ved toppen af jordhøjen ved sammenløbet af Langagervej og Rolighedsvej. 

 
 
3. undersøgelse  
2. august 2015.  
 
Vejret var letskyet med let vind og varmt vejr. Der blev observeret fra kl. 11.30 til 13.30. 
 
Observationer : 6 arter 
 
5 stk.  Stregbredpande Thymelicus lineola 
2 stk.  Lille kålsommerfugl Pieris rapae 
4 stk.  Græsrandøje Maniola jurtina 
1 stk.  Dagpåfugleøje Inachis io 
5 stk.  Nældens takvinge Aglais urticae 
2 stk.  Almindelig blåfugl Polyommatus icarus 

 



 
 
 
 
På toppen af jordhøjen ved sammenløbet af Langagervej og Rolighedsvej, blev denne stærkt 
hvepselignende sommerfugl tilhørende de såkaldte glassværmere, observeret siddende på et blad i læ for 
vinden. De lange antenner røber, at arten ikke har noget med bier eller hvepse at gøre.  
Sommerfuglen tilhører familien Sesiidae, der har 15 familiemedlemmer i Danmark. 
Dens videnskabelige navn er Synanthedon formicaeformis (Esp.1783). Sommerfuglen blev første gang set i 
Tarup-Davinde Grusgrave fouragerende på timianpuder på Phønix, Knolden, 29.07.2011. 
Dens larve lever minerende og borer gange i tynde grene på pilearter (Salix sp.). 

 

 
 

Synanthedon formicaeformis 

 

 
 

Strandtudse (Bufo calamita). 2/8-2015. Foto NL 
Tudsen blev lidt utilfreds med vores tilstedeværelse på dens territorium syd for den lille langstrakte sø (nr.1). 



 
4. undersøgelse  
12. august 2015.  
 
Vejret var stille, letskyet og lunt. Der blev observeret fra kl. 19.45 til 21.15. 
 
På observationsdagen 2. august, under 3. undersøgelse, blev der fundet en småsommerfugl på 
skråningen NØ for Rolighedsvej 128, hvor der vokser en del Gærde-kartebolle (Dipsacus 
fullonum). Dyret var ikke længere særlig kønt, fordi den var ketsjet ret tilfældigt under afketsjning af 
de mange især Rejnfan og Gråbynke, der vokser på stedet. Alligevel kunne dyret identificeres til et 
formodet eksemplar af den smukke art Cochylis roseana, der hører til viklergruppen blandt 
småsommerfuglene. Artens udbredelse er hovedsagelig sydlig og sydvestlig i Europa. 
Arten er ret nyindvandret til Danmark over Østersøen til sydkysten af Lolland i 1996, og den er 
efterfølgende blevet fundet talrigt i området fra år 2000. Den har bredt sig - også til Østfyn, 
Klintholm Kalkgrave i 2005 og er nu nået frem til Odense-området. Derfor var det oplagt at foretage 
en aftentur til T-D for at skaffe sikkerhed for, om det spottede dyr nu også var C. roseana. 

 

 
 

Vikleren Cochylis roseana. Vingelængde 7 mm.  Foto OB 

 
Straks man ankommer til artens habitat flyver sommerfuglen op og sætter sig hurtigt igen meget synligt på 
underlaget, så den er nem at konstatere om aftenen og i skumringen, når den flyver fra 20. juli og i 1. halvdel 
af august måned. På lokaliteten viste der sig at være en bestand, der blev iagttaget ca. 20 sommerfugle. 
Larven lever i frøstanden af Gærde-kartebolle, hvor den gnaver gange rundt om den centrale hule del og 
æder frøene. Den fuldvoksne larve bliver i frøstanden og forpupper sig om foråret mellem frøene og klækker 
senere hen fra de gamle frøstande.  

  Gærde-kartebolle 



Der er ved undersøgelserne i 2015 konstateret 14 arter guldsmede - 
fordelt med 6 arter vandnymfer og 8 arter ægte guldsmede. 
 
 
 
Samlet er der konstateret 26 arter guldsmede i T-D Grusgrave. 
 
Følgende 10 arter vandnymfer : 
 
ZYGOPTERA 
Blåbåndet Pragtvandnymfe Calopteryx splendens (Harris, 1782) 
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) 
Måne-Vandnymfe Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) 
Hestesko-Vandnymfe Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 
Flagermus-Vandnymfe Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) 
Almindelig Vandnymfe Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 
Stor Farvevandnymfe Ischnura elegans (Vander Linden, 1825) 
 
Følgende 16 arter ægte guldsmede : 
   
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) 
 

 
Der blev ikke iagttaget nye arter af guldsmede i 2015 fra T-D Grusgrave. 

 



 
 

Hun af Rødøjet Vandnymfe Erythromma najas. 30/5-2015. Foto NL 

 
 

 
 
1. undersøgelse  
Vejret var solrigt med frisk vestlig vind, og der blev observeret fra kl. 13.15 til 14.30. 
30. maj 2015.  
 

OBSERVATIONER: 
 
Rød Vandnymfe (Pyrrhosoma nymphula)  01 stk. 
Flagermus-Vandnymfe (Coenagrion pulchellum)  20 stk. 
Almindelig Vandnymfe (Enallagma cyathigerum)  10 stk. 
Stor Farvevandnymfe (Ishnura elegans)  10 stk. 
Rødøjet Vandnymfe (Erythromma najas)  04 stk. 
 



 
 

Almindelig Vandnymfe Enallagma cyathigerum. 30/5-2015. Foto NL 

 
 

Håret Mosaikguldsmed (Brachytron pratense)  1 stk. 
Grøn Smaragdlibel (Cordulia aenea)   3 stk. 
Blå Libel (Libellula depressa)   2 stk. 
Fireplettet Libel (Libellula quadrimaculata)  1 stk. 
 



 
 

Fireplettet Libel Libellula quadrimaculata. 30/5-2015. Foto NL 

 

 

2. undersøgelse  
3. juli 2015.  
 
Vejret var letskyet til skyfrit og rolige vindforhold og varmt vejr, og der blev observeret fra 
kl. 11.30 til 13.30. 
 
OBSERVATIONER: 
 
Almindelig Vandnymfe (Enallagma cyathigerum)  10 stk. 
Stor Farvevandnymfe (Ishnura elegans)  05 stk. 
Blå Libel (Libellula depressa)   01 stk. 
Fireplettet Libel (Libellula quadrimaculata)  02 stk. 
Stor Blåpil (Orthetrum cancellatum)   10 stk. 



 

 
 

Nyklækket Blå Libel Libellula depressa. 30/5-2015. Foto NL 

 

 
3. undersøgelse  
2. august 2015.  
 
Vejret var letskyet med let vind og varmt vejr, og der blev observeret fra kl. 11.30 til 13.30. 
 
OBSERVATIONER: 
 
Flagermus-Vandnymfe (Coenagrion pulchellum)  10 stk. 
Almindelig Vandnymfe (Enallagma cyathigerum)  50 stk. 
Stor Farvevandnymfe (Ishnura elegans)  30 stk. 
Almindelig Kobbervandnymfe (Lestes sponsa)    05 stk. 
Stor Blåpil (Orthetrum cancellatum)   01 stk. 
Almindelig Hedelibel (Sympetrum vulgatum)  10 stk. 
Brun Mosaikguldsmed (Aeshna grandis)  05 stk. 
Stor Kejserguldsmed (Anax imperator)  01 stk. 



 
 

Almindelig Kobbervandnymfe Lestes sponsa. 2/8-2015. Foto NL 

 

 

                           ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

En forrygende kamp mellem en Brun Mosaikguldsmed (Aeshna grandis) og en 
Stor Kejserguldsmed (Anax imperator) blev udkæmpet netop over det samme område 
NØ for Rolighedsvej 128, hvor strandtudsen blev forstyrret af vores tilstedeværelse. På 
det næsten flade og kortbevoksede område nedenfor skråningen op mod Ro. 128 og 
syd for sø nr. 1 
Det var øjensynligt en kamp om territoriet til jagtformål, og kampen udmærkede sig ved 
en voldsom knitren og raslen fra vingerne som af pergament, når kamphanerne for på 
hinanden i en klump i luften et kort øjeblik få meter over jorden for igen at spredes i 
rasende fart uden for synsvidde. Freden varede kun et kort øjeblik, så kom de igen ind 
fra hver sin side lavt over arealet med stor hastighed og gentog optrinet mange gange 
efter hinanden.  
De to store guldsmede demonstrerede en fabelagtig synsevne, da de nøjagtig vidste 
hvor hinanden var, selv på så stor afstand, at de var uden for vores synsvidde. 
En fin og interessant iagttagelse. 
 

 

 



Ingen undersøgelser uden fund af ganske andre ting, end det vi har fokus på. 
Her er et par andre iagttagelser: 

 

 
 

Brun Sandspringer Cicindela hybrida. 3/7-2015.  Foto NL 

 

 
 

Skovfirben Zootoca vivipara, Phønix Knolden, 28.06.2014.  Foto NL 

 
 


