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Naturovervågning 2002 – 2008 
Sammenfatninger 

 
Målsætning for naturovervågninen er 

- at varetage Tarup-Davinde I/S´s ansvar for områdets naturbeskyttelsesinteresser. 

- at  skabe dokumenterede forudsætninger for udførelse af plejeplaner. 

- at skabe dokumenterede forudsætninger for indpasning af de rekreative interesser. 

- at anvende synlige indikatorer til brug for naturformidlingen. 

- at behandle den indsamlede viden systematisk, så der skabes et grundlag for videregående 
undersøgelser. 

 

Til belysning af naturudviklingen er udført 

- søovervågning 

- insektovervågning 

- overvågning af flagermus 

- overvågning af padder og krybdyr 

- overvågning af fugle 

- overvågning af planter. 
 

Overvågningen har været afgrænset til 3 delområder, der ejes af Tarup-Davinde I/S, området 

omkring Nordsøen, ved Ibjerget og området omkring Trekløversøen. Enkelte undersøgelser er 

dog foretaget uden for disse områder. 

 

Denne rapport er en sammenfatning af 7 års overvågning fra 2002 – 2008. De enkelte overvågere 

har udarbejdet en kortfattet statusrapport over deres registreringer. På Naturskolen Åløkkestedet 

forefindes de mere detaljerede rapporter for hvert enkelt år. 

Sammenfatningen af den botaniske overvågning dækker årene 2005 – 2008. Disse år har Anja 

Weile forestået overvågningen. 

Sammenfatningen for fugle er udvalgte afsnit i rapporter fra 2002 – 2007, hvor Flemming Byskov 

har varetaget overvågningen. 
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Sammenfatning for naturovervågning af planter for Tarup-

Davinde I/S 
Af Anja Weile 

 

Planterne i Tarup-Davinde Grusgrave har været registreret på udvalgte områder siden 2005. I 2005 

foregik registreringen på tre forskellige områder. Det drejede sig om Phønixarealet mellem skoven 

og Stenværkssøen, området ved 4H-skoven og den østlige skråning ved Bjerggårdssøen. På 

Phønixarealet og på området ved 4H-skoven er formålet at følge virkningerne af høslæt. På 

skråningen ved Bjerggårdssøen er formålet at følge successionen på en rå grusflade.  

 

Både området ved Phønix og 4H er karakteriseret af græs-urtevegetation, og især på Phønix var der 

i 2005 begyndende dominans af høje flerårige arter som fx Rejnfan. På området ved 4H har man 

oprindeligt sået græs, mens vegetationen på Phønixarealet er indvandret af sig selv. Ingen af 

områderne har været gødsket på noget tidspunkt. Området ved 4H blev i 2005 slået én gang om året 

med en slagleklipper, mens området ved Phønix ikke havde været slået. Begge områder blev i 2005 

slået med le på udvalgte steder som et led i naturplejen, idet høslættet gerne skulle være med til at 

reducere de flerårige, dominerende planter og give en mere artsrig og overdrevslignende vegetation. 

Samtidig er der på Phønixarealet et ønske om, at planter som Almindelig Rundbælg og Salomons 

Lysestage får bedre vækstmuligheder. I 2006 ophørte man med høslæt på området ved 4H skoven, 

og der er derfor ikke registreret planter på dette område fra og med 2006. På Phønixarealet har der 

været høslæt hvert år sidst i juni siden 2005. På Phønixarealet græsser der desuden islandske heste 

2-3 gange om året i forbindelse med kortvarige stævner. Arealet er opdelt i fire mindre 

optællingsområder (P1-P4). Både Phønixarealet og området ved 4H er omfattet af 

søbeskyttelseslinier efter Naturbeskyttelseslovens §16, hvilket betyder, at der indenfor en afstand af 

150 meter fra søbredden er et generelt forbud mod ændringer. 

 

Området ved Bjerggårdssøen bestod i 2005 af en nøgen skrænt, hvor successionen kunne følges fra 

bunden. Skråningen er blevet jævnet ud med den oprindelige råjord bestående af moræne og grus, 

og området har fået lov til at forblive urørt. 

 

I 2008 kom området ved Hudevad Kær med i registreringen. Hudevad Kær er igennem en årrække 

blevet overvåget af Fyns Amt, der har registreret floraen i et afgrænset område samt omkring den 

nærliggende sumpkilde. Registreringen strækker sig tilbage til 1985, og man har i perioder 

koncentreret sig særligt om forekomsten af orkidéer. Efter omlægningen af amterne til regioner 

varetages overvågningen ikke længere af Fyns Amt, hvorfor Tarup-Davinde I/S besluttede selv at 

foretage en registrering i 2008. 

 

4H 
I området ved 4H skoven blev der fundet 22 arter i 2005. Her var de dominerende arter Rød Svingel 

og Almindelig Kvik. 73 % af de fundne arter var flerårige. Af decideret grusgravsrelaterede arter 

fandtes kun Humle-Sneglebælg. Mængden af næringskrævende arter tydede desuden på at området 

ved 4H var mere næringspåvirket end Phønix-området. 

 

Phønixarealet 
De dominerende arter på Phønixområdet bestod i 2005 af Humle-Sneglebælg, Rød Svingel, 

Almindelig Hundegræs og Rejnfan. Der blev fundet mellem 14 og 34 arter på de fire 

optællingsområder, som Phønixarealet er opdelt i. Heraf udgjorde de typiske overdrevsarter mellem 

32 og 50 %. Mængden af flerårige arter lå på mellem 53 og 71 %. På alle fire delområder var de 14 

% af arterne naturligt hjemmehørende i grusgravsområder. Det drejer sig om Humle-Sneglebælg, 

Almindelig Rundbælg, Tofrøet Vikke, Pastinak og Håret Høgeurt. Den eneste sjældne art, der blev 
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fundet, var Salomons Lysestage, der kun fandtes i mindre populationer uden for 

optællingsområderne. 

 

I 2006 var de dominerende arter stadig Rød Svingel, Almindelig Hundegræs og Rejnfan, selvom 

tendensen ikke var så udtalt som i 2005. Humle-Sneglebælg, der havde domineret i 2005, var i 

kraftig tilbagegang på 2006, kun i et af optællingsområderne (P4) var den i fremgang. Den samme 

tendens blev observeret for Almindelig Rundbælg. Antallet af arter lå i 2006 mellem 14 og 50 og 

svarede meget godt til antallet af arter året før med undtagelse af P4, hvor der blev fundet flere arter 

end året før. Den eneste sjældne art, der blev fundet, var også dette år Salomons Lysestage. 

 

I 2007 var Humle-Sneglebælgen næsten helt forsvundet fra Phønixområdet. Rød Svingel var stadig 

dominerende, mens Rejnfan og Almindelig Hundegræs dette år ikke var helt så fremtrædende. På et 

af optællingsområderne (P4) var der en tydelig tendens til at Almindelig Draphavre dominerede. 

Både Almindelig Rundbælg og Almindelig Kællingetand var ligesom Humle-Sneglebælgen i 

tilbagegang i 2007. Antallet af arter fundet dette år varierede mellem 16 og 41 inden for de fire 

optællingsområder. Igen blev Salomons Lysestage fundet uden for optællingsområderne langs med 

P4. Dette år blev den sjældne plante Kugle-Museurt også fundet på Phønixarealet. 

 

I 2008 sås en markant stigning i antallet af arter i P3 (fra 30 arter i 2007 til 42 arter i 2008, hvilket 

er en stigning på 40 %). Det samme var ikke så udtalt på de øvrige optællingsområder, men ser man 

på P4 over tid, er der siden optællingens begyndelse i 2005 sket en stigning i antallet af arter på 48 

% (fra 29 arter i 2005 til 43 arter i 2008). Det tyder altså på, at høslættet har den ønskede effekt på 

områdets biodiversitet. Det er dog stadig svært at vurdere, hvorvidt høslættet er gavnligt for 

forekomsten af Almindelig Rundbælg. Planten var næsten forsvundet fra P1 og P2 i 2008, men efter 

at have været meget sparsomt repræsenteret i både P3 og P4 de foregående år, var den i 2008 i stærk 

fremgang i begge områder (særligt i P3) og den findes også stadig uden for optællingsområderne. 

Også Humle-Sneglebælg var i fremgang i 2008. Igen sås den største fremgang i P3. Høslættet skulle 

også gerne vise sig at have en begrænsende effekt på høje dominerende arter som fx Rejnfan. Der 

har været nogen reduktion igennem årene, men i 2008 har forekomsten af Rejnfan været relativt 

stabil sammenlignet med året før. Forekomsten af Salomons Lysestage ser ud til at stige, og planten 

blev således fundet nede i optællingsområdet P4 i 2008. Desværre kunne Kugle-Museurten ikke 

genfindes i 2008. 

 

Bjerggårdssøen 
På skråningen ved Bjerggårdssøen var vegetationen i 2005 meget sparsom og meget spredt fordelt. 

Der blev fundet 23 arter langs transekterne på skråningen. Af disse var kun en enkelt art en typisk 

grusgravsart (Humle-Sneglebælg). Der blev ikke fundet så mange 1-2-årige arter, som man kunne 

have forventet. Nogle af de 1-2-årige der blev fundet adskilte sig dog meget fra dem, der blev 

fundet på områderne ved Phønix og 4H. Det drejede sig om Storkronet Ærenpris, Lugtløs Kamille, 

Liggende Pileurt, Liden Pileurt, Liden Torskemund, Hyrdetaske og Hvidmelet Gåsefod. De 

dominerende arte på skrænten ved Bjerggårdssøen var Følfod og Liggende Pileurt i 2005. 

 

I 2006 var vegetationen stadig sparsom, men ikke så sparsom som året før. Der blev fundet 36 arter 

langs transekterne sammenlignet med 23 året før. De dominerende arter var Følfod, Almindelig 

Vej-Pileurt, Almindelig Gråbynke og Ager-Tidsel. Blandt de nye arter på skråningen var der en 

enkelt sjælden art, nemlig Tornet Salat, som også tidligere er fundet i Tarup-Davinde-området. 

 

I 2007 blev der fundet 45 arter langs transekterne ved Bjerggårdssøen. Igen hørte Almindelig 

Gråbynke til blandt de dominerende arter, men også Almindelig Rajgræs, Humle-Sneglebælg, 

Ager-Padderokke og Kanadisk Bakkestjerne dominerede på skråningen dette år. 
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I 2008 var antallet af arter konstant i forhold til 2007, idet der blev fundet 44 arter langs 

transekterne i 2008. De dominerende arter var også dette år Almindelig Rajgræs, Almindelig 

Gråbynke og Kanadisk Bakkestjerne. Følfod, der var dominerende i 2005 og 2006 blev også i 2008 

fundet på skråningen, men frekvensen, hvormed den forekom, var blevet lavere. Derimod sås i 

2008, at planter som Vild Gulerod var begyndt at vinde indpas på skråningen. 

 

Hudevad kær 
Hudevad kær er et ekstremrigkær med forekomst af blandt andet orkidéer. I 2008 blev der fundet tre 

orkidéarter: Maj-Gøgeurt, Plettet Gøgeurt og Sump-Hullæbe. 
Der blev fundet flere blomstrende individer af Sump-Hullæbe i optællingsfeltet end de foregående 

år. Det er dog endnu for tidligt at sige, om arten er i fremgang.  

 

Langakset Trådspore, som tidligere er fundet i området, blev ikke fundet i 2008 og er sandsynligvis 

forsvundet. Engblomme, Vibefedt og Eng-Troldurt blev heller ikke fundet i selve optællingsfeltet, 

men alle tre arter findes stadig ved den nærliggende sumpkilde.  
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STATUS : 
 

Dagsommerfugle (Lepidoptera : Hesperioidea og Papilionoidea) 
 
Artsliste over dagsommerfugle registreret i løbet af 7 år 2002 - 2008. 
Nedenstående liste er opstillet efter Karsholt, O., & P. Stadel Nielsen, 1998 – ’Revideret katalog over de 
danske Sommerfugle’.  
 

Undersøgelserne er foretaget i 5 udvalgte områder :  
 

1. Phønix-området nordøst for Ørbækvej, - arealerne ved og omkring Stenværksø, 
Trekløversø vest, Trekløversø syd og Trekløversø øst samt parkeringsplads og grænserne 
til Langsø og Hjørnesø. 

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 
græsset mark øst for Aborresø. 

3. Christianslund Sø nord for Davinde Sø (fra 2005) – kanter og skråninger rundt om søen. 
4. Ibjergsøerne sydøst for skovklædte Ibjerg (fra 2007) – men stadig under grusgravning. 
5. Tidligere Hudevad Fiskesø (Put and Take) kort nordvest for Åløkkestedet (fra 2007). 

 
Samlet er der konstateret 26 arter dagsommerfugle i undersøgelsesområderne. 
 
HESPERIIDAE 
2196  Thymelicus lineola (Ochs.)  Stregbredpande 
2197  Thymelicus sylvestris (Poda)   Skråstregbredpande 
2201  Ochlodes sylvanus (Esper)  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 
2237  Gonepteryx rhamni (L.)  Citronsommerfugl 

 
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 
2323  Melitaea cinxia (L.)  Okkergul Pletvinge 
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 
 

Blandt ovennævnte er nr. 2264 Dværgblåfugl (Cupido minimus) den typiske repræsentant i  
tidligere grusgravsområder samt på overdrev sammen med nr. 2323 Okkergul Pletvinge (Melitaea 
cinxia). Sidstnævnte har dog kun flygtigt vist sig et par gange i de undersøgte områder, men det 
viser, at der tilsyneladende må være en population i nærheden, da det er en meget stationær art, 
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der sjældent forlader sin varme habitat, der skal være bevokset med Lancet-Vejbred (Plantago 
lanceolata).  
 
Dværgblåfugl er knyttet uløseligt til planten Rundbælg (Anthyllis vulneraria); dens larve kan kun 
leve i blomsterne på den plante. Dværgblåfuglens hun placerer kun ét æg på hvert blomsterhoved, 
og den lille larve gnaver sig ind i blomstens bæger, hvor den lever af frøanlæggene. 
Senere lever larven frit mellem blomsterne og de fleste af dem overvintrer som larver ved 
jordoverfladen under plantemateriale. De forpupper sig først til april året efter uden at tage 
yderligere næring til sig. De første sommerfugle kommer frem fra midt i maj måned. 

 
Arten er, som så mange dagsommerfugle, i tilbagegang på landsbasis. Hvis man på sigt ønsker at 
bevare arten i T-D, så er det helt nødvendigt at forvalte dens habitater, så de forbliver solåbne og 
tørre samt samtidig at favorisere bestanden af værtsplanten Rundbælg så meget som muligt. 

 

 
 

Han af Dværgblåfugl (C. minimus) på Brandbæger – T-D Trekløversø syd, 29. maj 2004.  Foto OB 

 
 
Kernepunktet ser ud til at være på Knolden ved Trekløversø og dermed omgivelserne omkring 
Trekløversø vest og langs Stenværksø. Vi har deltaget i drøftelser og markvandringer for at finde 
og afprøve muligheder for plejetiltag til bevarelsen af Dværgblåfugl i kerneområderne.  
Der er afprøvet og fortsat høslåning ved og langs Stenværksø og foretaget beskæring af 
opvoksende Pil og fjernet anden træopvækst på Knolden, der løbende bør holdes helt fri for 
opvækst.  
Det sidste tiltag er forsøg med at begrænse de udbredte bestande af den høje urt Rejnfan, der kan 
fortrænge værtsplanten Rundbælg og ændre mikroklimaet på dværgblåfuglens habitat. 
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Status for Køllesværmere : 
 
Arterne er ikke dagsommerfugle, men medtaget i undersøgelsen, fordi de er dagflyvende.  

 
 

Køllesværmere (Lepidoptera : Zygaenidae) 
 
Artsliste over Køllesværmere  
(Lepidoptera : Zygaenidae) - registreret i løbet af 7 år 2002 - 2008 : 
 
ZYGAENIDAE 
1178  Adscita statices (L.) Grøn Køllesværmer 
1185  Zygaena filipendulae (L.) Seksplettet Køllesværmer  
 

Grøn Køllesværmer blev kun iagttaget de første år. Efter stormfaldet i 1999 hvor et stykke af 
granerne mellem Phønix parkeringsplads og Stenværksø var væltet, blev jordoverfladen åben og 
værtsplanter for køllesværmerens larver i syrefamilien bl.a. Rødknæ (Rumex acetosella) kunne 
vokse der en årrække. Efterhånden blev værtsplanterne kvalt af den kraftigere urtevegetation og 
buske, og Grøn Køllesværmer kunne ikke længere leve i området.  
Det er en flygtig overdrevsart, som er kræsen efter den rigtige habitat og med det rigtige 
mikroklima. 
 
Seksplettet Køllesværmer er stadig hyppig i de åbne tidligere grusgravsområder især ved 
Stenværksø og Nordsø, men tåler absolut ikke opvækst af buske og træer samt for høj 
urtevegetation. Dens foretrukne habitat er åben grusbund med mange spredte værtsplanter af 
ærteblomstfamilien fx forskellige kløverarter, Kællingetand og Humle-Sneglebælg oa. 
Hvis habitaten ændres ud over artens tolerance forsvinder køllesværmeren pludseligt fra området. 
Den er sådan set ikke uddød, men den søger simpelthen nye mere åbne områder.  
Køllesværmere er således udmærkede indikatorarter for et områdes tilstand. I nyere tid anvender 
Seksplettet Køllesværmer ofte sydvendte varme skrænter langs motorveje og landeveje som 
levesteder, fordi overdrev med åbne jord- eller grusflader med ærteblomstrede er en mangelvare 
og mange steder bliver lukket af tilgroning eller bliver beplantet.  
 
 
 
 
 
SUPERKORT FORMAT 
 
I det undersøgte tidligere grusgravsområde er der observeret i alt 26 arter dagsommerfugle. Blandt disse er 
der naturligvis arter, der ikke er fastboende i området, men dyr der kommer på besøg ’udefra’, samt arter der 
måske kun er fastboende i perioder.  
Til de besøgende arter hører Citronsommerfugl, Skovblåfugl, Rødplettet Blåfugl og Okkergul Pletvinge; 
nogle periodevise arter kan være Storplettet Perlemorsommerfugl, Det hvide C og Iris. Forekomsten af 
træksommerfuglene Admiral og Tidselsommerfugl er meget afhængig af forårstrækket til Danmark fra 
middelhavsområdet; bliver trækket forhindret af ustabile vejrforhold, og der kommer få dyr til landet til 
æglægning i maj-juni, bliver pågældende art ikke så talrig i juli-august. Den helt store vandrer 
Tidselsommerfugl, der starter sit træk helt i Nordafrika og Mellemøsten, var fx meget fåtallig i landet i 2008.  
Den lille fine fastboende art Dværgblåfugl, som er knyttet til planten Rundbælg, er absolut den art, der bør 
ydes størst opmærksomhed og om nødvendigt løbende udføres pleje for i grusgravene ved at sørge for 
optimale forhold for værtsplanten og fjerne opvækst. 
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STATUS : 
 

Guldsmede (Odonata : Zygoptera og Anisoptera) 
 
Artsliste over guldsmede registreret i løbet af 7 år 2002 - 2008. 
Nedenstående liste er opstillet efter Nielsen, Ole Fogh  1998 – ’De danske Guldsmede’. (Apollo Books). 
 

Undersøgelserne er foretaget i 5 udvalgte områder :  
 

6. Phønix-området nordøst for Ørbækvej, - arealerne ved og omkring Stenværksø, 
Trekløversø vest, Trekløversø syd og Trekløversø øst samt parkeringsplads og grænserne 
til Langsø og Hjørnesø. 

7. 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 
græsset mark øst for Aborresø. 

8. Christianslund Sø nord for Davinde Sø (fra 2005) – kanter og skråninger rundt om søen. 
9. Ibjergsøerne sydøst for skovklædte Ibjerg (fra 2007) – men stadig under grusgravning. 
10. Tidligere Hudevad Fiskesø (Put and Take) kort nordvest for Åløkkestedet (fra 2007). 

 
 
Samlet er der konstateret 26 arter guldsmede i undersøgelsesområderne. 
 
Følgende 10 arter vandnymfer er registreret : 

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 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) 
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Blandt ovennævnte er Blåbåndet Pragtvandnymfe (C. splendens) ikke hjemmehørende ved 
stillestående vand, men da Vindinge Å passerer ganske tæt på Østersø, er den registreret her flere 
gange.  
 
Gulvinget Hedelibel (S. flaveolum) er en art, der nogle år er talrig, mens den i mange år slet ikke er 
til stede i grusgravene. 
 
Spinkel Rødøjet Vandnymfe (E. viridulum), Kileplet-Mosaikguldsmed (A. isosceles) og 
Kejserguldsmed (A. imperator) har i undersøgelsesperioden været under udbredelse i Danmark og 
er fundet flere år, så der er god grund til at antage, at de har etableret bestande. 
 
Måne-Vandnymfe (C. lunulatum) er den 2. juni 2006 fundet og fotograferet af Per Borgen ved 
Christianslund Sø. Arten fandtes indtil for få år siden kun to steder i landet, i Midtjylland og i 
Nordsjælland. Den er på Rødliste 1997 opført som sårbar, og derfor er dette fund interessant, også 
fordi den i årene forinden dette fund blev fundet i Svendborg og i Snarup Mose. Det er en art, som 
måske er ved at være under udbredelse, men endnu er der for få fund til at konkludere. 
 
Vi har deltaget i drøftelser af plejetiltag, der kan forbedre forholdene for guldsmedene i området, og 
det har resulteret i, at der er etableret huller i bredbevoksningerne ved Aborresø, ved Knolden og 
Trekløversø øst. Der er således blevet skabt flere passager, hvor guldsmedene kan jage, og 
åbninger hvor de kan sidde at sole sig på de grusede søbredder.  
Plejetiltaget har vist sig at have god virkning, og åbningerne bør derfor regelmæssigt holdes ved 
lige for tilgroning og med åbne grusflader.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUPERKORT FORMAT 
 
I det undersøgte tidligere grusgravsområde er der observeret i alt 26 arter guldsmede. Blandt disse er der 
arter, der ikke er fastboende i området, men kommer på besøg ’udefra’, samt arter der kun er fastboende i 
perioder.  
Til de besøgende arter hører Blåbåndet Pragtvandnymfe, der hører til ved rindende vand og derfor kommer 
fra den nærliggende Vindinge Å. Gulvinget Hedelibel hører til de arter, der i enkelte år har en meget stor 
population, der spredes viden om. Måne-vandnymfe er fundet i 1996 og bør følges nøje de kommende år, da 
den er på Rødliste 1997 og opført som sårbar. 
Et varieret område, hvor nogle af søerne har lav vanddybde med tiltagende vandplantevegetation, hvor 
larverne trives godt. Områder omkring vandhullerne har lav vegetation samt lækroge, der skaber de bedste 
levevilkår til de voksne guldsmede. Der er stor artsdiversitet, og mange af arterne er til stede i stort antal i de 
undersøgte områder. 
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Billefaunaen i Tarup-Davinde 
resultater af overvågning og registrering af biller i grusgravene 2002-2008 

 

Formålet med undersøgelserne  
Har været at overvåge de to snudebillearter Ceutorhynchus parvulus og C. figuratus, der lever på 

hhv. salomons lysestage og grå bynke; at registrere og overvåge biller på søbredder under 

forskellige faser af tilgroning; samt at registrere biller i andre biotoptyper. 

 

De vigtigste resultater af undersøgelserne 2002-2008 
Der er i alt registreret ca. 415 arter af biller i undersøgelsesperioden. 

 

A. Overvågningen af Ceutorhynchus parvulus og Ceutorhynchus figuratus 

Ceutorhynchus parvulus blev fundet i Tarup-Davinde-grusgravene som ny for Danmark i 1989. 

Den er her i landet fortsat kun kendt fra Tarup-Davinde-området. Arten er for nylig også fundet i 

Sydsverige, men er ellers kun kendt fra sydligere egne af Europa. Forekomsten i Tarup-Davinde er 

sådeles zoogeografisk interessant. Arten lever monofagt på salomons lysestage; den voksne bille 

findes fremme på blomsterne, mens larven udvikles i skulperne. Da værtsplanten er en udpræget 

pionérplante, der kun vokser på jord der nylig har været udsat for mekanisk bearbejdning, vil såvel 

plante som bille efterhånden forsvinde fra grusgravsområdet, når gravning ophører, hvis der ikke 

foretages naturpleje. Arten er i den seneste udgave af rødlisten, ”Den danske Rødliste”, vurderet 

som sårbar (VU). 

C. parvulus og/eller salomons lysestage er i undersøgelsesperioden fundet flg. steder: 

Ved Østersøen, dels på et areal umiddelbart vest for søen, dels på og neden for jordhøjen NV for 

søen. På arealet vest for søen foretages aktiv naturpleje for at bevare salomons lysestage.  

Udviklingen i området: Både i 2003 og 2004 blev der fundet en hel del eksemplarer af planten, men 

fra og med 2005 er antallet af planter faldet stærkt på trods af plejen. Billen blev i 2005 fundet ret 

talrigt på en enkelt, kraftig plante, og i et enkelt eksemplar på hver af to små planter. Den er 

hverken fundet i 2006 eller 2007 og blev ikke eftersøgt i 2008.  

På jordhøjen og lige nedenfor højen blev salomons lysestage iagttaget talrigt (ca. 45 planter) i 2007, 

men snudebillen blev ikke fundet. 

Ved Nordsøen er salomons lysestage iagttaget talrigt i 2007, dels på volden ved P-pladsen (ca. 75 

individer), dels på jordhøjen ved Nautilen (ca. 45 individer). Ingen C.parvulus blev fundet. 

I Phønix-området, ved bommen langs Phønix-vejen, forekom salomons lysestage i 2007 ret talrigt 

(ca. 45 små planter) på volden umiddelbart vest for bommen. På hver af to planter fandtes 1 stk. 

C.parvulus. 

Ved søen ved Anes Høj, på skråning ved den nordlige bred, fandtes i 2008 en meget stor, tæt 

bevoksning af salomons lysestage med flere individer af C. parvulus. 

Sammenfattende kan det konstateres, at C. parvulus har været i stand til at opretholde en bestand i 

Tarup-Davinde, i form af små lokale populationer, men at den iværksatte pleje af et område ved 

Østersøen ikke har virket efter hensigten. 

  

Ceutorhynchus figuratus er meget sjælden i Danmark. I Tarup-Davinde blev den første gang 

fundet i 1989. Arten lever på grå bynke (Artemisia vulgaris), som er almindelig i Tarup-Davinde-

området; billen synes altid at forekomme på lune, overvejende sydvendte skrænter eller bakker. Den 

vurderes i ”rødlisten” til at være ikke truet (LC). 

C. figuratus er fundet enkelte år i få eksemplarer på værtsplanten, især ved Østersøen, på jordhøjen, 

men også i grusgraven nord for Ibjerg. Arten har øjensynlig en fast bestand i Tarup-Davinde i form 

af små lokalpopulationer med få individer. 
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B. Billefaunaen på bredderne af grusgravssøer i forskellige faser af tilgroning 

1. Søbredder med sparsom vegetation 

En meget interessant og bevaringsværdig billefauna knytter sig til fugtige søbredder uden eller med 

spredt vegetation og med mere eller mere lerblandet sandbund. Sådanne habitater findes typisk ved 

søer, hvor der fortsat er, eller indtil for nylig har været, graveaktivitet. På sådanne steder er fundet 

en række løbebiller, rovbiller, muldvarpebiller m.fl. Særligt kan fremhæves: 

Løbebiller 

Gulrandet fladløber (Nebria livida): Store Ibjerg Sø og grusgraven nord for Ibjerg. Arten er i ”Den 

danske Rødliste” vurderes næsten truet (NT). - Kugleløber (Omophron limbatum): Udbredt i 

området. I øvrigt er den ret udbredt i landets sydøstlige egne, men ellers sjælden. - Blegvinget 

glansløber (Bembidion pallidipenne): Store Ibjerg Sø og grusgraven nord for Ibjerg. Arten er 

udbredt langs kysterne, men er meget sjælden inde i landet. 

Rovbiller 

Bledius subterraneus er en almindelig art på sandbund, mens Paracyusa rubicunda og Neobisnius 

procerulus er temmelig sjældne arter, der lever på noget lerblandet bund; de er begge fundet ret 

talrigt i grusgraven nord for Ibjerg. Neobisnius procerulus er i ”Rødliste ’97” klassificeret som 

sjælden (R), men arten er tiltaget i hyppighed i de senere år. 

Muldvarpebiller 

Heterocerus hispidulus lever på sandbund; den er ret almindelig og talrig i Tarup-Davinde. - 

Heterocerus intermedius er meget sjælden i Danmark; den er knyttet til leret bund og findes derfor 

kun i de aktive grusgrave med leraflejringer. Den forekom tidligere ved Nordsøen, men er ikke 

fundet i undersøgelsesområdet i perioden efter 2002. Arten findes dog stadig Tarup-Davinde (Jørn 

Nielsens grusgrav, 2003 & 2004). 

2. Søbredder under begyndende tilgroning, med lav sumpvegetation 

Her lever flere interessante, mere eller mindre sårbare arter, især: 

Grøn fløjlsløber (Chlaenius nigricornis): Fundet ved Nordsøen, 1 stk. 2003 og 2004, ikke fundet 

senere. Foretrækker lav sumpvegetation; begunstiges af afgræsning; forsvinder når vegetationen 

bliver høj og tæt. Den er vurderet næsten truet (NT) i ”rødlisten”. 

Gulrandet fløjlsløber (Chlaenius vestitus): 2 stk. blev fundet i 2004 ved søen neden for Anes Høj, 

ved nordenden, men er ikke fundet siden. Arten, der især forekommer i de sydøstlige egne af landet, 

er ikke kendt fra andre lokaliteter på Fyn. Den er tilsyneladende rykket mod nord, formentlig p.g.a. 

det varmere klima. Den er vurderet næsten truet (NT) i ”rødlisten”. 

Stor korsløber (Panagaeus cruxmajor): Et par eksemplarer er fundet ved Nordsøen. Arten lever på 

mere eller mindre fugtig, solåben bund med lav vegetation. Den er vurderet næsten truet (NT) i 

”rødlisten”. 

Snudebillen Ceotorhynchus euphorbiae er i 2008 fundet på nordsiden af søen ved Anes Høj. Den 

lever på forglemmigej (Myosotis sp.) og er meget sjælden. Efter 1960 er den således kun fundet på 

ca. 5 danske lokaliteter, heraf én anden på Fyn. Den er vurderet næsten truet (NT) i ”rødlisten”. 

3. Søbredder med høj, tæt vegetation 

Hvor bredvegetationen præges af høje sumpplanter som tagrør og dunhammer, eller af buske og 

træer som pil og el, domineres billefaunaen af almindelige eller ret almindelige arter. Gamle 

piletræer er eksempelvis ynglehabitat for den store, smukke træbuk moskusbuk (Aromia moschata), 

mens tagrør er levested for den smukke, metalfarvede sivbuk Donacia clavipes. 
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C. Eksempler på andre biotoptyper med udvalgte billearter. 

Åbne, tørre sandbundslokaliteter uden eller med sparsom vegetation er levested for bl.a. brun 

sandspringer (Cicindela hybrida), som er udbredt i området; den er meget talrig omkring Ibjerg-

søerne. 

På tørbundslokaliteter med mere eller mindre veludviklet urte- og buskvegetation forekommer 

bl.a. løbebillen hvælvet løber (Carabus convexus), der er ”rødlistet” som næsten truet (NT); den er 

fundet i flere eksemplarer ved Nordsøen og Østersøen samt ved Ibjerg (1 stk.). Glimmerbøssen 

Meligethes lugubris er i Phønix-området fundet på timian, på ”timian-volden”. Arten er sjælden og 

”gullistet” (X: opmærksomhedskrævende). Gulvinget solbille (Oedemera femorata) er fundet flere 

steder i området, især ved Trekløversøen i Phønix-området. Arten er udbredt i landets sydøstlige 

egne. 

Afgræssede arealer  

I fåregødning i fåreindhegningen ved Nordsøen er fundet ternet møgbille (Aphodius luridus). 

Mange biller, der lever i gødning, er gået stærkt tilbage i nyere tid; flere arter er helt forsvundet. 

Ternet møgbille er stadig en ret udbredt art i Danmark, men anses for at være truet i Norden og er i 

”rødlisten” medtaget blandt de næsten truede arter (NT). 

Skrænter med spredt vegetation er levested for bl.a. rovbillen Bledius opacus, som ikke er sjælden, 

og løbebillen smal tunnelløber (Dyschirius angustatus), der er ret sjælden. – Biotoptypen er meget 

værdifuld. Eksempel: Sydvendte skrænter ved Store Ibjerg Sø. 

Søer og vandhuller 

Den gode vandkvalitet i grusgravssøerne giver basis for et varieret og værdifuldt plante- og dyreliv. 

Det gælder også billefaunaen, der bl.a. omfatter vandkalven Nebrioporus canaliculatus, der er en 

karakteristisk pionerart, som hurtigt indvandrer til nyanlagte søer med leret bund. Den er fundet i 

stort antal i grusgraven nord for Ibjerg. Vandtræderne Haliplus flavicollis, H. confinis og H. 

lineolatus er fundet i flere af søerne i grusgravsområdet. Alle tre arter er ”gullistede” (X: 

opmærksomhedskrævende). Klobillen Oulimnius tuberculatus er fundet i et par af søerne, bl.a. i 

Davinde Sø. Den findes på undersiden af sten og behøver ikke at komme til overfladen efter luft. 

Iltforsyningen klarer ved hjæpl at et tæt hårlag, som fastholder et luftreservoir (”plastron”). Også 

flere arter af snudebiller er undervands-biller, bl.a. Eubrychius velutus og Phytobius leucogaster, 

der begge lever begge på arter af tusindblad (Myriophyllum), som optræder talrigt i flere af søerne. 
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Padder og krybdyr i Tarup Davinde. 
 

Sammenfatning fra årene 2002 til 2008. 
 

Tekst og fotos: Viggo Lind 

 

 
 

De første 7 år med overvågning i dette meget spændende, varierede og foranderlige naturområde 

har været interessant og givende. I alt er det blevet til 47 besøg, fordelt på 20 dagture og 27 aften- 

og natture. En del af aftenturene har været fælles for padder-krybdyr og flagermus. 

 

Mærkeligt nok har antallet af arter ikke været ret stort. Ud af 16 mulige arter på Fyn er der kun 

registreret 5: 

  Skrubtudse   Bufo bufo 

  Strandtudse   Bufo calamita 

  Butsnudet frø  Rana temporaria 

  Lille vandsalamander  Triturus vulgaris 

  Almindeligt firben  Lacerta vivipara 

 

Så måske er naturtype-diversiteten ikke stor nok til at huse flere arter, eller også må vi bare vente til 

de indfinder sig, for en del af ”problemet” er, at der er meget ny natur. 

Der skal nok komme nye arter til hvis de nødvendige spredningskorridorer er til stede i det 

omkringliggende landskab. Det er f.eks. ikke undersøgt hvilke arter der findes i en afstand af 1-3km 

fra Tarup-Davinde området. Det ville være en interessant indfaldsvinkel i beskrivelsen for området. 

Mulige arter der kunne eller burde findes i et område som dette er: Spidssnudet frø, Grøn frø, Stor 

vandsalamander, Markfirben, Stålorm og Snog. Ingen af de nævnte arter kan flytte sig hurtigt uden 

menneskelig hjælp. Og jeg mener ikke at vi på nuværende tidspunkt skal udsætte eller indføre arter. 

Det var jo netop et af formålene med naturovervågningen, at registrere den naturlige udvikling. 
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Vandhullet nedenfor er, trods dets lidenhed og ikke så spændende udseende, ynglested for hele 3 

paddearter: Strandtudse, Skrubtudse og Butsnudet frø. 

 

 
 

Tarup-Davinde området indeholder næste alle de naturtyper der har interesse for padder og krybdyr: 

• Små og større vandhuller med meget forskellig vanddybde. 

• Temporære vandhuller, som billedet ovenfor. 

• Vandløb og grøfter.  

• Moser. 

• Fugtig løvskov med gamle træstubbe. 

• Solbeskinnede brombærkrat og buskvegetation. 

• Solbeskinnede større sten. 

• Græs og afgræssede områder med heste, køer og får. 
 

De enkelte arters udbredelse. 

Strandtudsen foretrækker jomfruelige vandhuller uden fisk, der kan æde dens yngel. Derfor er den 

slet ikke registreret i Phønix-området men i Christianslund Sø, i de temporære vådområder øst for 

Rolfshøj, mellem Nautilen/Nordsøen og Davindevej og ved Ibjerg-søerne. Den er registreret på 

omkring 10 lokaliteter. 
 

Skrubtudsen er overalt i Phønix-området, i Christianslund Sø, udbredt mellem Naturskolen og 

Nordsøen, ved LB30 og endelig fåtallig ved Ibjerg. Den vil være at finde, hvor der både er vand og 

skov. Skrubtudsen er registreret på omkring 30 lokaliteter. 
 

Den Butsnudede frø findes på stort set samme lokaliteter som skrubtudsen, men er ikke set vest for 

Møllevej og dermed Ibjerg-området. Den er registreret på ca. 25 lokaliteter. 

Lille vandsalamander er kun fundet få steder. I Christianslund Sø, i sydenden af Stenværkssøen, 

lige syd for Nautilen og i PaÅ11. Det er på kun 4 lokaliteter. Den er givetvis på flere lokaliteter, for 

indsatsen for at finde den, har måske ikke været intens nok.  
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Almindeligt firben er kun fundet på en lokalitet og det er på volden på sydsiden af Trekløver Øst. 

Tilsyneladende vover den sig ikke længere væk, selv om der er flere andre gode levesteder for den. 

 

Fremtiden. 

Så længe der graves efter råstoffer vil Strandtudsen have det fint i Tarup-Davinde. Det er den padde 

der flytter sig mest og dens yngleperiode kan vare fra april til begyndelsen af juli, det sidste er dog 

sjældent. Hvis den finder et solbeskinnet, lavvandet og dermed varmt sted til sine karakteristiske 

æg-snore, kan forvandlingen fra æg til tudse foregå på kun 5 uger. Den foretrækker også den løse 

og lette jord, til at grave sig ned i, for at overvintre.   

Butsnudet frø, Skrubtudse og Lille vandsalamander skal nok klare sig, de er mere stedtro og 

foretrækker de mere varierede og veletablerede områder. 

Det almindelige firben har ikke flyttet sig i de 7 år undersøgelsen har varet. Den foretrækker 

soleksponerede områder med tætte krat hvor den hurtigt kan gemme sig. Derfor er firbenet det 

sidste der flytter ind i de forladte graveområder.  

 

Som nævnt tidligere vil det være interessant at finde ud af hvilke arter der findes i ”oplandet”, og 

som dermed er mulige nye tilflyttere til Tarup-Davinde. Hvis der findes arter i passende nærhed, 

kunne man måske hjælpe ved at forbedre spredningskorridorerne. Det kunne være ved braklægning 

af mellemliggende marker, forbedring af hegn og diger eller etablering af et lille vandhul, som 

kunne bruges som ”springbræt”.  

Hvis det er muligt at indflette disse ideer i de fremtidige plejeplaner, er jeg sikker på, at vi kunne få 

nogle nye arter til Tarup-Davinde. 
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Flagermus i Tarup-Davinde 
 

Sammenfatning fra årene 2004 til 2008 
 

Tekst og fotos: Viggo lind 

 

 
 

Flagermus-overvågningen begyndte i 2004, altså et par år efter projektets start. På det tidspunkt 

havde jeg bygget en flagermus-detektor, som er absolut nødvendig for registrering af vore hjemlige 

flagermus. De orienterer sig ved hjælp af ultralyd, dvs. frekvenser over 20kHz, som vi regner for 

det menneskelige øres øvre grænsefrekvens. Lydene kommer ud gennem næsen eller munden, der 

ofte har et mærkeligt udseende. De reflekterede ultralyde danner et billede i flagermusenes hjerner, 

der er meget detaljeret og måske lige så ”skarpt” som det vi mennesker ser. Ud over orientering 

anvendes ultralydene også til detektering af fødeemner, som for alle de danske arters vedkommende 

består af insekter. Ultralydene indeholder frekvenser fra 20 – 100kHz, således at de store flagermus 

overvejende anvender de laveste frekvenser og de små flagermus de højeste frekvenser. Lydene er 

ligeså specifikke og varierede som fuglesang, så derfor kan man høre forskel på arterne, efter at 

lydene er blevet omsat til hørbare lyde gennem en flagermus-detektor. For at være helt sikker i 

artsbestemmelsen bør man optage lydene og analysere dem i et dertil hørende program på en PC. 

 

På de 5 år flagermus-overvågningen har fundet sted, er det blevet til 32 besøg, de 30 af dem om 

aftenen/natten, de 2 i dagtimerne har været for at tilse flagermuskasser og fotografere. 

 

For få år siden mente man at der var 5 sikre arter på Fyn, men nogle besøg af Hans J. Baagøe, vores 

måske dygtigste flagermuskender, har afsløret 3 arter mere. Hans lytteudstyr er også væsentlig mere 

avanceret end mit. Det betyder at af 8 mulige fynske arter har jeg registreret de 4 i Tarup-Davinde: 
 

 Dværgflagermus Pipistrellus pygmaeus 

 Sydflagermus Eptesicus serotinus 

 Brunflagermus Nyctalus noctula 

 Vandflagermus Myotis daubentoni 

Billedet viser fiskesøen ved Anes Høj, og der hvor manden ses har jeg hørt alle 4 arter. 
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Arternes udbredelse. 

Dværgflagermusen er klart den mest almindelige og udbredt over hele området, fra Christianslund 

Sø i nord til Ibjerg i vest. På ca. 40 lokaliteter er den hørt og set. Det eneste dagopholdssted der er 

fundet, er i gavlen over Høloftet. Derfra ses en flittig aktivitet efter solnedgang og på fliserne under 

ind- og udflyvningshullet ligger mange små ekskrementer, se billede i rapport fra 2005. 

Dværgflagermusen er en rigtig myggespiser, den kan på en time indtage op til 600 !! Det er også 

den art der opholder sig mest i nærheden af menneskelige boliger.  

Dværgflagermusen ligner til forveksling Pipistrelflagermusen, der overvejende findes i det østlige 

Jylland fra Århus og sydpå. Men det er den Hans J. Baagøe nu har registreret ved Hollufgård og 

Langesø, så måske er den allerede kommet den til Tarup-Davinde ? 

 

Sydflagermusen er også udbredt i hele området, men ikke så talrig. Den er registreret på omkring 

15 lokaliteter. 

Den jager langs skovkanter og i det åbne terræn, specielt hvor der er køer, for i kogødningen lever 

nogle biller der står på dens fødeliste.  

Sydflagermusen kan være bærer af en speciel form for rabiesvirus, der overføres ved bid, så derfor 

er det vigtigt at have handsker på ved håndtering af denne flagermus. 

 

Brunflagermusen er en af vore store flagermus, der oftest jager højt og fri af træer, dens flugt er 

retlinet og dens meget kraftige skrig kan høres på 100-200m´s afstand med en detektor. 

Ultralydsfrekvensen ligger lavt på omkring 20kHz, altså lige på grænsen af hvad unge mennesker 

kan høre. Den er udbredt i hele området fordelt på ca. 10 lokaliteter. 

 

 

  
 

Fremtiden. 

De næste par år skulle gerne bringe et par arter mere på listen. Men de arter der findes nu, bør vi 

give bedre forhold til overvintring og dagophold. I England har man mange gode erfaringer med 

opsætning af flagermuskasser, ikke bare en stor kasse hist og her, men hellere mange små. For 

eksempel er det en god ide at sætte 3 små kasser rundt om en stamme i 3 – 5m´s højde.  

Vi kunne også lede efter hule træer og åbninger ind under større barkstykker, som kunne være 

potentielle opholdssteder for flagermus. Her kunne vi så forbedre ind- og udflyvningsforholdene 

ved f.eks. at fjerne ”generende” grene og kviste. 

Vandflagermusen er ikke så talrig, men 

alligevel registreret i hele området på 

omkring 10 lokaliteter. 

Vandflagermus er lette at lokalisere med 

en kraftig lommelygte, når de flyver 

ganske lavt over stille vandflader, 

sjældent over land. Med de mange store 

og små vandflader i Tarup-Davinde vil 

den være en sikker gæst, men måske 

kniber det med opholdssteder i de lyse 

timer, da der sandsynligvis ikke er nok 

gamle hule træer, som er det den fore-

trækker. 
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Billedet her er fra den nordlige side af Store Ibjerg Sø og ovenfor skrænten ligger Ibjerg-skoven. 

Vandflagermusene holder sig tæt til vandoverfladen, hvor de fanger insekter, langs skrænten finder 

Dværgflagermusene deres myg og langs skovbrynet ovenfor flyver Sydflagermus og en enkelt 

Brunflagermus. På et tidspunkt var der i den flade sandede forgrund et temporært vandhul, hvorfra 

Strandtudserne kvækkede om natten.  

Så på denne lokalitet er der virkelig noget natlig aktivitet. 
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Søundersøgelser 2002 – 2008 
Sammenfatning 

Af naturvejleder Carsten O. Hansen 

 
Søundersøgelserne i Tarup-Davinde i naturovervågningens første 7 år har omfattet 
Nordsø (nr. 5.18) og Trekløversø (nr. 7.5, 7.6 og 7.7) 
 
1. Opmåling 
Nordsøen blev opmålt 25/10 – 03, og Trekløversøen blev opmålt 16/11 – 03. 
Opmålingerne blev foretaget af Helge Steenstrup, Frømandsklubben Neptun, og 
naturvejleder Carsten O. Hansen, Naturskolen Åløkkestedet. De efterfølgende 
beregninger og udarbejdelsen af dybdekort er udført af Helge Steenstrup. Beregningerne 
omfatter overfladeareal og vandvolumen.  
 

Sø Opmålings-
dato 

Vandstands-
aflæsning, 

m 

Overflade-
areal, m² 

Max. 
Dybde, 

m 

Middel-
dybde, m 

Volumen, 
m3 

Nordsøen 25/10 2003 -0,44 38860 5,4 1,6 62653 

Trekløver, Syd 16/11 2003 -0,48 14988 5,4 2,1 31285 

Trekløver, Vest 16/11 2003 -0,48 9752 2,9 1,3 12850 

Trekløver, Øst 16/11 2003 -0,48 7744 2,0 0,7 5701 
Figur 1: Opmåling af Nordsø og Trekløversø Syd, Vest og Øst 
 
 
 

2. Vandstande 
Vandstande bliver målt på samme datoer som sigtdybderne, d.v.s. 5 gange i løbet af 
sæsonen. Der aflæses på stationære vandmålestolper, som blev placeret i 2002. 
Stolperne er ikke nivelleret ind i forhold til Dansk Normalnul (DNN). Søerne er 
grusgravssøer fyldt med grundvand, og vandstandsmålingerne afspejler således de 
ganske betydelige bevægelser i grundvandets niveau hen igennem sæsonen væsentligst 
som resultat af nedbørens nedsivning til grundvandet. For begge søers vedkommende er 
billedet tydeligt igennem de syv år, nemlig en markant sænkning af grundvandsspejlet fra 
maj til oktober som konsekvens af den tørre sommer. Sænkningen udgør for Nordsøens 
og Trekløversøens vedkommende fra 25 - 30 cm. I løbet af vinteren og forsommeren 
stiger grundvandsspejlet tilsvarende, men med nogle ugers forsinkelse i forhold til 
nedbørsmængden. 
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3. Sigtdybder 
Sigtdybder måles med hvid Secchi-skive, der nedsænkes med målebånd fra båd, indtil 
den lige akkurat ikke længere kan ses fra overfladen. Afstanden fra vandoverfladen til 
skiven aflæses. Sigtdybden er gennemsigtigheden og dermed det synlige udtryk for 
algekoncentrationen. Jo mindre sigtdybde, des større algekoncentration i vandmassen. 
Sigtdybden er målt 5 gange i løbet af sæsonen maj – oktober. 
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 Figur 2: Sigtdybder Nordsø 2005 
 

Eksemplet fra Nordsø i 2005 er typisk. Stor sigtdybde lig lav algekoncentration i forår og 
efterår, og lav sigtdybde lig høj algekoncentration midt på sommeren. Sammenlignet med 
almindelige, næringsrige danske søer er der tale om meget fin sigt. Grusgravssøer er som 
oftest rene og klarvandede, da de ikke belastes af næringsstoffer fra gennemstrømmende 
vandløb. De finder derfor ret hurtigt ind i en god og stabil økologisk balance. 
 
4. Plankton 
 

 
Figur 3: Koblingsalger, kiselalger og grønalger i planktonprøve fra Nordsø 2.9.2008.  
400x forstørret. Foto Carsten O. Hansen  
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I april, juni og august 2007 blev udtaget planktonprøver i Nordsø. Analyse og 
afrapportering blev udført af Orbicon A/S tidl. Bioconsult v/ biolog Jacob P. Jacobsen, der 
konkluderede således:  
 
Cit. ”De data der er til rådighed tyder på, at Nordsø har en god økologisk balance med en moderat 
biomasse af planteplankton og en artssammensætning, der ofte ses i søer med en lav-moderat 
næringsstofbelastning. Biomassen af dyreplankton er tilsyneladende i stand til i perioder at 
kontrollere biomassen af planteplankton. Ellers tyder resultaterne på, at den lave biomasse af 
planteplankton skyldes lave koncentrationer af næringsstoffer.  
 
Der er kun fundet én art af dyreplankton, der regnes blandt rentvandsarterne, men der er desuden 
fundet 4 arter, der er knyttet til undervandsvegetationen i søer. Fundene af disse dyr tyder på en 
god og veludviklet undervandsvegetation i Nordsøen.” 

 
 

     
                   Figur 4: Viser plante- og dyreplanktonbiomassen i mm3/l (= mg vådvægt/l) i Nordsø i 2007. 
                   (Jacob P. Jacobsen, Orbicon A/S) 
 

 
Figur 5:Vandloppen Eudiaptomus med meget lange antenner. Indsamlet i Nordsø 10.9.2008. 
40x forstørret. 
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5. Vandplanter 

Undersøgelse af undervandsplanter er blevet udført i Nordsø i 2002, 2005 og 2008. I 
Trekløversø er undersøgelserne foretaget i 2003 og 2006. Undersøgelserne er alle år 
udført af dykkere fra Frømandsklubben Neptun og naturvejleder Carsten O. Hansen. 
Forinden var bøjer lagt ud og mærker sat op på søbredden til markering af et antal 
transekter på samme positioner fra år til år. Se luftfoto fig. 6 udarbejdet af Helge 
Steenstrup, Frømandsklubben Neptun. For hver halve meters stigning af søbunden 
vurderes plantedækket på en kvadratmeter langs transektet, dels art for art, dels totalt. 
Planternes middelhøjde noteres samt deres volumenmæssige dækning i procent. De 
efterfølgende beregninger af dækningsgrad og plantefyldt volumen i søens vandmasse er 
foretaget af biolog Kjeld Sandby Hansen, Miljøcenter Odense, tidl. Fyns Amt. 
 
 

 
Figur 6: Trekløversøens 16 transekter. Langs disse foregår dykkernes undersøgelser af undervandsplanter. 
I Nordsøen er udlagt 10 transekter. 
 
 

  Dækningsgrad % Relativt plantefyldt Dybdegrænse, m 

      volumen %     

  2003 2006 2003 2006 2003 2006 

VEST 20 36 8 20 1,80 1,50 

SYD 4 9 0,4 1,5 4,10 2,50 

ØST 41 37 32 48 1,30 1,50 

Figur 7: Trekløversø undervandsplanter 2003 og 2006. For alle tre søafsnit er det plantefyldte volumen 
steget fra 2003 til 2006, særligt markant for VEST’s og ØST’s vedkommende. Det Relativt Plantefyldte 
Volumen (RPV) udtrykker planternes procentvise rumfang i søens vandmasse og tages som et mål for 
søens økologiske tilstand. Planterne er levesteder for en rig fauna af fisk, vandinsekter og dyreplankton, 
ligesom planterne under fotosyntesen forsyner søen med ilt. Dyreplanktonet græsser effektivt på algerne og 
sikrer dermed søen mod, at uhæmmet algevækst lukker for lyset. Søer med et RPV på 20% og derover vil 
normalt være klarvandede og ret stabile. 
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Plantefyldt volumen, % 2002 2005 2008 

    

Akstusindblad 4% 10% 10% 
Chara globularis var 
globularis 2% 0,0% 0,0% 

Liden Vandaks 0,01% 0,03% 0,1% 

Spinkel Vandaks 0,05% 0,1% 0,4% 

Tornfrøet Hornblad 0,03% 5% 29% 

Vandpest 9% 2% 5% 

Hårfliget vandranunkel     7% 

Storblomstret vandranunkel     0,5% 

Relativt plantefyldt 
volumen (RPV) 16% 16% 46% 

Figur 8: Nordsø plantefyldt volumen 2002, 2005 og 2008. Volumenmæssigt udgjorde undervandsplanterne i 
2008 46% af Nordsøens vandmasse mod 16% både i 2005 og 2002. Puder eller skove af planter gjorde det 
således visse steder vanskeligt at færdes for de dykkere, der foretog undersøgelserne. Som dominerende 
art kom Tornfrøet Hornblad med 29%, dernæst Akstusindblad med 10%, indvandreren Hårfliget 
Vandranunkel med 7% og Vandpest med 5%. Tornfrøet Hornblad havde således accellereret fra 5% i 2005 
til 29% i 2008 og dermed klart distanceret Akstusindblad som søens dominerende høje plante. Der kan 
næppe være tvivl om, at Tornfrøet Hornblad således binder en meget stor del af Nordsøens 
plantenæringsstoffer med den virkning, at planteplanktonet (algerne) ikke gødes og formerer sig uhæmmet. 
Hertil bidrager også en relativt høj biomasse af dyreplankton, som lever mellem vandplanterne og græsser 
på algerne. 
 
 

 
     Figur 9: Dykkerne fra Frømandsklubben Neptun ved Trekløversøen 23.8.2006  Til planteundersøgelserne 

bruges vandfaste skemaer på skriveplade, tommestok og kompas.      Foto: Carsten O. Hansen 
 

6. Bredvegetation 
Bredvegetationen omkring Nordsø er opmålt i 2002 og 2004 og for Trekløversøens 
vedkommende i 2003 og 2004. Arterne blev registreret og indtegnet på kort. I 2004 havde 
Nordsøen 12 arter, Trekløversøen 6 arter. Største dybde var 1,40 m i 2004.  
Bredvegetationen optræder ganske overvejende i smalle bælter, eftersom der bliver meget 
hurtigt dybt i grusgravsøer, hvor slæbeskovlen netop har gravet dybt tæt på bredden. 
Ingen af søerne risikerer således at gro til i rørsump. Arterne tæller bl.a. Tagrør, 2 arter  
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Dunhammer, Vejbred-skeblad og Dyndpadderok. Sumpplanterne transporterer ilt oppe fra 
den atmosfæriske luft ned til rødderne i det iltfattige dynd. 
 
7. Flydebladsplanter 
Nordsøen havde i 2004 to mindre bevoksninger af Svømmende Vandaks. Flydebladene 
har luftblærer, som bærer oppe. Spalteåbningerne er placeret på bladenes overside, som 
også er voksbeklædte, således at vandet preller af. 
 
8. Smådyrsfauna 
I perioden 2002 – 05 er hvert år indsamlet smådyrsprøver i både Nordsø og Trekløversø. 
Der er tale om ketcherprøver fra bundsediment og vandplanter samt pilleprøver fra sten. 
Prøverne er analyseret af Bioconsult, som sammenfattede resultaterne fra de første tre år i 
rapporten Smådyrsfaunaen i grusgravssøer i Tarup-Davinde 2002 – 2004 af 14. juni 2004 
v/ biolog Viggo Mahler. Rapporten er bilagt 3 faunalister fra henholdsvis Nordsøen, 
Trekløversø Vest og Midt og Trekløversø Øst. Når Trekløversø Øst er undersøgt særskilt, 
skyldes det, at dette søafsnit fremtræder meget forskelligt fra de øvrige p.gr.a. sin lave 
vanddybde, sit meget klare vand og sin store mængde undervandsplanter. 
 
Der er ialt i de 9 faunaprøver over 3 år registreret ikke mindre end: 
  18.208 individer fordelt på 177 arter 
Det konkluderes, at faunaen er typisk for artsrige søer med rent vand og gode iltforhold. 
Fremhæves bør især: 

• en interessant og artsrig vandtægefauna (17 arter), der bl.a. omfatter den sjældne, 
sydlige stavtæge Ranatra linearis og den sydlige vandrøver Ilyocoris cimicoides, 
der har et smertefuldt bid. 

• specielle vandbiller, herunder vandtrædere i Haliplus familien, der er knyttet til rene 
og iltrige søer med bl.a. kransnålalger. 

• en artsrig vårfluefauna (29 arter), der tæller både netspindende og husbyggende 
arter. Flere af dem er ikke almindelige eller lever her tæt på artens udbredelses- 
grænse. 

• nymfer af den store og spektakulære kejserguldsmed Anax imperator, der er 
indvandret sydfra og blev fundet første gang i landet i 1994. Den lever nu spredt i 
den sydlige del af landet og er Danmarks største guldsmed med et vingefang på 11 
cm. 

• 3 arter vandlevende sommerfugle ud af de kun 5 arter her i landet. Larver og 
pupper lever under vand med hudåndedræt, hvorimod de voksne flyver. En enkelt 
art Acentria ephemerella har den påfaldende biologi, at den voksne hun, der har 
rudimentære vinger, lever under vand, mens hannen flyver. Parringen  

• foregår i vandoverfladen! 

                                            
 

             Stavtæge (Ranatra linearis) Østersø 11.8.02 
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Fugle, sammenfatning 2002 – 2007 
Sammenfatningen er korte afsnit fra rapporterne fra 2002 og 2007, og en simpel 
sammentælling af antal ynglearter. Udvælgelsen er foretaget af naturvejleder Elsebeth 
Pedersen, Naturskolen Åløkkestedet. 
 
Fugleregistreringen har væsentligst været koncentreret om ynglefugletællinger. 
I de enkelte års afrapportering er der gjort status over de enkelte arters fremgang, 
tilbagegang eller stabilt niveau. 
 
Metode: (rapport 2002) 
Nattællingerne er gennemført som punkt/lyttetællinger for lokalisering af nataktive 
fuglearter. Dagtællinger er gennemført tidlig morgen ved punkttællinger fra stier og veje, 
samt gennemkrydsninger af biotoper til fods. Ruter er varieret fra tælling til tælling. 
Tællingerne er målrettet hvilke arter yngler og hvilket antal. Tallene er renset for 
gennemtrækkende fugle. 
Der er i alt konstateret 158 arter i området som helhed (heraf 60 ynglende), hvilket er 
udtryk for stor artsdiversitet. Konstant pleje og styring er nødvendig for at opretholde 
denne diversitet.  
 
Registreringerne er foregået i hele området, dvs. gamle som nye grusgrave inkl. 
mellemliggende områder og skove ved Ibjerget og Phønixskoven samt skoven øst for 
Aborresøen. 
 
Generelle bemærkninger til årets tællinger: (rapport 2007) 
Vandfugle let fremgang. 
Tårnfalk fremgang i hele området. 
Natugle fremgang i hele området. 
Insektædende småfugle markant tilbagegang. Skyldes formentlig den lange regnperiode i 
ungetiden. Forældrefuglene har ikke kunnet skaffe mad i tilstrækkeligt omfang. 
Digesvale ca. 20 procent tilbagegang. 
Fuglekonge fremgang, mange par på Ibjerget og Phønix. 
Lille gråsisken tilbagegang. 2 par konstateret. 
 
Sammentællinger af ynglefugle ud fra rapporter: (Elsebeth Pedersen) 
Antallet af ynglefugle har varieret fra 69 arter i 2003 som højeste antal til 57 arter i 2005 
som det laveste antal. Det er arter med et lavt antal ynglefugle, der giver udsvinget. Langt 
de fleste arter er stabile ynglefugle i området år efter år.  
 

 
Hvinanden indfandt sig glædeligt som ynglefugl i Tarup-Davinde i en rugekasse i maj 2004, og arten har 
ynglet her siden med flere kuld. Foto Carsten O. Hansen. 


