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Naturovervågning i Tarup-Davinde
Overvågning og registrering af biller i 2010

Undersøgelsens formål
Der i år fokuseret på flg. opgaver:

 Overvågning af snudebillen Ceutorhynchus parvulus, der lever på salomons lysestage
 Overvågning af snudebillen Ceutorhynchus euphorbiae, der lever på forglemmigej
 Overvågning af biller på bredder af grusgravssøer

Overvågning af snudebillen Ceutorhynchus parvulus
Lidt om billen
Ceutorhynchus parvulus er en kun ca. 2 mm lang snudebille, der lever monofagt på salomons 
lysestage. Den voksne bille findes fremme på blomsterne, mens larven udvikles i skulperne. Arten 
blev fundet i Tarup-Davinde-grusgravene som ny for Danmark i 1989 og er her i landet fortsat kun 
kendt fra Tarup-Davinde-området.  Den er i øvrigt hjemmehørende længere mod syd i Europa. 
Arten er i ”Den danske Rødliste” vurderet som sårbar (VU).

Undersøgelsesområder og metodik
Billen er eftersøgt på flg. lokaliteter:

Phønix-området, ved bommen langs Phønix-vejen (Bilag 1a, 1)
Nordsøen, på volden ved P-pladsen (Bilag 1b, 1).
Nordsøen, på Nautilhøjen (Bilag 1b, 2)
Østersøen, på jordhøjen (Bilag 1b, 3)
Østersøen, i harvningsområdet (Bilag 1b, 4)
Søen ved Anes Høj (Bilag 1c, 1)

Undersøgelserne fandt sted 11.5.2010, et tidspunkt der var valgt, fordi det er omkring den tid, 
planten blomstrer. Da billen er knyttet til blomsterhovederne, hvori den lægger sine æg, er det 
selvsagt påkrævet, at overvågningen sker mens værtsplanten blomstrer eller står med knopper.
Undersøgelsen foregår ved, at planten eftersøges på de udvalgte lokaliteter. De blomstrende 
individer af planten bliver derpå ”dasket” – ikke med kæp eller vegetationsketsjer, men med blid 
hånd for ikke at ødelægge de noget sarte planter. Samtidig holdes en hvid plastbakke tæt ind til 
planten, så evt. biller, der straks falder af blomsterne når disse rystes, havner i bakken. Her bliver 
de så opsamlet, og individer hjembringes i indsamlingsglas til identifikation. Da Ceutorhynchus 
parvulus indtil forveksling ligner en anden art af Ceutorhynchus, C. floralis, er det ikke muligt at 
foretage en sikker artsbestemmelse i felten. De to arter kendes reelt kun fra hinanden på at den 
ene, C. parvulus, har 7 led i den del af følehornene, der kaldes svøben, mens C. floralis kun har 6 
led i svøben. Så der skal kigges godt efter og ved stor forstørrelse (kraftig stereolup).
Feltarbejdede varede fra kl. godt 10 til 16.30.
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Resultater og vurderinger
Ved Østersøen, i harvningsområdet, sås ingen salomons lysestage og dermed heller ingen C. 
parvulus. Der er i forsøg på at fastholde planten på lokaliteten blevet anlagt en mindre jordvold, 
sådan som jeg tidligere har foreslået. Men heller ikke denne havde fundet nåde for den i sandhed 
noget kritisk indstillede grønsag. Billen er nu ikke fundet på det naturplejede areal siden 2005, da 
den blev fundet ret talrigt på et enkelt, meget kraftigt eksemplar af salomons lysestage. Nu er 
gode dyr da i sandhed ved at være rådne! Et sidste (?) forsøg på at fremme sagen kunne måske 
være at skrælle lidt af overjorden bort, det virker undertiden godt ved pleje for andre planter.

Ved Østersøen, på jordhøjen og umiddelbart neden for denne har der ligeledes tidligere været 
salomons lysestage, således blev ca. 45 planter optalt i 2007. Ved overvågningen i år blev ingen 
planter set. Der er åbne slidspor efter færdsel på højen, og det er sådanne steder, planten tidligere 
er konstateret. Arealet neden for højen er nu givetvis for stærkt tilgroet til at planten vil kunne 
trives. Så altså: ingen biller.

Ved Nordsøen, på volden ved P-pladsen, var salomons lysestage talrig i 2007, hvor jeg 
registrerede ca.75 eksemplarer af planten. Denne gang var det mere sløjt: der blev kun fundet 
eksemplarer af planten på et meget begrænset område, nemlig på sydsiden af volden, lige før 
bommen, på en kun ca. 2 m lang strækning. Her fandtes ca. 15 små planter, der nærmede sig 
blomstring. Ingen biller! 

Volden ved P-pladsen ved Nordsøen har stadig en 
lille bestand af salomons lysestage – men ingen 
Ceutorhynchus parvulus er set.

Ved Nordsøen, på Nautilhøjen. Trods slidspor, der burde give spiringsmuligheder for salomons 
lysestage, blev der ikke fundet eksemplarer af planten og dermed heller ingen Ceutorhynchus 
parvulus. I 2007 blev der fundet ca. 45 eksemplarer af planten, men dog ingen C. parvulus. 

Ved Søen ved Anes Høj fandt Elsebeth Pedersen i 2008 en meget flot bestand af salomons 
lysestage, på den sydvendte skråning i søens nordende. Jeg besøgte lokaliteten d. 21.5. samme år 
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og konstaterede, at der forekom mange store individer af planten, der stod i fuld blomst. Og jeg 
fandt nogle få eksemplarer af C. parvulus. - Ved besøget her i 2010 konstaterede jeg fortsat mange 
planter, hvoraf mange var på vej til blomstring, nogle få i blomst. Inden for et areal på ca. 2x3 m 
talte jeg ca. 100 individer, der enten var i blomst eller på vej hertil. C. parvulus blev konstateret på 
lokaliteten, dog kun nogle få eksemplarer. Også ca. 50 m længere mod øst fandtes nogle få 
blomstrende skud af planten. Her blev C.parvulus ikke fundet.  
Lokaliteten er under kraftig tilgroning. At salomons lysestage pludselig dukkede op her ved søen 
ved Anes Høj, skyldes utvivlsomt at der har været foretaget en eller anden form for 
jordbearbejdning. Nu går det så den vej hønsene skraber. Ved et senere besøg på lokaliteten, d.
26.8., kunne jeg konstatere, at rejnfan i stadig højere grad kommer til at dominere stedet, og uden 
plejeindgreb vil salomons lysestage formentlig allerede i det kommende år være på vej ud. Om en
pleje så kan sikre arten, er svært at bedømme, specielt når man ser på, hvor umuligt det har været 
at opretholde en bestand ved Østersøen. Jeg synes dog, det bør forsøges i det mindste at 
fastholde salomons lysestage ved Anes Høj nogle år endnu. Det kræver at rejnfan og andre høje 
stauder fjernes, og jord blottes.

Skrænten ved nordenden af søen ved Anes Høj, hvor 
salomons lysestage med Ceutorhynchus parvulus har haft en 
fin bestand siden 2008. Lokaliteten under kraftig tilgroning, 
som det ses her i august 2010.

Phønix-området, ved bommen langs Phønix-vejen: Her var der mange salomons lysestage i 2007, 
hvor ca. 45 små planter blev optalt. 2 stk. C.parvulus blev den gang fundet. – Ved undersøgelsen i 
år viste planten sig meget fåtallig. På selve volden og i et harvet område lige bag volden fandtes 
ingen planter, bortset fra nogle visne stande fra foregående år.  Det lykkedes dog efter megen 
søgen at finde planten på et lille område på ca. 1x½ m neden for volden, på et sted med ret 
sparsom vegetation. Her fandtes ca. 10 små planter i eller på vej mod blomstring, samt flere gamle 
stande fra foregående år. Et tilsvarende lille område med ca. 20 planter blev fundet blot ca. 3 m 
øst for det første område. Ceutorhynchus parvulus blev fundet på flere af planterne – i alt blev 8 
eksemplarer konstateret.
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Volden ved bommen ved Phønix, stadig voksested 
for salomons lysestage og levested for 
Ceutorhynchus parvulus

Sammenfattende vurdering:
Det må konstateres, at salomons lysestage og dermed også Ceutorhynchus parvulus går tilbage i 
Tarup-Davinde-grusgravene. Det er meget svært for både plante og bille at opretholde en bestand 
i området. Årsagen hertil er at salomons lysestage er en pionerplante, der kun forekommer på 
”urolig jord”, i grusgravesområdet altså på steder, hvor der endnu er eller indtil for nylig har 
fundet gravearbejde sted. 
Forsøgene på gennem naturpleje at fastholde plante og bille ved Østersøen er slået fejl.
Jeg synes dog ikke, man skal opgive at bevare salomons lysestage og C.parvulus inden for Tarup-
Davinde I/S-området. Ved søen ved Anes Høj vil rydning af høj vegetation som fx rejnfan 
formentlig i det mindste kunne udskyde det tidspunkt, hvor salomons lysestage forsvinder. Og ved 
Østersøen, som har været et forsøgsområde i en længere årrække, foreslår jeg, man prøver at give 
planten bedre spiringsmuligheder ved at afskrælle overjorden. Den fjernede jord kan placeres som 
en lille høj i området.
Plejen af området ved Phønix har øjensynlig haft en vis positiv effekt, idet planten i al fald har 
holdt stand i nogle år.

Overvågning af Ceutorhynchus euphorbiae
Lidt om billen
Ceutorhynchus euphorbiae er en lille snudebille på kun 2-2½ mm. Den lever på mere eller mindre 
fugtig bund på forglemmigej, angives især at forekomme på engforglemmigej (Myosotis palustris) 
men er fra udlandet også fundet på markforglemmigej (M.arvensis). 
Arten er sjælden i Danmark.  Før 1960 er den fundet på ca. 6 lokaliteter i landet, bl.a. på to fynske: 
Hunderup Eng og Krageskov. Efter 1960 er den fundet på i alt 8 lokaliteter, heraf 2 på Fyn, i Lungs 
Grave nordvest for Åsum (2005), og i Tarup-Davinde, hvor den blev fundet første gang i 2008. Den 
er i ”Den danske Rødliste” vurderet som næsten truet, NT.
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Undersøgelsesområde og metodik
Billen er eftersøgt på flg. lokaliteter:

Søen ved Anes Høj (Bilag 1c, 1)
Østersøen, i harvningsområdet (Bilag 1b, 4)

Undersøgelsen fandt sted 11.5.2010, med samme metode og inden for samme tidsramme som 
anført under Ceutorhynchus parvulus.

Resultater og vurderinger
Ved Søen ved Anes Høj blev Ceutorhynchus euphorbiae fundet for første gang i 2008, jf. ovenfor. 
Den blev taget i en lille bestand af forglemmigej (Myosotis sp.), formentlig engforglemmigej 
(M.palustris), få meter fra bestanden af salomons lysestage, hvor Ceutorhynchus parvulus
forekommer. Ved den lejlighed blev der fundet et enkelt eksemplar af billen. – Ved overvågningen 
i år blev der kun fundet få, små forglemmigej-eksemplarer på lokaliteten, flere stærkt begnavede. 
På en af planterne blev der fundet 1 stk. Ceutorhynchus euphorbiae.
Som nævnt ovenfor under C.parvulus er lokaliteten under tilgroning. Hvordan planten, og dermed 
billen, vil klare sig på stedet fremover, er uvist. En rydning af høj vegetation som fx rejnfan vil 
formentlig have en gunstig effekt på planten og dermed også på billen.
Ved Østersøen, i harvningsområdet blev der på jordvolden, omtalt ovenfor under Ceutorhynchus
parvulus, set en del individer af forglemmigej, formentlig markforglemmigej (Myosotis arvensis). 
På en af planterne så jeg et eksemplar af en Ceutorhynchus-art, som imidlertid straks lod sig falde 
til jorden, da jeg nærmede mig med plastbakken. Så dens identitet blev ikke fastslået; der findes 
en art, C.asperifoliarum, som er forholdsvis almindelig på forskellige rubladede planter, herunder 
forglemmigej.

Overvågning af biller på bredder af grusgravssøer
Undersøgelsesområder og metodik
Flg. områder er undersøgt:

Bjerggård Sø nord for Ibjerg
Nordsøen
Søen ved Anes Høj
Davinde Sø
Trekløversøen i Phønix-området

Undersøgelserne fandt sted 26.8. og 15.9.2010.

Ved registrering af biller ved søbredderne, i umiddelbar nærhed af vandet, er indsamlingen 
foretaget ved ”skylle- & trampemetoden”: med en plastbakke ”skovles” vand op på søbredden, 
hvilket får de biller (og evt. andre smådyr), der lever skjult, nedgravet i jordbunden eller gemt i 
vegetationen, til at komme frem, hvorefter de kan indsamles. Uddrivningen kan yderligere 
effektiviseres ved at man tramper på de overskyllede partier. I det omfang bestemmelsen kan 
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foretages på stedet, er billerne sat ud igen; især mindre arter er hjemtaget til nærmere 
identifikation med brug af stereolup. 
Indsamlingerne har mest været overvejende kvalitative, uden en egentlig optælling af antallet af 
registrerede individer, men dog med en registrering af om en art har været meget fåtallig (i så fald 
er antallet anført) eller mere eller mindre talrig.
Derudover er der på hver lokalitet foretaget en delvis kvantitativ registrering i udvalgte 
delområder. Her er der foretaget skylning på et afgrænset areal, og de dyr, der kom frem inden for 
10 min blev alle optalt.
Enkelte registreringer er foretaget også i lidt større afstand fra søbredderne.

Resultater og vurderinger
Bjerggård Sø nord for Ibjerg
Undersøgelsesområderne fremgår af Bilag 2. Almindelige kvalitative observationer er foretaget på 
de med rødt markerede områder, mens stationerne for de kvantitative undersøgelser er markeret 
med sort, med angivelse af stationsnumrene.

Den vestlige del af søen
Undersøgelserne er foretaget på 3 ”stationer” på øst- og nordbredden (Tabel 1):
Station 1: Et ca. 10 x 1 m område umiddelbart ved kanalen mellem de to dele af søen. (UTM-
koordinater: 32 U 0595731 - 6131392). Jordbunden her udpræget lerbund, ret åben, med 
vegetation af bl.a. følfod.
Station 2: Et ca. 10-15 x 1 m område på østbredden. (UTM: 32U 0595729 - 6131416). Et åbent, 
sparsomt bevokset område med sand- og grusbund.
Station 3: Et ca. 15 x 2 m område på nordbredden. (UTM: 32 U 0595660 – 6131491). Et næsten 
fladt parti med lerblandet sandbund og lav, spredt vegetation.

Vestlige del af Bjerggård Sø Station 1 – en lerbundslokalitet

Station 2 – sand- og grusparti Station 3 – med lerblandet sandbund
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Familie Art Station 1  
antal

Station 2
antal

Station 3
antal

Station 4
antal

Løbebiller Omophron limbatum 
(kugleløber)

5-10 1 2

Elaphrus riparius (grøn øjenløber) 1
Dyschirius thoracicus 1
Bembidion articulatum 1
Bembidion tetracolum 1
Bembidion femoratum 1 2
Stenolophus teutonus 2 7
Calathus melanocephalus 1
Acupalpus flavicollis 2

Rovbiller Stenus biguttatus >10 >10
Stenus boops 2
Philonthus quisquiliarius 1

Muldvarpebiller Heterocerus hispidulus >10
Tabel 1. Biller fra søbredder ved Bjerggård Sø indsamlet ved delvis kvantitativ ”skylle- & trampe-
metode”.

En koloni af brun sandspringer observeret på lille sandparti, kun ca. 5 x 2 m, nær station 3. Få 
voksne biller og mange larvehuller set.

Den østlige del af søen
Kvantitativ undersøgelse gennemført på en lille ”tunge” på søens vestlige bred, på overvejende 
sydvendt, næsten fladt, åbent parti med spredt bevokset lerblandet sandbund. Med opvækst af 
stenkløver få m fra bredden.(UTM 32 U 0595872 – 6131493). Station 4 i tabellen ovenfor.
Alm. kvalitative indsamlinger ved søen gav foruden de i Tabel 1 viste arter nogle eksemplarer af 
Stenolophus teutonus, 1 stk. Agonum marginatum (se omtale under Davinde Sø), samt flere helt
banale arter.

Østlige del af Bjerggårdsø. I 
forgrunden vandhul hvor det 
tidligere skylleområder med åbne 
lerflader fandtes. Nu stærkt tilgroet.

Station 4 i østlige del af Bjerggårdsø.
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Vurdering af Bjerggård Sø 
De mest interessante af de fundne arter er kugleløber (Omophron limbatum), der er udbredt i 
landets sydøstlige egne, men ellers sjælden. Spraglet damløber (Stenolophus teutonus) blev for 
blot få år siden anset for en stor sjældenhed, men arten er i de senere år tiltaget stærkt i 
hyppighed. Området har desværre slet ikke de kvaliteter, der var til stede for et par år siden, mens 
der endnu blev gravet grus. Værdifulde lerflader med bl.a. gulrandet fladløber (Nebria livida), er 
forsvundet eller groet til, og sandbundspartier med bl.a. blegvinget glansløber (Bembidion
pallidipenne) er ligeledes gået tabt ved retableringen af grusgraven, jf. rapporten fra 2005.

Nordsøen
På nordsiden er et mindre område langs søbredden blevet frahegnet, så det nu indgår i 
græsningsområdet. Bilag 3, område 1. (UTM: 32U 0597765 – 6131838). Biller blev eftersøgt i håb 
om at bl.a. den sjældne grøn fløjlsløber (Chlaenius nigricornis), som tidligere er fundet ved 
Nordsøen (jf. rapporterne fra 2003 og 2004), og som ikke tåler for høj og tæt vegetation, kunne 
forekomme. Det gav desværre ikke positivt resultat. Kun to helt almindelige biller blev fundet –
løbebillen Bembidion articulatum og rovbillen Philonthus quisquiliarius. Det frahegnede parti ser 
ikke indbydende ud, vegetationen er græsset ned, så der er fremkommet åbne lerpartier, men 
antagelig er området arealmæssigt for lille og bliver dermed for stærkt påvirket af kreaturerne i
form af nedtrampning, måske også efterladenskaber.

Området på nordbredden af Nordsøen som er inddraget i 
græsningsområdet

Søen ved Anes Høj
Søbredderne er under fortsat tilgroning. Den nordlige bred, hvor der tidligere er fundet gulrandet 
fløjlsløber (Chlaenius vestitus) – som det hidtil eneste sted på Fyn, er nu næsten helt lukket af høj 
vegetation af tagrør m.v. Et par enkelte huller, hvor lystfiskerne sidder, er ikke nok til at gulrandet 
fløjlsløber kan trives.  Intet af interesse noteret. Bilag 4, område 1.
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Søen ved Anes Høj – bredderne er under 
stærk tilgroning.

…. kun hvor lystfiskerne har deres 
standpladser, er der små åbne pletter; 
ikke nok til at de lyskrævende 
fugtigheds-biller kan overleve.

Davinde Sø
Et lavtliggende, næsten fladt, åbent parti i den sydøstlige ende af søen undersøgt. Planlagt angivet 
på ”Bilag 5”, men ligger så vidt jeg kan se uden for det område, der dækkes af kortet 
”Teglbrænderskoven”; UTM: 32U 0597725 – 6132823. Lerbund med spredt vegetation. 
Løbebillerne gulrandet kvikløber (Agonum maginatum) og skovfladløber (Nebria brevicollis) 
forekom på stedet – den første er den mest interessante. Den er udbredt, men ikke almindelig 
inde i landet på fugtig lerbund, ofte i grus- og lergrave; ved kysterne hyppig mange steder på 
strandenge.

Undersøgelsesområdet ved Davinde Sø.

Trekløversøen i Phønix-området
En lille pynt i Trekløversøen, UTM-position: 32U 0598311 – 6132292. Åben, flad bred med ret 
stort, helt plantebart område med fast sand- og grusbund; desuden med frodig sumpvegetation
langs bredderne, bl.a. sumpstrå, græsser og mosser. ”Skylle-og trampe-metoden” anvendt i 15 min 
gav ikke en eneste bille!
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Lokaliteten blev undersøgt også i 2003 (jf. dette års rapport, billedelen s. 10), hvor der heller ikke 
blev fundet noget interessant og i alt blot 2 banale rovbille-arter. 
PS:  Jeg er ikke helt sikker på, at jeg har fået markeret den korrekte position på kortbilaget.

Tangen ved Trekløversøen. Close-up af sumpvegetationen ved 
søbredden.

Observationer på andre biotoptyper
Observationer af mere sporadisk og tilfældig karakter er desuden foretaget flg. steder:

Tørt sandområde syd for Anes Høj
Henlæggelsessted for træeffekter ved Phønix, nær Stenværkssøen.

Observationerne fandt sted 26.8. og 15.9.2010.

Sandområdet syd for Anes Høj (UTM 32U 0596690 – 6131243; bilag 7, område 1).
var indtil for få år siden et åbent, soleksponeret parti, nogle steder helt vegetationsløst, andre 
steder med kun spredt og lav vegetation. Her var en af de rigtig fine habitater for brun 
sandspringer, Cicindela hybrida, og billen var yderst talrig på stedet, hvor de mange larvehuller
tydeligt tilkendegav, at der var tale om en stor ynglebestand. – Ved besøget på stedet her i år 
(26.8.) kunne det konstateres, at området er under stærk tilgroning med pil. Pilebuskene er vokset 
til betydelig højde og har forvandlet det tidligere store sandområde til en ret tæt pilebevoksning, 
der kun har ladet nogle mindre partier med solåben sandbund tilbage. Fortsætter udviklingen, vil 
der næppe ret længe være eksistensgrundlag for brun sandspringer på stedet.

Habitat for brun sandspringer – men hvor 
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længe endnu?
Brun sandspringer er afhængig af solåben, tør sandbund, og den har optimale forhold i grusgrave 
så længe gravearbejde pågår og hele tiden efterlader bare sandflader i form af blottede 
sandskrænter, sanddepoter, sandflader efter afgravning af overjord osv. Arten var yderst talrig på 
og ved ”sandbjerget” ved Lille Ibjerg Sø og i grusgraven øst for Ibjerg, men den omfattende senere 
graveaktivitet har indskrænket levestederne for arten betragteligt. 

Det vil være et stort tab, hvis sandspringeren ikke fortsat har levemuligheder i Tarup-Davinde I/S-
området. En rydning af pilekrat syd for Anes Høj anbefales.

På henlæggelsessted for træeffekter ved Phønix, nær Stenværkssøen, blev under bark på 
poppelstammer fundet et par interessante biller: stumpbillen Hololepta plana og langhornet 
fladbille, Uleiota planata.
Hololepta plana er en art, der er nyindvandret til Danmark. Den blev første gang fundet på Falster i 
1990 og har siden spredt sig, men er dog hidtil kun fundet i de sydøstlige dele af landet. På Fyn er 
den tidligere fundet ved Hollufgård.
Billen er 8-9 mm lang, og er helt flad, næsten papirtynd – en tilpasning til livet mellem bark og ved. 
Den er helt overvejende fundet under bark af poppel, men kan dog også bruge andre løvtræer, 
ved Hollufgård blev den således fundet under bark af elm. Den lever som rovdyr af andre insekters 
larver.
Langhornet fladbille (Uleiota planata) har været kendt fra Danmark i lang tid, men var længe anset 
som en synantrop art, dvs. en art med tilknytning til mennesker – fx var den fundet på 
skibsværfter, på bryggeri i bryggekar af eg, og på savværk, men indtil 1972 aldrig i ”fri natur”. Det 
år blev den fundet under barken på en fældet eg i Jægerspris Nordskov. Siden er den tiltaget i 
hyppighed og findes nu i de fleste landsdele. Den er fundet flere steder i Fyns-området.
Billen er ligesom den foregående art ganske tynd, perfekt tilpasset livet mellem bark og ved. Den 
kendes i øvrigt især på at følehornene er meget lange og med det inderste led næsten abnormt 
forlænget. Billen lever af mikroskopiske sæksvampe og har nogle fordybninger i kindbakkerne, 
hvor svampesporer kan opbevares i længere tid, og hvorfra de kan overføres til nye 
ynglehabitater.
Der er ingen tvivl om at såvel Hololepta plana som Uleiota planata har været begunstiget af de 
senere års stadigt varmere klima.
Fældede eller stormfaldne træstammer er fremragende levesteder for en lang række insektarter, 
herunder mange arter af biller. Og det er en rigtig god idé at henlægge stammer og store grene til 
naturligt henfald i en solbeskinnet lysning som her ved Stenværkssøen. Mange sjældne og sårbare 
arter knyttet til dødt ved er varmeelskende og begunstiges af at ynglematerialet ligger varmt og 
soleksponeret.
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Poppelkævle med tyk bark – levested for 
stumpbillen Hololetpa plana

Hololetpa plana – en sjælden stumpbille, der 
først for nylig er indvandret til Danmark

Nye arter fra Tarup-Davinde – herunder en spændende ny brodbille
At der ikke blev gennemført naturovervågning i Tarup-Davinde i 2009 var ikke ensbetydende med, 
at der ikke blev ledt efter biller i området! På en indsamlingstur d. 16.7. lykkedes det mig at finde 5 
eksemplarer af brodbillen Mordellistena weisei, som først for ganske nylig har etableret sig i 
Danmark. Den blev første gang fundet på Sprogø, i 2004. Siden er den fundet også ved Rødbyhavn, 
ved Rønne på Bornholm – og altså nu i Tarup-Davinde. Her blev den fundet i graveområdet 
umiddelbart vest for Anes Høj, på grå bynke, som er artens værtsplante. Den udvikles i stænglerne 
af planten. Med fundet af denne samt af Hololepta plana og Uleiota planata er antallet af kendte 
arter fra Tarup-Davinde nået op på 424.
En samlet artsliste han findes her: (henvisning til placering på hjemmesiden)?? 

Litteratur
Jørum, P., 2003: Naturovervågning i Tarup-Davinde. Overvågning og registrering af biller i 2003. – I 
Naturovervågning i Tarup-Davinde 2003. – Tarup-Davinde I/S
Jørum, P., 2003: Naturovervågning i Tarup-Davinde. Overvågning og registrering af biller i 2005. – I 
Naturovervågning i Tarup-Davinde 2005. – Tarup-Davinde I/S



Naturovervågning i Tarup-Davinde.  Overvågning og registrering af biller i 2010. Side 13



Naturovervågning i Tarup-Davinde.  Overvågning og registrering af biller i 2010. Side 14



Naturovervågning i Tarup-Davinde.  Overvågning og registrering af biller i 2010. Side 15



Naturovervågning i Tarup-Davinde.  Overvågning og registrering af biller i 2010. Side 16



Naturovervågning i Tarup-Davinde.  Overvågning og registrering af biller i 2010. Side 17



Naturovervågning i Tarup-Davinde.  Overvågning og registrering af biller i 2010. Side 18



Naturovervågning i Tarup-Davinde.  Overvågning og registrering af biller i 2010. Side 19



Naturovervågning i Tarup-Davinde.  Overvågning og registrering af biller i 2010. Side 20


