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NATUROVERVÅGNING  2013  - af Otto Buhl 
 

Dagsommerfugle (Lepidoptera : Hesperioidea og Papilionoidea) 
 
 

Undersøgelserne i 2013 er foretaget i 4 udvalgte områder :  
  
1. Phønix-området - 07. juni 2013 - 4 afdelinger :  

a. Arealerne på øst- og sydsiden af Stenværksø (omr. 1-7) 
b. Tidligere hesteafgræssede område mellem Stenværksø og Trekløversø vest (omr. 8) 
c. Området 'Hånden' mellem Trekløversø vest og Trekløversø syd (omr. 9) 
d. Knolden (omr. 10) 

 
2. Området vest for Kappendrup i svinget ved Nyhavevej - 25. august 2013. 
 
3. Opfyldningen syd og sydøst for skovklædte Ibjerg mod Store Ibjergsø - 25. sept. 2013. 
 (omr. 5 og 6) 
 
4. Området 'Hånden' mellem Trekløversø vest og Trekløversø syd - 08. oktober 2013 (omr. 9) 
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Der er totalt 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 
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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 
 

Der blev ikke iagttaget nye arter af dagsommerfugle i 2013. 

 
 
 
1. Undersøgelse  

 Tarup-Davinde, Phønix-området - 7. juni 2013  - 4 afdelinger :  
a. Arealerne på øst- og sydsiden af Stenværksø (omr. 1-7) 
b. Tidligere hesteafgræssede område mellem Stenværksø og Trekløversø vest (omr. 8) 
c. Området 'Hånden' mellem Trekløversø vest og Trekløversø syd (omr. 9) 
d. Knolden (omr. 10) 
 

Vejret var skyfrit og stille, og der blev observeret kl. 13.00 - 15.30. 
 
 
OBSERVATIONER : 
 
Område 1 (op ad skrånende terræn til vejkant) 
3 stk. Almindelig blåfugl (P. icarus) 
5 stk. Chiasmia clathrata (måler) 
1 stk. Siona lineata (måler) 
 
Område 2 
5 stk. Almindelig blåfugl (P. icarus) 
2 stk. Siona lineata (måler) 
1 stk. Blodplet (Tyria jacobaeae) 
 
Område 3 (ind mod skovkant) 
1 stk. Grønåret kålsommerfugl (P. napi) 
3 stk. Siona lineata (måler) 
1 stk. Sitochroa verticalis (småsommerfugl, pyralide) 
 
Område 4 
12 stk. Almindelig blåfugl (P. icarus) 
6 stk. Siona lineata (måler) 
 
Område 6 (Stenværksø) 
2 stk. Siona lineata (måler) 
 
Område 7 (Stenværksø syd - høj, varm skråning) 
Tiltagende opvækst af bl.a. brombær mm. 
 
Område 8 
2 stk. Siona lineata (måler) 
1 stk. Blodplet (Tyria jacobaeae) 
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Løvskovstykke mellem omr. 8 og 9 - syd for Trekløversø vest. 
1 stk. Skovrandøje (Pararge aegeria) 
 
Område 9 ('Hånden' mellem Trekløversø vest og Trekløversø syd) 
12 stk. Almindelig blåfugl (P. icarus) 
4 stk. Dværgblåfugl (C. minimus) - nordligste del ! 
3 stk. Okkergul randøje (C. pamphilus) 
1 stk. Siona lineata (måler) 
 
Område 10 (Knolden) 
30 stk. Dværgblåfugl (C. minimus) 
1 stk. Siona lineata (måler) 
Ved trappen op til Knolden ved østsiden af Trekløversø syd, og på Knolden, hvor stien drejer mod 
øst, gror der en del Tveskægget Ærenpris (Veronica chamaedrys), som giver grundlag for 
tilstedeværelsen af et lille langhornsmøl Cauchas rufimitrella, 12 eksemplarer blev set på dagen 
siddende og svirrende rundt i blomsterne. 
 

 
 

Dværgblåfugl hun Cupido minimus –  Foto OB 
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KONKLUSION :  
 
Dagens resultater viser, at Dværgblåfugl C. minimus kun lige var begyndt sin flyveperiode, og den 
således helt manglede langs østsiden af Stenværksø, og at antallet af Almindelig blåfugl også var 
lavt. Årsagen skal antagelig søges i det kolde forår, der har forsinket flyvningen. 
 
På østsiden af Stenværksø ved omr. nr. 6 bør det undersøges, om der skal lysnes ned mod søen 
bl.a. for at give sol og varme til Rundbælg og dermed søge at bevare Dværgblåfugl på stedet. 
 
Område 7 ved Stenværksø syd er ved at være faretruende tillukket af forskellig opvækst, så den 
varme skråning med Dværgblåfugl bliver indelukket og skygget.  
 
Det blev bemærket, at der var arbejde i gang på indhegningen omkring omr. 8, hvor der hidtil har 
været hestegræsning. Ved senere besøg iagttages det, at al hegning er fjernet.  
 
Man bør nøje følge udviklingen i område 9; da området er lavtliggende, og hestegræsning er 
ophørt.  
 
I område 10 var det tydeligt, at den centrale del af Knolden efterhånden mest er blevet til vækst af 
høje tynde græsser, og at Rundbælg kun vokser i et ret bredt bælte rundt langs kanterne af 
Knolden. 
 
 

 

 
 

Område nr. 9 – set mod nord fra sti med det flotte flor af Hvid Okseøje, som dog er resultat af udsåning fra tidligere år –  Foto OB, 2010 
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Østsiden af område nr. 9 'Hånden' - 07.06.2013.   Foto OB 

 
Ovenstående billede er samme motiv som vist på billedet side 5, blot taget fra et område lidt 
længere mod syd, så hovedstien (på tværs), der fører syd om Trekløversø, er kommet med på 
billedet. Hovedstien og den nylavede sti, der på billedet løber pænt slyngende i østsiden mod nord 
ud på 'Hånden' er blevet nydeligt slået i golfstil; tænk om man skulle gå hen og få lidt blomsterstøv 
eller sågar en uhyggelig skumcikade på sine pæne sko ! Det skal naturligvis forhindres, og den 
pæne ørkenagtige monogræsplæne fra haven bør have større udbredelse. 
Naboen, hvis ejendom ligger ned til 'Hånden' havde taget sig den frihed, ud gennem en åbning ind 
til sin egen græsplæne, at slå disse golfgræsstier ud over 'Hånden' med sin plæneklipper.  
 
Denne nye stil = 'småborgerlig pænhedssyndrom' syntes naboen skulle indføres, så man kunne 
føle sig helt tryg ved at færdes i den fantastiske og ubehagelige 'vilde danske natur'. Det er en 
udvikling borgerne lærer ved at studere, hvordan landets kommuner plastrer naturen til med 
grusbelagte stier og helst med slåede rabatter og skrænter, så naturen ser pæn og nyfriseret ud, 
som haven derhjemme - Man vil også gerne lave stier, der fører helt ud i de mest artsrige og 
bevaringsværdige lokalitetstyper, så borgerne kan se naturen, skønt de ikke aner, hvad de skal 
kigge efter. Artsdiversiteten kan hurtigt lide under det, hvis omtanken mangler. 

 
Dette viste vanvittige projekt er heldigvis blevet stoppet, men er desværre et typisk eksempel på 
manien for slåning. Kommunerne mener stadig, man udfører 'naturpleje' ved at foretage slåning, 
og så er alle glade.  
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2. Undersøgelse 

Tarup-Davinde, Nyhavevej, Kappendrup vest  - 25. august 2013  
Arealet nord - nordøst for beboelsen; området indbefatter samlet 3 søer - to større og en mindre. 
Kaldet henholdsvis 'Østsø', 'Vestsø' og 'Sydsø'. 
Kl. 12.00 – 13.30 
Solskin til skyfrit, men køligt blæsende fra øst. 
 
OBSERVATIONER : 
 
20 stk. Almindelig blåfugl (P. icarus) 
04 stk. Nældens takvinge (A. urticae) 
03 stk. Okkergul randøje (C. pamphilus) 
01 stk. Rødplettet blåfugl (Aricia agestis)
25 stk. Lille kålsommerfugl (P. rapae) 
03 stk. Dagpåfugleøje (Inachis io) 
02 stk. Græsrandøje (Maniola jurtina) 
01 stk. Tidselsommerfugl (Vanessa cardui) 
01 stk. Storplettet perlemorsommerfugl (Issoria lathonia) 
 
 
KONKLUSION :  
 
Desværre endnu en meget tydelig opfyldt og spoleret råstofgrav. Efterbehandlingen efter gravning 
af råstoffer har bestået af påfyldning af tilført jord, og der blev ved tilsynet desværre ikke 
konstateret Rundbælg eller anden regulær tørbundsbevoksning på arealet. 
En lille rest af den oprindelige grusjordsoverflade, endnu med lidt Almindelig Knopurt Centaurea 
jacea, ses umiddelbart efter lågen i hegnet ud mod Nyhavevej og videre mod nord til ca. i flugt med 
ejendommens hegnede jordtilliggende på ens venstre hånd (ses på luftfoto s. 8 som indhak i 
ejendommens tilhørende areal), - resten af arealet mod nord og nordøst er påfyldt kulturjord.  
Måske er der umiddelbart vest for 'Østsø' en lille rest efter gravningens slutoverflade på det laveste 
sted mod søen, hvor der gror en bestand af Rødtop Odentites verna formodet underart Høst-
rødtop ssp serotina. 
På arealet vokser spredt adskillige eksemplarer af den 2-årige Smalstråle Erigeron annuus, som er 
en bakkestjerne med hvidlige blomster, der er indslæbt og forvildet; en plante der ellers kan findes 
i vejkanter, parker, kulturskrænter og på ruderater, planten har ikke nogen entomologisk værdi.  
En større klon af en nedvisnet Tusindgylden-art formodentlig Mark-tusindgylden Centaurium 
erythraea blev set centralt på arealet, ellers ses mest de sædvanlige jordfyldplanter Følfod, Grå-
bynke, Ager-tidsel, Rejnfan/Guldknap, Rød- & Hvid-kløver, en hel del Vild gulerod, samt nogle 
enkelteksemplarer af Mørk Kongelys på det højere liggende område mod nordskel og spredt 
Kongepen især nord for 'Østsø'.  
Arealet har været hestegræsset, men der var ingen græsning på besøgstidspunktet, og lågen i 
hegnet mod Nyhavevej øst for ejendommen stod åben. Der blev derimod i øjeblikket afgræsset 
med to heste omkring/ved 'Sydsø' - syd for ejendommen, men græsningens omfang kendes ikke. 
Undertegnede foretog ikke eftersyn på det aktivt hestegræssede område, da det var frahegnet 
langs ejendommens vestside - mellem 'Vestsø' og ejendom. 
På nord/nordøstsiden af 'Østsø' findes en del opvoksende småtræer, som efterhånden har 
karakter af mere eller mindre tæt skovbevoksning bestående af el, birk og pil (billede s. 11).  
I søens vestende, på endnu delvist åbne sandflader omgivet af lavvandede partier, ses en del 
opvoksende småpil, der hurtigt kan tillukke stedet for sollys; småpilene kan evt. tydes som nyvækst 
efter tidligere rydning eller ligefrem tilplantning?  Billeder side 9 og 10 viser området.  
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Ejendommen T - D  Nyhavevej, Kappendrup vest. Besigtigelse foretaget i nordlige halvdel.  

 
 

 
 

Udsigt mod nord ind over området 'T-D Kappendrup vest'. Billedet viser jordstykket med overdrevsagtig karakter lige øst for havens 
indhegning til venstre (set fra hegning mod Nyhavevej) - På dette sted fløj Storplettet perlemorsommerfugl fouragerende på kløver 
(følgende billede). Til højre anes vestenden af 'Østsø'.  Foto OB 

 



 9 

 
 

Hun af Storplettet perlemorsommerfugl Issoria lathonia - fouragerende på blomsterstande af kløver 25.08.2013.  Foto OB 

 
 

 
 

Bebyggelsen set mod sydvest fra 'Østsø'. Åbne sandflader med opvoksende pilebuske - tilplantning ? 
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Udsigt mod Lakkendrup over 'Østsø' umiddelbart efter indgangen til arealet fra Nyhavevej.  Foto OB 

 

 
 

'Vestsø' på vestsiden af bebyggelsen karakteriseres af en stor enlig sten i det lave vand ved nordbredden.  Foto OB 
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Parti af det nordøstlige åbne areal hen mod den fremvoksende kratskov på nordsiden af 'Østsø'.  Foto OB 

 

 
 

Åbent areal set fra 'Østsø' nord - mod nordvest, areal tilpas afgræsset !  Foto OB 
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Typisk høj jordpåfyldningsbevoksning, hvor hestene ikke har villet græsse.  Foto OB 

 
 
 
 

 
 

Rødplettet blåfugl Aricia agestis.  Foto OB 
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Bevoksningen langs nordskel nord for 'Østsø' - set mod øst, Lakkendrup. 
 
 

 
 

Afhegningen mellem bygninger og 'Vestsø' til højre - set mod syd. Området højt bevokset, og søen tæt omkranset af pil.  Foto OB 
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3. Undersøgelse 

Tarup-Davinde, Ibjerg - 25. september 2013  
Kl. 13.30 – 15.30 
Lidt sol, ellers let til rigeligt skyet - strid vind fra øst, lidt køligt i vinden, ca. 140C 
 
 
OBSERVATIONER : 
 
Område 6 
1 stk. Vanessa atalanta (L.) - Admiral 

2 stk. Polyommatus icarus (Rott.) - Almindelig blåfugl 
4 stk. Lycaena phlaeas (L.) - Lille ildfugl 
1 stk. Issoria lathonia (L.) - Storplettet perlemorsommerfugl 
 

 
 

Opfyldningen ved Ibjerget syd mod Store Ibjergsø - set fra vestenden af Ibjergskoven mod øst 25.09.2013. I baggrunden ses tangen, 
der fører over til arealerne ved Vindinge Å. Kort side 2.   Foto OB 

 
 
KONKLUSION : 
 
Denne højtliggende og varme lokalitet, i læ for nordenvind udgør stadig et godt habitatsområde for 
dagsommerfugle. Udviklingen afhænger helt af hvilke planter der vedholdende kommer til at gro på 
den sydhældende skråning som opfyldningen udgør.  
Der er stadig masser af åben jordbund mellem de plantearter, der udgør den nuværende 
pionertilgroning, og vi må håbe, at plantedækningen ikke fremover bliver for voldsom og 
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totaldækkende. Soleksponeringen vil, ved den kraftige indstråling og derved høje vandfordampning 
formodentlig, hjælpe til at holde skråningen let åbenbundet, så de lave plantearter også får gode 
vækstmuligheder.  
Skråningen mod Store Ibjerg Sø vil fremover udgøre et meget fint sted at iagttage indvandringen 
og de ændringer af plantearter og -samfund, der vil finde sted. 
Der ses overvældende meget Følfod Tussilago farfara, der er tilslæbt med opfyldningsmaterialet; 
planten er kalkelskende og gror i ler eller lerholdig/kalkholdig jord, hvilket tydeligt ses.  
I tilfældig rækkefølge opremses her de 12 mest synlige nuværende arter på skråningens 
opfyldning - samt mindst én tydelig forvildet haverepræsentant : 
 
Lugtløs kamille Matricaria perforata 
Kruset tidsel Carduus crispus 
Horse-tidsel Cirsium vulgare 
Grå-bynke Artemisia vulgaris 
Rejnfan/Guldknap Tanacetum vulgare 
Hvid stenkløver Melilotus alba 
Vild gulerod Daucus carota 
Bidende stenurt Sedum acre 
Syre Rumex sp. 
Kanadisk bakkestjerne Conyza canadensis 
Fliget brøndsel Bidens tripartita 
Følfod Tussilago farfara 
Lupin Lupinus sp. 
 
 

 
 

Lille ildfugl Lycaena phlaeas 25.09.2013.  Foto OB 
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Storplettet perlemorsommerfugl Issoria lathonia viser kamuflage i hvilestilling ved skovkanten 25.09.2013.  Foto OB 

 
 

 
 

 
 

Almindelig Hedelibel Sympetrum vulgatum tanker varme på sten. 25.09.2013.  Foto OB  



 17 

 
 

4. Undersøgelse 

Tarup-Davinde, Trekløversø syd 'Hånden'  - 8. oktober 2013  
Kl. 13.30 – 15.30 
Lidt solskin i starten, efterhånden nærmest skyet og strid vind fra øst, ca. 13½0C 
 
 
OBSERVATIONER : 
 
Område 9 
 
1 stk. Vanessa atalanta (L.) - Admiral 
1 stk.  Lycaena phlaeas (L.) - Lille Ildfugl 

 
Område 8 
 
Ved vandring fra bommen ved Udlodgyden mod syd gennem området øst for Stenværksø og ned i 
område 8 blev det konstateret, at det småborgerlige pænhedssyndrom har ramt Tarup-Davinde 
Grusgrave med fuld styrke. Hele området er blevet slagleslået i ens højde ca. 15-20 cm. Det ser jo 
så pænt ud, at der ikke er noget ukrudt eller græsstrå, der stikker højere op end noget andet !  
Ordentligt skal det se ud, skidt med biodiversiteten, det er slet ikke til drøftelse. 
Desuden viste det sig, at hele hestehegningen omkring område 8 af en eller anden uforklarlig 
grund er blevet helt fjernet - og dermed altså ophør af græsning ? 
 
Område 9 
 
Engen 'Hånden', med de udsåede Hvid Okseøje, og hvad der ellers gror af mærkelige planter på 
de hævede jordvolde over terræn, var også blevet slagleslået - og der var så pænt ! 
Kun voldene havde fået lov til at beholde sit indhold af henvisnende ukrudt og hvad dertil hører af 
indslumrende insektliv til næste sæson. Hvis man havde kunnet det, var voldene såmænd også 
blevet fræset af, sammen med det forhøjede terræn i nordenden af 'Hånden', hvor der gror 
Rundbælg, og som derfor er en varm, stabil habitat for Dværgblåfugl.  
Det er ved at gå helt over gevind med al den pænhed, - alt skal absolut slås, og formålet kan vel 
ikke være andet, end det skal være pænt at se på for mennesker! Man plejer altså natur for 
mennesker. 
Det værste er, at denne 'naturpleje' bliver udført uden forudgående diskussion eller omtale. 
Slagleslåningen er også udført på de åbne arealer langs hele østsiden af Stenværksø ned i 
område 8. 
 
Hvis det afslåede materiale ikke bliver fjernet, falder det ned i bunden af vegetationen og danner et 
førnelag - en måtte der samler fugtighed og dækker jordoverfladen, som derved ikke kan opsuge 
solens stråler og danne det for mange insekter efterstræbte varme mikroklima. Varmekrævende og 
tørketålende småplantearter har ikke en chance for at spire og gro i dette miljø, og de tilhørende 
insekter får heller ikke en chance i dette mere fugtige og kølige miljø. Hvis denne behandling af 
arealerne  fortsætter, som nogle kalder for 'naturpleje', da vil det kunne forudses, at områderne 
efterhånden ændrer karakter til almindelig græsmark - altså igen en insektørken som markernes 
monokulturer.  
Jeg gad nok vide, om de ansvarlige personer i kommunerne overhovedet kender ordet 
biodiversitet, eller hvad det betyder ? 
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På engen og under slåhøjde, blomstrede stadig på dette sene tidspunkt af året lidt Vild Gulerod, en 
del Kongepen og en enkelt Blåhat, samt en smule Rejnfan/Guldknap i kanterne. 
 
De få endnu blomstrende planter gav stadig lidt efterårsfouragering til de sidste små fluearter og 
svirrefluer samt et par dagsommerfugle, deraf en enkelt Admiral, der ellers på dette tidspunkt af 
året burde have lidt travl med at komme sydover til mildere egne. Det havde den måske også, idet 
den var meget urolig, hurtigt flyvende og kun at se i kort tid i område 9. 
 
 

 
 

Hunnen af svirrefluen Droneflue Eristalis tenax fouragerer i en sen mælkebøtteblomst inden overvintringen.  Foto OB 
 
 
 

 
 

Status for Køllesværmere : 
Ingen kendte observationer for året 2013.  
 
 
 
 
 


