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Samlet rapport  

Undersøgelse af vilde biers forekomst i Tarup-Davinde Grusgrave. 
Udarbejdet af Otto Buhl og Niels Lykke  

Feltentomologer 

DEL 1 - 2019 

I 2019 er der foretaget en undersøgelse af vilde biers udbredelse i Tarup-Davinde Grusgrave. I denne 

rapport beskrives metoden for denne undersøgelse, samt hvilke konkrete biotoper i området, der har 

været undersøgt. Ligeledes beskrives enkelte arter, der forekommer i området. I 2. del af rapporten, som er 

berammet til foråret 2021, vil vi præsentere en artsliste over de arter, der er fundet, samt flere beskrivelser 

af konkrete arter. 

 

Havejordbi (Andrena haemorrhoa) flyver i april og maj og graver gange og redekamre i jorden, hvor 

æggene lægges. Oftest lever denne art solitært, hvor hunner enkeltvis graver gange og alene bygger 

redekamre og indsamler pollen og nektar. Arten kan dog også leve i koloni med andre af samme art.                                                                                              
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En art, der snylter Havejordbien, er Havehvepsebi (Nomada ruficornis) - fou. på Mælkebøtte, bemærk at 

bien kamuflerer forkrop og hoved med pollen. 

Hos de vilde bier er nogle slægter, f.eks. jordbierne, værter for en art fra en anden slægt, der parasiterer 

arten. Gøgearten her på billedet hører til slægten Nomada (Hvepsebier), og alle arter i denne slægt har 

lighedstræk med hvepse og får derigennem beskyttelse for fjender. Havehvepsebien flyver også i april og 

maj, og hunnen søger Havejordbiens reder og lægger et æg i hver af dens færdige redekamre. Gøgens larve 

æder først værtens æg eller larve, og overtager derefter det af værten indsamlede pollen og nektar, som 

findes i cellen beregnet for dens egen larve. 

I Danmark kendes aktuelt 292 forskellige arter af vilde bier, og på den fynske ø-gruppe 187 arter.  

I disse år er der såvel i Danmark som i hele Verden stor bekymring for biodiversitet og tilbagegang i antal 

arter, og for de vilde bier har truslerne blandt andet været en nedgang i hvor meget natur, der er tilbage, 
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og ikke mindst reduktionen af store arealer med natur, hvor der er langt til opdyrkede arealer og dermed til 

ukrudtsmidler. Brug af nikotinoider har været meget problematisk, men i 2019 varsles et ministerielt stop 

for anvendelsen på nogle arealer, hvilket er glædeligt. På f.eks. golfbaner, stoppes brugen straks, mens 

brugen inden for landbruget skal reguleres og gradvist nedbringes.    

Vi har undervejs i årets arbejde erfaret, at der tidligere har været foretaget en undersøgelse af de vilde 

biers udbredelse i Tarup-Davinde området, idet Kent Runge Poulsen i perioden 2002-2012 og også i mindre 

omfang herefter har besøgt området mange gange og registreret de forekommende arter. Kent har venligt 

stillet sit materiale til vores rådighed, således at vi i den endelige rapport kan supplere egne fund med hans 

tidligere fund. Dermed har vi muligheder for at sammenstille iagttagelserne og se, hvilke forandringer der 

evt. er sket; selvfølgelig er vi klar over at der faktorer som tilgroning og afgræsning der hurtigt kan ændre 

livsbetingelser for arter af de vilde bier i de enkelte delområder i Tarup-Davinde Grusgrave.  

Vi håber dog på at undersøgelserne kan vise et billede af virkeligheden.  

 

Undersøgelsernes udstrækning 

I perioden 2002-2012 foregik Kent Runge Poulsens undersøgelser i dels et nordligt delområde af 

grusgravene nord for Ørbækvej, omkring Phønix-området samt Davinde Sø, samt i et sydligt område syd for 

Rolighedsvej omkring Nordsøen og Anes Høj. På dette tidspunkt var der i nævnte områder ikke længere 

råstofudvinding, og de var derfor allerede præget noget af tiltagende tilgroning. 

I 2019 har undersøgelserne været foretaget i det centrale område nord for Rolighedsvej, syd for Birkum Sø 

og Langager Sø, hvor råstofudvindingen først er stoppet for få år siden. Desuden har to begrænsede 

områder omkring Anes Høj parkeringsplads samt Knolden i Phønix-området, der også var dækket af Kent 

Runge Poulsen, været inddraget af særlige årsager, der senere vil blive redegjort for. 

Den samlede udstrækning af de undersøgte områder i begge perioder udgør omkring to gange to 

kilometer, hvorfor alle delområder ligger tæt forbundet med gode muligheder for artsspredning imellem 

sig, da der ikke i dette område er opdyrket land af større betydning. 

 

Undersøgelsens metode 

Forfatterne har ikke tidligere beskæftiget sig med de vilde bier i større udstrækning, så vi havde brug for at 

alliere os med en ekspert, der dels kunne instruere os i registrering af de fundne, dyr, og dels var villig til at 

sikre en korrekt artsbestemmelse. Vilde bier er overordentlig vanskelige at bestemme til art, da mange 

arter er variable og ligner nærtstående arter meget. 

Vi er derfor meget taknemmelige for, at Henning Bang Madsen, forskningstekniker på Biologisk Institut på 

Københavns universitet, samt ekspert på dette område, har været villig til at hjælpe os med dette 

omfattende arbejde. Uden denne hjælp kunne vi ikke løfte opgaven på så kort tid. 

Vores egen opgave har i første omgang været at indsamle enkelteksemplarer af bier og registrere hvilke 

dellokaliteter de er fundet i, samt gerne hvilke blomsterarter de blev fundet på.  
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Undersøgelsen er i 2019 foretaget på de følgende 18 datoer, og dermed er de forskellige arters flyvetider 

alle ramt, dog med størst tyngde i april. 

25/3 – 2/4 – 4/4 – 5/4 – 7/4 – 15/4 – 19/4 – 23/4 – 11/5 – 28/5 – 7/6 – 19/6 – 11/7 – 13/7 – 23/7 – 6/8 – 

12/8 – 21/8. 

 

 

Beskrivelse af nogle biotoper 

 

 

Dellokalitet 1, ved Ravnegård Sø, - var med sit åbne område, en stor bestand Følfod og på rimelig åben jordoverflade et fint 

fourageringsområde i april måned under blomstringen; der var tydeligt flest bier i følfodens blomster først på blomstringen. 

 

På de enkelte undersøgelsesdage har vi på forhånd vurderet, på hvilke dellokaliteter der kunne være størst 

chance for at finde vilde bier. I vurderingen har indgået vindretning, -styrke samt soleksponering, og hvilke 

planter der var i blomst.  
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Under en periode med heftig østenvind fandt vi en del bier på denne ridesti syd for Birkum Sø; der var læ 

bag træer, og forskellige blomstrende urter langs stien; tilsammen med sandfladen et godt bisted.  

 

Dellokalitet 4, udsigten over det sandede område nord for Rolighedsvej 128, er præget af store flader med åben 

sandbund, som er en del vilde biers præference for levested, bl.a. Pelset jordbi (Andrena nycthemera) .   
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Ny art for Fyn  

På en af de første undersøgelsesdatoer, 2. april 2019, fandt vi en hun af arten Pelset Jordbi (Andrena 

nycthemera). Arten er ny for Fynsområdet og 2. fund fra DK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hun (12-14 mm) af Pelset Jordbi (Andrena nycthemera), Imhoff 1868). Fundet på dellokalitet 4. 

 

Pelset Jordbi er en stor art, hvor hunnen er 12-14 mm lang, og som ligner den nærtstående Andrena 

clarkella meget. Den blev fundet i et delområde, hvor der er store åbne flader med sand (se billed dellok. 

4), hvilket passer med dens beskrevne levevis. I Tyskland anses arten for at være udbredt, men sjælden. 

I Entomologiske Meddelelser, Bind 77, hæfte 2, december 2009, skriver Isabel Calabuig og Henning Bang 

Madsen: ”A. nycthemera lever fortrinsvis på sandede områder og i ruderater, f.eks. på sandede heder, i 

sand- og grusgrave og ved flodbredder i det centrale Europa. Flyvetiden er medio marts til medio april.” 

Arten graver selv reder, og de anlægges enkeltvis eller i små kolonier med op til 50 reder. Arten er strengt 

oligolektisk og samler således kun pollen og nektar fra arter af Pil (Salix). 

I Danmark er arten kun kendt fra et fund af to hanner ved Dynt Mark på Broager land i Sønderjylland den 7. 

april 2007, fundet af Hans Th. Schmidt. Fra Sverige kendes et enkelt fund ved Trelleborg i det allersydligste.  
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DEL 2 - 2020 

Vilde biers forekomst i Tarup-Davinde Grusgrave. 
I denne 2. del af rapport om undersøgelse af vilde bier i Tarup-Davinde Grusgrave formidles det samlede 

resultat af den 2-årige undersøgelse, sammenholdt med tidligere undersøgelse gennemført af Kent Runge 

Poulsen (KRP) i perioden 2002-2012 og velvilligt stillet til vores rådighed, hvilket øger kvaliteten af 

undersøgelsen ganske betydeligt. Desuden gennemgås nogle særligt interessante arter, som på Rødlisten 

ikke er anført som livskraftige, og andre arter beskrives i forhold til levevis. 

I 2020 er der foretaget undersøgelser i området på følgende datoer: 15/3 – 19/3 – 21/3 – 23/3 – 27/3 – 

31/3 – 8/4 – 16/4 – 5/5 – 9/6 – 20/7 – 21/7 – 31/7 – 6/8.  

I alt blev det til 18 undersøgelsesdage i 2019 og 14 dage i 2020.  

I 2020 har Henning Bang Madsen, forskningstekniker på Biologisk Institut på Københavns Universitet, igen 

velvilligt bestemt bierne til art, og givet værdifuld rådgivning og dermed gjort det muligt for os at kunne 

gennemføre undersøgelsen.  

 

Blåhatjordbi (Andrena hattorfiana) genfundet i området Knolden beliggende i den ældre del af 

grusgravene ved Phønix, som blev medinddraget i vore undersøgelser 2019-2020, da der i dette område er 

en god bestand af henholdsvis Liden Klokke (Campanula rotundifolia) samt Blåhat (Knautia arvensis). 
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Undersøgelsens resultater 

I perioden 2002-2012 fandt Kent Runge Poulsen 68 arter, og i 2019-2020 har vi fundet 74 arter. 17 af de 68 

arter fra første undersøgelsesperiode er ikke genfundet, men i alt er der fundet 91 arter vilde bier i 

området. På Fyn er der nu i alt kendt 187 arter (pers. kommentar Henning Bang Madsen), så her i 

grusgravene er der fundet næsten 50 % af de for Fyn kendte arter. I hele Danmark er der nu (2020) 292 

kendte arter. 

Videnskabeligt navn Slægt Dansk artsnavn Rødlistestatus KRP OB+NL 

Andrena albofasciata jordbier Hvidkløverjordbi VU x   

Andrena bicolor   Tofarvet jordbi LC x   

Andrena carantonica (scotica)   Tjørnejordbi LC x x 

Andrena chrysosceles   Gulbenet jordbi LC   x 

Andrena cineraria   Sorthvid jordbi LC   x 

Andrena clarkella   Rødbrystet jordbi LC x x 

Andrena flavipes   Gulbåndet jordbi LC x x 

Andrena fucata   Hindbærjordbi LC   x 

Andrena fulva   Rødpelset jordbi LC x x 

Andrena haemorrhoa   Havejordbi LC x x 

Andrena hattorfiana   Blåhatjordbi LC x x 

Andrena helvola   Æblejordbi LC   x 

Andrena labialis   Klintjordbi LC   x 

Andrena minutula   Parksmåjordbi LC x x 

Andrena nigroaenea   Sortbrun jordbi LC x x 

Andrena nycthemera   Pelset jordbi NA   x 

Andrena praecox   Forårsjordbi LC x x 

Andrena subopaca   Skovsmåjordbi LC x x 

Andrena synadelpha   Bredrandet jordbi DD   x 

Andrena vaga   Hvidbrystet jordbi LC x x 

Andrena wilkella   Ærtejordbi LC x x 

Apis mellifera honningbier Honningbi LC x x 

Bombus bohemicus humlebier Lys jordsnyltehumle LC   x 

Bombus hortorum   Havehumle LC   x 

Bombus hypnorum   Hushumle LC x x 

Bombus lapidarius   Stenhumle LC x x 

Bombus lucorum   Lys jordhumle LC x x 

Bombus muscorum   Moshumle LC x   

Bombus norvegicus   Hussnyltehumle LC x   

Bombus pascuorum   Agerhumle LC x x 

Bombus pratorum   Lille skovhumle LC x x 

Bombus rupestris   Stensnyltehumle LC x x 

Bombus terrestris   Mørk jordhumle LC x x 

Chelostoma campanularum saksebier Lille saksebi LC x   



9 

 

Chelostoma florisomne   Ranunkelsaksebi LC x x 

Chelostoma rapunculi   Stor saksebi LC x   

Colletes cunicularius silkebier Vårsilkebi LC x x 

Colletes daviesanus   Vægsilkebi LC x   

Colletes fodiens   Sandsilkebi LC x x 

Colletes marginatus   Kløversilkebi NT x x 

Colletes similis   Kurvsilkebi LC x x 

Epeolus cruciger filtbier Hedefiltbi LC x x 

Epeolus variegatus   Smal filtbi LC x x 

Halictus tumulorum bånd-vejbier Bronzevejbi LC x   

Heriades truncorum hulbier Hulbi NT x x 

Hylaeus brevicornis maskebier Lille maskebi LC x   

Hylaeus communis   Havemaskebi LC x   

Hylaeus confusus   Engmaskebi LC x   

Hylaeus dilatatus   Perlemaskebi LC x   

Lasioglossum albipes smal-vejbier Græslandsmalbi LC   x 

Lasioglossum calceatum   Moskussmalbi LC x   

Lasioglossum lativentre   Finpunkteret smalbi NT x x 

Lasioglossum leucopus   Bronzesmalbi LC x x 

Lasioglossum leucozonium   Mat smalbi LC x x 

Lasioglossum minutissimum   Lille smalbi LC x x 

Lasioglossum morio   Metalsmalbi LC x x 

Lasioglossum nitidiusculum   Klintsmalbi NT   x 

Lasioglossum nitidulum   Smaragdsmalbi VU   x 

Lasioglossum punctatissimum   Punkteret smalbi LC   x 

Lasioglossum quadrinotatum   Tætpunkteret smalbi LC   x 

Lasioglossum rufitarse   Skovsmalbi LC x   

Lasioglossum sexstrigatum   Frynset smalbi LC x x 

Lasioglossum villosulum   Hedesmalbi LC x x 

Megachile centuncularis bladskærerbier Rosenbladskærerbi LC   x 

Megachile versicolor   Flerfarvet bladskærerbi LC x   

Megachile willughbiella   Træboende bladskærerbi LC x   

Melitta haemorrhoidalis høstbier Rødhalet høstbi LC x x 

Melitta leporina   Lucernebi LC x x 

Nomada fabriciana hvepsebier Fabricius' hvepsebi LC x x 

Nomada ferruginata   Forårshvepsebi LC x x 

Nomada flava   Gulbåndet hvepsebi LC   x 

Nomada flavoguttata   Lille hvepsebi LC x x 

Nomada flavopicta   Prikket hvepsebi LC x   

Nomada fucata   Pragthvepsebi LC x x 

Nomada goodeniana   Sortgul hvepsebi LC x x 

Nomada lathburiana   Stor pilehvepsebi LC   x 

Nomada leucophthalma   Tidlig hvepsebi LC x x 



10 

 

Nomada marshamella   Majhvepsebi LC x x 

Nomada ruficornis   Havehvepsebi LC x x 

Nomada sheppardana   Mørk dværghvepsebi LC   x 

Nomada signata   Bredbåndet hvepsebi LC   x 

Osmia bicornis murerbier Rød murerbi LC   x 

Sphecodes albilabris blodbier Stor blodbi LC x x 

Sphecodes crassus   Bred klintblodbi LC x x 

Sphecodes ephippius   Overdrevblodbi LC x x 

Sphecodes miniatus   Pandeblodbi LC   x 

Sphecodes monilicornis   Græslandblodbi LC x x 

Sphecodes pellucidus   Sandblodbi LC   x 

Sphecodes puncticeps   Punkteret blodbi LC   x 

Sphecodes reticulatus   Rynket blodbi LC x x 

Stelis breviuscula panserbier Vægpanserbi NA x x 

    68 74 

Rødlistestatus skala: NE ikke vurderet 

 NA ikke relevant 

 LC livskraftig 

 DD utilstrækkelige data 

 NT næsten truet 

 VU sårbar 

 EN truet 

 CR kritisk truet 

 RE regionalt uddød 

 

 

To af de fundne arter er opført som sårbare i Rødlisten. Det er Hvidkløver jordbi (Andrena albofasciata), 

som blev fundet i første periode 2002-2012 af Kent Runge Poulsen, men ikke er blevet genfundet 2019-

2020, samt Smaragdsmalbi (Lasioglossum nitidulum), som blev fundet i 2019. 

Fire arter er anført som næsten truet, Colletes marginatus, Heriades truncorum, Lasioglossum lativentre 

og Lasioglossum nitidiusculum.  

Hulbi (Heriades truncorum) beskrives nærmere i det følgende sammen med dens snylter, Vægpanserbi 

(Stelis breviuscula), der i Rødlisten er anført som ikke relevant; S. breviuscula er kun kendt i Danmark fra 

Tarup-Davinde! 

Pelset jordbi ( Andrena nycthemera), der blev beskrevet i første delrapport, er også anført som ikke 

relevant. Fundet i 2019 af en hun blev i 2020 fulgt op med mange besøg i flyvetiden, og der er en god 

bestand af arten i TDG, da der i 2020 blev set 14 eksemplarer; A. nyctemera er i 2020 også fundet på 

Sjælland, så den er under udbredelse i Danmark. 

Endelig er Bredrandet jordbi (Andrena synadelpha) opført som utilstrækkelige data på Rødlisten. Denne 

art er tilsyneladende også under udbredelse på Fyn, da den i 2019 og 2020 er fundet på i alt 4 lokaliteter på 

den nordlige og centrale del af Fyn.  

Alle øvrige arter er kategoriseret med LC, hvilket betyder at de har livskraftige bestande i Danmark. 
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                                       Hun af Hulbi (Heriades truncorum) på vej ind i redehul. 

 

 

 

 

Hulbi og snylteren Vægpanserbi 

 

I første undersøgelsesperiode gjorde Kent Runge Poulsen i 2012 et bemærkelsesværdigt fund, idet han ved 

lokaliteten Anes Høj på nogle pæle ved en hegning fandt dels arten Hulbi (Heriades truncorum), der i dag 

er kategoriseret ”næsten truet”, samt dens snylter, Vægpanserbi (Stelis breviuscula), som fortsat kun er 

fundet på denne ene lokalitet i Danmark.  

Hulbi benytter de forladte billegange i de ældre flækkede egestolper til redebygning. 
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                  Habitaten for Hulbi (Heriades truncorum) og dens snylter Vægpanserbi (Stelis breviuscula). 

 

De to arter er ret små bier med en kropslængde på 5-6 mm. De ligner hinanden meget, men hunnerne kan 

dog adskilles ved, at Hulbi (truncorum) på undersiden af bagkroppen har en behåret gul scopa til opsamling 

af pollen, det har Vægpanserbi (breviuscula) ikke. Flyvetiden for begge arter er i juli og august. 

Begge arter blev i 2019 genfundet på lokaliteten, og i 2020 fandt vi igen en god bestand af Hulbi.  

Der er lavet en aftale om, at når hegningens pæle trænger til udskiftning, får de gamle pæle lov at blive 

stående, så betingelserne for at bestanden kan forblive der er til stede. 
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Hulbi (Heriades truncorum) - hun i sol på en af egestolperne. 
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Hvidbrystet jordbi og snylteren Stor pilehvepsebi 

 

Hvidbrystet jordbi (Andrena vaga), er en karakterart for grusgravene. Hunnen samler nektar og pollen 

udelukkende på pileblomster, og er dermed en oligolektisk art. Arten yngler tæt flere steder på de åbne, 

bare grusflader, fx i område nr. 4; samt på lave skråninger med ringe vegetation. Hunnerne graver hver især 

en gang ned i gruset, der derefter opfyldes/opdeles i redekamre, som hver udstyres med et æg og foder til 

larven. Der er ikke et samarbejde mellem hunnerne, de lever solitært.  

 

 

Hvidbrystet jordbi (Andrena vaga) i parring. 
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Forhøjning i grus med redehul.                             
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Hun af Hvidbrystet jordbi (Andrena vaga), på vej ind i redehul på skråning med mere leret bundforhold. 

  

I områder hvor Hvidbrystet jordbi holder til, findes ofte også dens snyltebi Stor Pilehvepsebi (Nomada 

lathburiana). 

Værtsbien Andrena vaga er ofte registreret talrigt i området i marts-april-maj, mens gøgearten kun træffes, 

når hunnen skal lægge æg eller inspicere og følge med i mulighederne for æglægning hos værtsbien.   

Begge arter har nødvendigvis samme flyvetid og habitaten er virkelig oplagt med løst materiale til gravning 

af gange, den rette solpåvirkning og indsamling af pollen/nektar fra alle piletræerne, der findes i mængder 

rundt om. 
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Stor Pilehvepsebi (Nomada lathburiana) – På udkik efter en redegang, mens ejeren er ’hjemmefra’ efter 

foder til et aktuelt redekammer. På rette tidspunkt lægger gøgearten så sit eget æg, inden redekammeret 

bliver lukket, og et nyt kammer udenpå bygges videre i forlængelse ud gennem gangen. Gøgens larve æder 

både værtens larve og dens tiltænkte foder, hvorefter et nyt eksemplar af gøgearten klækkes efter 

vinteren, hvis alt går vel. 

 

Undersøgelsens udstrækning 

Som nævnt i del 1 er den gamle undersøgelse gennemført af Kent Runge Poulsen foretaget dels nord for 

Ørbækvej i områder nær Phønix samt Davinde Sø, og dels Syd for Rolighedsvej, da disse områder dengang 

var afsluttet i forhold til råstofudvinding. Den nye undersøgelse i 2019 og 2020 er foretaget i området 

mellem Ørbækvej og Rolighedsvej, hvor dellokaliteter fremgår af kort, samt på den mindre lokalitet 

Knolden i Phønix-området samt ved Anes Høj syd for Rolighedsvej. 
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