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Leder, bladloppen 2013
Af Kristian Graubæk
Bladloppens tidligere redaktør, Jan
Boe Runge, valgte i vinters at stoppe sit
arbejde med Bladloppen. Han skal have
en stor tak for sin indsats de forgange
gode år.
I løbet af foråret blev hvervet overdraget til Kristian Graubæk og Per Stadel Nielsen, med forventninger om, at
bladet kan føres videre, stadig med høj
faglig og nydelsesmæssig kvalitet.
På forskellige internetfora har der de
sidste par års tid været diskuteret flere
større emner, der både har skabt lange
tråde og til tider ophidsede debatter. Et
fællestræk har været passionerede debatører og, heldigvis, i det store hele,
også saglighed og rimelig net-etik.
De af emnerne, der for os entomologer har størst betydning, er de frivillige
indsamlingsbegrænsninger - populationsbeskyttelserne.
De mange hundrede indlæg, der har
været for og imod, må betyde to ting: 1,
at dataindsamlingen nu ikke kun sker
med belægsdyr, men også med fotografering, og 2, der er glædeligvis kommet
rigtig mange flere mennesker til, som
nyder at bruge og opholde sig i naturen.
Dette giver selvsagt et øget pres på
naturen, specielt der, hvor de nye arter
lever. For samlernes vedkommende er
indsamlingen reguleret af populationsbeskyttelserne, men lokaliteterne er på
nuværende tidspunkt ikke omfattet af

Bladloppen 31 / 2013

nogen reguleringen. Her må man som
naturbruger gøre op med sig selv, om
jagten på det perfekte billede er det
værd, at man opholder sig på en lokalitet i længere tid, med deraf risiko for
forstyrrelser. I den sammenhæng ser
jeg ingen forskel på en nedtrådt puppe
eller et indsamlet dyr. Uvidende om
dyrets skæbne eller ej, konsekvensen er
stadig den samme for dyret.
At man derude i naturen har ret til at
tage et billede eller fange en sommerfugl, er ikke det samme, som at man
har pligt til det. Ved at vise hensyn,
både til naturen, og ved at møde hinanden positivt omkring vores fælles insektinteresse, vil der forhåbentligvis
komme en større og bedre forståelse for
hinandens interesser.
En forståelse der kan være med til at
samle de mange tusinde insektinteresserede mennesker herhjemme. Med
Michael Kavins fremlæggelse af samlernes demografi med tilhørende bekymrede spørgsmål om fremtiden in
mente (Ent. Medd. 2013), kan denne
gruppe mennesker, der samler data ved
hjælp af kameraer i stedet for belægsdyr, meget vel være dem, vi også bør
være forening for.
Dansk Entomologisk Forenings formålsparagraf nr. 1 lyder således: ”At
arbejde for beskyttelsen af den danske
insektfauna, og at medvirke til at påpege trusler mod arter og levesteder.”
Denne opgave er ulige en del nemmere,
jo flere vi er samlet til at løfte denne
opgave.
Jeg håber, at alle har haft en god og
forhåbentlig udbytterig sommer ude i
den skønne natur.
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Kontakt med
det offentlige
samt andre aktiviteter
Af redaktionen
I dette afsnit vil der fremover blive listet nogle af de aktiviteter, som DEF og
foreninger tager del i. Primært overvågningsopgaver, høringsvar samt andre emner, det på landsplan er relevant
at orientere om.
Region Hovedstaden:
En henvendelse fra Gribskov Kommune om muligt samarbejde om rødlistede og andre bevaringsværdige insekter i kommunen. Det mundede ud i en
aftale om, at de sender deres plejeplaner til os til kommentering, og at de i
tilfælde af, at de ønsker flere oplysninger, henvender sig i god tid. Foreløbig
arbejder de med en plejeplan, som tilsendes os senere, for Rusland ved
Dronningmølle.
Region Sjælland:
Møde om plejeplan for Torpe Mose
nord for Næstved. Niels Westergaard
Knudsen har for DEF/LF deltaget i et
besigtigelsesmøde, indkaldt af kommunen, på lokaliteten. Det viste sig vanskeligt at få en aftale om pleje af lokaliteten i stand, da ejeren har store jagtinteresser. Mosen er delvis tilgroet, men
rummer bl.a. flere sjældne orkideer. Insektlivet er næsten ukendt, da man
ikke kan få adgang til mosen. Der er
berammet et nyt møde om plejen til
efteråret.
Natsværmere i Allindelille Fredsskov: Danmarks Naturfredningsfore-
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ning købte for et par år siden Allindelille Fredsskov, og har bl.a. planer om at
genskabe nogle af skovens lysninger.
DN vil samtidig meget gerne vide mere
om insektfaunaen i skoven, og til det
formål har Jens Lyngsøe, Knud bech og
Svend Bagger Larsen en lysfælde stående i udkanten af skoven. Alle natsommerfugle bliver registreret og
senere afrapporteret til DN.
Region Syddanmark:
Middelfart kommune sendte en
høring om regulering af privat
vandløb vll. § 16, Ved Skovgyden 11,
5466 Asperup.
Det er en privat ejendom, der dels ønsker at fritlægge en gammel rørlagt
bæk og dels ønsker at tilplante dele af
de højereliggende jorde. Fritlægningen
var der ingen kommentar til, men til
beplantningen, blev der knyttet en
kommentar til hvilke buske og træer
der er gode for et udvalg af nektar-, vedog løvspisende insektordener.

Kort over de danske regioner
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Svaret blev modtaget positivt og videresendt til den ansvarlige for beplantningen samt ejeren af ejendommen.
Nyborg Kommune er i gang med at
undersøge mulighederne for byggeri
på de gamle havnearealer på
Knudshoved Havn ved Nyborg. DEF
har skriftligt opfordret Nyborg kommune til at tage kontakt til alle relevante naturorganisationer i forbindelse
med den forestående VVM-undersøgelse.
Faaborg-midtfyn kommune sendte
forespørgsel til Fynske Entomologer og
Entomologisk Selvskab for Fyn, vedr.
dels sikring af violetrandet ildfugl
(L. hippothoe), og dels at de ønsker at få
hjælp til lokalisering af værdifulde
skovenge.
Møde med NST Fyn 12. februar, med
en deltager fra Fynske Entomologer.
Her blev LIFE-pojekterne Overdrev II, Kær og Helnæs samt projektet Gamborg Nor gennemgået.
I overdrevsprojektet på Suserupgaard har NST valgt en offensiv tilgang
til udvikling af overdrev. Først bliver
jorden udpint, for derefter at blive tilsået med indsamlede frø fra et andet overdrev. Andre steder på arealet er der udplantet opgravede blokke af overdrev.
Formålet er at accelerere fremmelsen
af overdrev.
Fynske Entomologer er blevet kontaktet af Bikubenfonden, angående
undersøgelse af Svanninge Bjerge.
På nuværende tidspunkt er det aftalt,
at medlemmer af Fynske Entomologer
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har fri adgang på hele arealet døgnet
rundt, og det er tilladt at anvende køretøj på vejene. Skovfogeden skal forud
for besøget orienteres via mail. Læs
mere om bjergene på www.svanningebjerge.dk
Fynske Entomologer deltog på messen ”Vild med 2013” i Fredericia. Det
er en 2 dages messe, med godt 10000
besøgende, der indeholder alt om kæledyr og haven. Interessen for vores lille
stand var stor, og vi havde på fornemmelse, at der er potentiale for at nå ud
til mange mennesker, samt at det burde være muligt at hverve nye medlemmer. Det var første gang vi deltog, men
ikke sidste gang. Til næste år forventer
vi at være meget mere klar på at ”fastholde” de interesserede gæster, så de
vil melde sig ind. DEF betalte for div.
omkostninger, der var forbundet med
arrangemanget.
Klelund Plantage v. Legofamilien
bød på biodiversitets døgn 15.-16. juni.
Her deltog både entomologer, botanikere, mosfolk, pattedyrs-specialister
fra Aqua Silkeborg, ornitologer o.a. Vi
blev beværtet med god mad og overnatning uden beregning. En fornuftig løsningsmodel, hvis man som fond eller
lign. er interesseret i at vide meget
mere om sin natur på forholdsvis kort
tid.
Region Midtjylland
Ingen aktiviteter.
Region Nordjylland
Ingen aktiviteter.
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Eghjorten tilbage til Danmark
Af Peter Empacher
Skov og Landskabsingeniørelev ved
Naturstyrelsen Nordsjælland,
pempacher@hotmail.com
Hvilket habitat trives de i og hvordan skaber vi det?
Som de fleste i dette forum ved, er naturstyrelsen(NST) i gang med et diversitetsprojekt, hvor eghjorten reintroduceres til den danske fauna. Eghjorten
har været forsvundet fra Sjælland siden 1873. Det sidste eksemplar i Jylland blev fundet på Vejle-egnen i
1960’erne.
Der har været mange diskussioner
om, hvorvidt projektet er en god ide og

om det er kønne spildte kræfter.
Spørgsmål og holdninger er der mange
af:
Er det blot et PR-stunt? Vil der blive
tale om isolerede zoologiske haver?
Kan man retablere ”kunstige” brugbare habitater? Vil eghjorten forsvinde
lige så hurtigt, som vi sætter dem ud?
Spørgsmålene kan ikke besvares før
tiden har talt. Denne artikel har til formål at give et indblik i de habitatforberedelser Naturstyrelsen har udført i
Gribskov. Undertegnede har i praksis
stået for udmøntningen af projektet
som led i 3 års praktikophold på skovdistriktet.
Baggrund og forundersøgelse
Forud for projektets start er der foretaget en grundig undersøgelse af arealernes egnethed til genindførelse af eghjorten. Undersøgelsen har dannet
grundlag for, at der er de bedste rammer for projektets succes.

Gammelt ved og ynglepyramide ved Dronninges Bøge.
Foto: Kristian Graubæk (KG).
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Naturstyrelsen har opereret ud fra
den konsulentrapport, som Amphi
Consult har udfærdiget. I rapporten er
det optimale eghjorthabitat beskrevet
med anvisninger på plejetiltag helt ned
på arealniveau.
Amphi Consult har lavet en vurdering af egnetheden på arealerne ud fra,
om de opfylder visse kriterier:
• At der er mange gamle veterantræer(over 100 år), hovedsageligt bøg og
eg
• At det er eller har været lysåbent som
gammel græsningsskov
• At det har potentiale til at stå lysåbent
• At der er gammelt dødt ved i skovbunden
• At der er store, gamle stød og ruiner
• At der er mulighed for at skabe korridorer og trædesten ud i nabobevoksninger
• At der er mulighed for at etablere
græsning som plejemetode.

Der er i Gribskov udpeget 3 kerneområder og yderligere 6 områder, der over
en årrække skal virke som »trædesten«
ud i Gribskov. Kerneområdernes størrelse spænder fra ca. 1 ha op til ca. 7 ha.
2 af kerneområderne (Søskoven og
Storkevad) er blevet forberedt fra november sidste år frem til april i år.
Habitatkrav
Eghjortens fortrukne habitat er lysåbne arealer med god mulighed for jordopvarmning og opvarmning af træernes stammer. Lokaliteter med gamle
veterantræer, med en god portion dødt
ved i forskellige nedbrydningsstadier,
er det bedste udgangspunkt. Arealerne
skal tilbyde mellem 30 og 40 bestandstræer, helst med en stammediameter
på over 80 cm (træets diameter bliver
målt i brysthøjde, dvs 1,3 m over jorden) pr. ha. samt indeholde op imod 25
m3 dødt ved pr. ha, både stående og liggende. Stående som gamle ruiner ramt

Gammel eg, der er blevet sikkerhedsskovet i Storkevad for mange år siden.
Foto: KG
Bladloppen 31 / 2013
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Han af eghjort
(Lucanus cervus) med det imponerende "gevir", som er
kindbakkerne,
og som bruges i
kampen om
hunnernes
gunst. Foto:
Jens Chr.
Schou.

af naturligt kollaps og forfald, og
liggende som hele stammer og gamle
stød.
Eghjortens biologi
Eghjorten har en omstændelig biologi
og cyklus frem imod voksent individ.
Kort beskrevet lever eghjorten størstedelen af sit liv som larve, hvor den spiser nedbrudt, frønnet ved, inficeret
med hvid svamp. Efter sværmningen,
når hunnen har lagt sine æg, gennemgår den udklækkede larve en cyklus,
der varer op til 4-8 år. Herefter kommer det voksne insekt ud gennem et
udflyvningshul i jorden. Dette foregår i
midten af juni til midt juli på varme,
vindstille aftener. Under sværmningen
sætter de voksne individer sig oppe på
træstammerne. Her varmer de sig for
at blive aktive, og via feromoner finder
de hinanden til parring. Hunnen opsøger egnet dødt ved at lægge æg i,
hvorefter de dør. Alt sammen indenfor
14-30 dage.
Arealernes udgangspunkt
Det primære projektareal – afd. 508 i
Søskoven v/ Dronningens Bøge op til
Esrum Søs vestbred er udpeget som
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urørt skov samt dele, der er udlagt til
græsningsskov. Tidligere blev arealerne brugt som græsgange for kongens
stutterier og efter nedlæggelsen af disse, blev arealerne benyttet som planteskole af Von Langen. (Johann George
Von Langen var en tysk forstmand der
blev hentet til Danmark for at bringe
orden i skovbruget. http://da.wikipedia.org/
wiki/Johann_Georg_von_Langen). Efter at vi mistede
flåden til englænderne i 1807, blev der
plantet et stort antal flådeege i
plantager langs Esrum Sø.
Projektarealet, der er på ca. 10 ha,
var præget af en kraftig 2.etages underskov af ung bøg samt kraftige krat af
hovedsageligt brombær. Der var et
stort antal af overstandere af bøg fra
1812 og gamle flådeege fra 1827.
Arealet stod tæt bevokset og fremstod
derfor mørkt og koldt. Gennem tiden
har der været hugst af større træer,
hvorfor der er gamle nedbrudte stød.
Der har været startet lysning af arealet
i 1990’erne, derfor stod visse partier
mere lysnet.
Før projektet blev skudt i gang, blev
der søgt om dispensation fra udpegnin-
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gen om urørt skov, og der er udpeget et
nyt areal som erstatning.
For at kunne skabe det ønskede habitat, var der et stort forberedende registreringsarbejde på arealerne. Ultimo
november blev der sat bånd på udvalgte
bestandstræer(over 80 cm i diameter),
således, at der ville være ca. 35 pr. ha
med god fordeling. Bånd kom på udvalgte træer (over 50 cm i diameter) til
topkapning. Bånd kom også på træer
der skulle fældes i fuld længde med fuld

krone. Orange bånd kom på alle tornede buske. Der blev sat landmåler stokke i store, gamle og delvist nedbrudte
stød for at markere disse i landskabet.
Herved kunne de blive skånet for
overkørsel af traktorknuseren.
Arbejdets udførelse
Maskinskovning
Efter registreringen blev der primo december 2012 sat en skovningsmaskine
ind på arealet for at udhugge 2. etagen

Sprængte bøge
og kommende
ruiner. Foto: KG
Bladloppen 31 / 2013
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under bestandstræerne. Der blev udtaget ca. 300 m3 bøg.
Kratrydning
Der blev i samarbejde med skovskolens
praktikelever foretaget kratrydning i
en 2 meters zone rundt om alle bestands træerne og rydning af skyggende opvækst omkring liggende, dødt ved
og gamle stød.
Knusning
Vi satte 2 traktorknusere ind på arealet
for at knuse opvækst og brombærkrat.
Dog blev der bevaret partier af brombær af hensyn til den rødryggede tornskade, der er en del af Gribskovs Natura-2000 udpegningsgrundlag.
Tokapning ved sprængning
Vi udvalgte træer til topkapning i 3-5 m
højde, for at fremskynde ruindannelsen. Disse blev udvalgt således, at de

Sprængning af træer i Storkevad. Vi
havde inviteret interesserede til de sidste sprængninger som led i vores formidling af projektet. Foto: PE.
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står på sydvestvendte hældninger,
hvorved de kan opvarmes af solens
stråler. Til at begynde med, blev der
topkappet manuelt med motorsav foretaget fra en lift, hvorefter træet blev
trukket ned med et traktorspil.
Kronerne blev kørt ud til flis.
Dette fik dog et lidt kunstigt udtryk.
Derfor gik vi over til at sprænge toppen
for at få et mere naturligt udseende
med hurtigere nedbrydning til følge.
Samtidigt vil det give øget mulighed for
diverse insekter at finde deres niche i
sprækkerne.
Ynglepyramider
Det var et mål at udlægge 150 m3 dødt
ved på arealet. Meget af det kom fra vi
topkapningen.
Vi har udlagt ca. 40 m3 i form af gamle
stammer i store dimensioner. Stammerne skal have jordkontakt, derfor
bliver de gravet halvt ned i jorden. Det
var nødvendigt at købe 100 m3 delvist
nedbrudt egetræ, som vi brugte til såkaldte yngle pyramider. Pyramiderne
skal simulere store, nedbrudte stød
med kraftige rødder.
Vi byggede i alt 19 pyramider med ca.
5 m3 i hver. Små kævler blev sat på højkant ned i 1 m’s dybde og skåret til i ulige længder. Imellem kævlerne blev der
drysset flis blandet med mineraljord.
Pyramiderne blev fordelt på arealet i
skygge, halvskygge og fuldt soleksponeret. Det tog 14 dage med en lille gravemaskine og 4 mand til isætningen.
Fremtidens pleje
For at holde arealerne lysåbne, er det
nødvendigt at pleje disse. Vi vil hegne
arealet og græsse det med islandske heste. Der vil blive tale om helårsgræsning. Vi indgår flerårige lejeaftaler med
private hesteejere. Dette sikrer, at vi laver aftaler over længere tid, sådan at vi
ikke pludselig står overfor tab af en re-
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surse. For der hvor hestene ikke kan
følge med opvæksten, må vi gå ind maskinelt og slå områderne eller knuse
dem. Ydermere skal vi fortsat udlægge
dødt ved, der hvor bestandstræerne ikke kan tilføre tilstrækkeligt.
Hvor kommer dyrene fra?
Der vil, i samarbejde med eksperter
over de næste par år blive indsamlet
både larver og voksne individer.
Der vil blive indsamlet dyr fra 3 forskellige populationer i 3 lande. Der vil
blive samlet i det sydøstlige Sverige,
nordøstlige Tyskland og i nordvestlige
Polen. Dette gøres for at få spredning
på genetikken, samt for at minimere risikoen for at gøre skade på en population ved indsamling af et betydeligt antal larver og voksne. Denne sommer vil
der blive indsamlet ca. 250 larver samt
ca. 30 voksne individer både hanner og
hunner.
Over sommeren 2013 vil de første udsætninger blive foretaget i Jægersborg
Dyrehave lige udenfor København.
I Gribskov er det planen at udsætte
dyr i 2015, da det døde ved på arealerne

mangler nogle år med nedbrydning, for
at det er optimalt som levested.
Den svære kunst at udsætte
Selve udsætningen vil foregå i en voliere, der er bygget over gamle faldne
stammer og stød. De voksne hanner og
hunner bliver udsat i volieren, og efter
parring håber man på, at hunnerne vil
finde et egnet sted at lægge deres æg.
Udsætningen foretages i voliere for at
beskytte eghjorten imod predatorer såsom kragefugle, ræve og diverse gnavere. Derudover kan man holde dem
indenfor et begrænset område, sådan
at man kan monitorere på udviklingen
af larverne. Selve monitoreringen er
vigtig, for at holde styr på generationer
samt antal og hvilke populationsdyr,
der ser ud til at have den største
overlevelse og tilpasning til lokaliteten.
Står vi overfor succes eller fiasko?
Naturstyrelsen har i de sidste par år
haft andre projekter med genindførsel
af arter. Her kan nævnes bæveren i
Nordsjælland og bison på Bornholm.

Eksempel på en
voliere fra Jægersborg Dyrehave. Her bliver
de første larver
og voksne udsat
henover sommeren 2013.
Foto: PE.
Bladloppen 31 / 2013
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Mandskabs- og maskintung bygning af en pyramide. Der blev benyttet traktor,
grave- og skovningsmaskine samt 5 stærke praktikanter. Foto: PE.
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Begge arter må siges at trives, formere
sig og, for bæverens vedkommende,
sprede sig.
Spørgsmålet er nu, om eghjorten vil
kunne opnå samme grad af succes. Vi
på enheden i Nordsjælland har efter
bedste evne sørget for at skabe de bedst
tænkelige habitater ud fra eksperternes anvisninger. Fremadrettet gælder
det nu for Amphi Consult, sammen
med naturstyrelsens biologer, at komme helt i mål med udsætning og monitorering. For at få et indblik i Amphi
Consults udfordringer i udsætningsfasen, blev jeg af enheden sendt på en studietur til England for at snakke med
nogle af deres eksperter. Jeg mødtes
med hobbyentomolog Maria Fremlin
fra Colchester (http://maria.fremlin.de
/stagbeetles) samt Colin Hawes, professor og ekspert i eghjortens adfærd og
håndtering fra Royal Holloway
University.
Af dem fik jeg en ide om, hvad vi skal
holde for øje og en vurdering af vores
forberedende plejetiltag. Alt i alt synes
de, at vi har fat i den lange ende, men de
påpegede svagheder og en del udfordringer omkring selve udsætningen.
Den største udfordring er at finde de
mest egnede træpartier med den helt
rigtige nedbrydningsgrad samt en betydelig mængde hvid svamp, som larven
ernærer sig på. Ydermere er jordens
struktur og fugtighed af afgørende betydning. Der skal være den rigtige fugtighed uden fare for udtørring af jord og
ved. Jorden skal have en let struktur
med sammenkitningsevne, for at kokonerne kan skabes. Der er stor risiko for,
at et betydeligt antal larver vil gå til
grunde, fordi de er yderst sårbare
overfor flytning og predation.
Deres konklusion var, at man burde
satse på voksne individer frem for larver. En god ide ville være at opformere
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et betydeligt antal voksne hunner i terrarier. Herefter parres de med hanner,
og sættes ud, hvorefter de selv vil finde
de mest egnede steder med optimale
forhold for deres afkom. Vores opgave
vil så være at tilbyde dem mange forskellige volierer med forskellige udtryk: En hegnspæl, en flisbunke, en
brændestabel, et stød, en ruin, pyramider osv. Eghjorten er yderst opportunistisk, derfor skal vi give dem mange
muligheder.
Håb for fremtiden
Jeg har fundet dette projekt yderst
spændende, og tror på, at det kan lade
sig gøre. Vi skal bare sørge for at gå
langsomt frem og med tålmodighed.
Det er en skrøbelig skabning med en
lang udvikling og lille spredningsevne
(20 m for en hun og 250 m for en han
ifølge Colin Hawes). Vi må holde os for
øje, at vi prøver at skabe et ”kunstigt”
habitat indenfor en lille tidshorisont,
som naturen ellers er flere trægenerationer om at producere. Vi skal fortsat
dyrke skoven efter de naturnære principper, sådan at eghjorten kan finde sit
habitat overalt i Gribskov og i resten af
Danmark. Sådan vil vi undgå, at de
skabte habitatområder bare bliver isolerede zoologiske haver.
Så før vi er helt i mål, skal vi sikre os
en mangfoldig og bæredygtig skov, som
eghjorten kan træde ud i.
Vi skal, som det vigtigste, skabe en
stor population med flere generationer
af larver. Først når vi ser de første kuld
voksne individer myldre ud fra udflyvningshullerne, kan vi klappe os forsigtigt på skuldrene. Jeg vil personligt allerede kalde dette diversitetsprojekt en
succes, for hvis eghjorten ikke vil flytte
ind, er der en mange andre insektarter,
der står og venter på en, bolig og alle er
velkomne.
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Fordele og
ulemper ved
brakmarker og
vådområder
Vi har mange naturperler i Danmark, hvis de
bliver plejet rigtigt
Af Uffe Terndrup
Området mellem Overgårdsvej i Vojens
og et nærliggende boligområde er i dag
udlagt som brakmark, der tidligere blev
slået regelmæssigt. Området syd for
Overgårdsvej er et søområde med småskov omkring. Området mod vest er en

forbindelsessti imellem områder omkranset af løvtræer og mindre buske.
Efter besigtigelse af områderne må
jeg konstatere, at de er ikke så ringe
endda.
Stedet har allerede en pæn botanisk
diversitet, noget varierende i antal arter i de forskellige områder afhængig
af, hvilke frøpuljer der har været i jorden, men også præget af, at der er arter, som man begunstiger, når man slår
”græsset”. Håret høgeurt vil således
kunne udkonkurrere andre arter, hvilket især ses på grøfterne ved Overgårdsvej.
Man kan ikke tale om blomster eller
iagttage dem uden også at bemærke insektlivet i og på dem.
Et enkelt besøg kan ikke afdække alle
arter på biotopen, men jeg kommer
med bud på arter, der er her, eller som
vil indfindes sig i nærmeste fremtid.

Ved at lade arealerne være uslåede til hen på efteråret, er de anvendelige levesteder for mange dyregrupper. Foto: UT
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Der er allerede rigtig mange svirrefluer, og især svirrefluer gør et rigtig
stort arbejde i naturen. De lever op til 3
mdr., hvorimod en sommerfugl oftest
kun lever ca. 14 dage. De bestøver derfor væsentligt flere blomster end sommerfuglene. Inden de bliver fluer, lever
deres larver af rov, idet larverne spiser
bladlus i store mængder, fuldstændig
som guldøjelarver. Den eneste forskel
er, at voksne guldøjer også spiser
bladlus, men ikke bestøver planter.
I sagens natur er der også en del vilde
bier og humlebier. Vilde bier er gået
meget tilbage i Danmak, og ingen ved
hvorfor. Humlebierne mangler steder
at bo, fx musehuller, men også ”mejsekasser”
eller
specialfremstillede
humlekasser er anvendelige.
Dagsommerfugle og dagflyvende
natsommerfugle
Seksplettet køllesværmer (Zygaena
filipendulae) og femplettet køllesværmer (Zygaena lonicerae) blev der
konstateret enkelte af. De er rødlistede
og gået stærkt tilbage. De er især knyttet til tørre overdrev med planter i ærteblomstfamilien (Fabaceae).
De flyver kun om dagen, og kan optræde i stort antal på levestedet. De er
giftige for fugle og har derfor de stærke
advarselsfarver rød og mørkeblå.

Gammaugle (Plusia gamma) flyver
både nat og dag. Den kan være en meget aktiv bestøver. Ved masseforekomst kan larven gøre skade på markafgrøder, men larven kan også leve på
et utal af vilde planter, bl.a. lyng og
gråbynke.
Græsrandøje (Maniola jurtina) en
af de almindeligste dagsommerfugle, da
den ikke stiller store krav til levestedet
og lever på mange forskellige græsser.
Den er set overalt i området.
Isblåfugl (Polyommatus amandus)
en meget smuk art med isblå vingeoverside. Den er gået ekstremt tilbage
på øerne, men findes heldigvis stadig
meget udbredt i Jylland. Larven lever
på musevikke og fladbælg.
Græshalvmøl (Crambus sp.) er meget almindelige i hele området, mange
arter lever på græs. De skræmmes let
op og flyver for straks at slå sig ned på
en uforstyrret plantestængel med hovedet nedad. De fleste arter flyver sidst
på eftermiddagen og om aftenen, men
man skal være tæt på (de fleste er små)
for at se deres fantastiske vingetegninger, hvor der ofte er områder, der minder om sølv.
Lille ildfugl (Lycaena phlaeas) er en
almindelig og en smuk art, som holder
til, hvor der er syre, rødknæ eller
skræppe. Den har flere generationer

Femplettet køllesværmer (Z. lonicerae).
Foto: KMT.

Plettet kuglebærerflue (Sphaerophoria
menthastri). Foto: KMT.
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Begrænset slåning af arealet. Foto: UT.
om året og ynder meget at sidde i blomsterkroner.
Skråstregbredpande (Thymelicus
sylvestris) og streg bredpande (Thymelicus lineola) er nogle af de dagsommerfugle, der indfinder sig først på nye
brakmarker, da de begge som larve lever på græs. Larven spinder et skjul af
græsbladet, så den sidder beskyttet i et
lille rør. De er vanskelige at kende fra
hinanden i felten.
Vådområdet på sydsiden af Overgårdsvej består af gravede vandhuller i
en mosaik med fritidsaktiviteter med
tilhørende klubhuse.
Et dejligt område der tilgodeser mange interesser. Der blev set rigtig mange
helt små frøer (yngel fra i år). Da padder generelt er truet, er det rigtigt fint,
men mange vil dog ende som føde for
andre dyr. Mange store mosaikguldsmede af flere arter, suser rundt og fanger fluer og andre insekter. Larven er

også et rovdyr, men her tager den, hvad
den kan fange i vandet. Alt fra andre insektlarver til haletudser kan være bytte.
De mange små vandnymfer, som dels
flyver rundt i søområdet og dels flyver
rundt på brakmarkerne, fanger fluer.
De kan også selv blive bytte for svaler
eller mosaikguldsmede.
Naturgenopretning andre steder i
Danmark
• Bølling Sø: Naturstyrelsen. En fin
fuglelokalitet.
• Egå Engsø: Aarhus Kommune. En
fin fuglelokalitet, nummer 3-4 blandt
landets bedste.
• Fiilsø området: Åge V. Jensen Fonde.
Under udvikling/genskabelse.
• Lille Vildmose: Åge V. Jensen Fonde.
En meget fin fugle - og insektlokalitet
i form af en højmose.

Modsatte side: Blå mosaikguldsmed (Aeshna cyanea). Foto: KMT
Bladloppen 31 / 2013
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• Overdrevsprojektet: Genskabelse af
overdrev 11 steder i Danmark: Høje
Møn, Røsnæs, Mols Bjerge, Helgenæs, Dollerup Bakker, Svanninge
Bakker, Nakskov Fjord, Rødme Svinehaver, Nordby bakker, Rørbæk Sø
& Tinnet Krat, Simmested Å & Skravad Bæk: Naturstyrelsen. Mange
fine lokaliteter, der rummer et væld
af varieret flora og fauna samt
landskabstyper.
• Skjern Å området: Naturstyrelsen.
En fin lokalitet, der rummer det hele.
• Årslev Engsø: Aarhus Kommune. En
fin fuglelokalitet.
Forslag til forbedringer
Der kan, for at tilgodese myrer, udlægges flade sten i randområder, dog så
dybt, at græsslåmaskiner kan passere
uhindret. Myrer hjælper til med at holde balance i økosystemet. Flere arter af
rød stikmyre (Myrmica-familien) er
nødvendige for at blåsommerfugle kan
trives, idet der er et samspil mellem
myrerne og sommerfuglelarverne.

Det kan anbefales, at der etableres
nye korridorer, og at de eksisterende
koridorer udbygges mellem søområdet
og brakmarkerne. Dagsommerfugle og
humlebier ynder ikke at flyve mellem
træer for at finde blomster; derfor er
brede korridorer gode.
Der kan være beboere, der er bange
for myggeplage, men når der er økologisk balance, er det ikke et problem.
Svaler udnytter i stor stil myg som mad
til ungerne. Flere arter af skøjteløbetæger fanger og spiser en væsentlig del af
de nyklækkede myg, inden de når at
forlade vandoverfladen. Myggelarver
udnytter det henfaldende plantemateriale og hjælper i det økologiske kredsløb. De er samtidig en væsentlig
fødekilde for fisk og vandinsekter.
På et tidspunkt vil byens beboere opdage hvilket dejligt område, der her er
opstået ved menneskelig hjælp. En sidegevinst kan være øget efterspørgsel
efter husene og hermed højere priser.
Tak til Tom Nygaard Kristensen for
korrekturlæsning.

Bynære naturlige græsarealer
giver både levesteder for dyrene
og oplevelser til
beboerne. Foto:
UT.

18

Bladloppen 31 / 2013

Naturgenopretning på Melby Overdrev
Af Per Stadel Nielsen
Mange er af vore læsere er sikkert bekendt med Melby Overdrev ved Asserbo i Nordøstsjælland som en varieret og
artsrig insektlokalitet. Området er et
gammelt hedeareal, Sjællands største,
som indtil for ca. 10 år siden har været
et millitært øvelsesterræn. Som med så
mange andre millitære arealer, har
denne brug været med til at sikre, at
naturen på stedet er velbevaret og frem
for alt, at der hverken er rejst skov eller
bebygget med sommerhuse.
Melby Overdrev dækker et areal på
ca. 1,5 x 1,5 km og rummer mange naturelementer, fra hedemose til hvid
klit.

Millitært øvelsesterræn
Idag er millitæret for længst ude af billedet, og skovdistriktet har overtaget
arbejdet med af bevare og genoprette
naturen på overdrevet. Det har altid
været ejet af staten, dvs. nu Naturstyrelsen, og millitæret har blot lejet
området til øvelsesbrug. Til gengæld
har millitæret udført en væsentlig pleje, hvor man har sørget for at rydde opvækst af birk og andre træer, dette dog
mest af hensyn til skydningen.
Melby Overdrev blev fredet allerede i
1930, med det formål at bevare områdets unikke natur, men gennem tiden,
ikke mindst under 2. verdenskrig, blev
der ikke taget meget hensyn til fredningen, og betydelige millitære installationer har været opført overalt på arealet,
bl.a. blev Melbylejren opført af tyskerne under 2. verdenskrig, til dels i strid
med fredningens bestemmelser.
Gennem de seneste år har Naturstyrelsen, ved skovfoged Søren Agerlund,
udført et stort arbejde for at føre Melby

Den vestlige del af Melby Overdrev set fra det nu nedrevne observationstårn. April
2011. Foto: PSN.
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Overdrev tilbage til et uberørt og vildt
naturområde, et arbejde som nu er ved
at være fuldført for så vidt som det kan
lade sig gøre.
I dag er næsten ethvert spor af de militære aktiviteter fjernet, selv store
grusdynger, som bl.a. har fungeret som
skydestandpladser, er kørt bort. Desuden har et hold mineryddere brugt
mange arbejdstimer på at afsøge overdrevet for gamle forsagere. Det har vist
sig, at adskillige skarpe granater, de
fleste tilbage fra krigens tid, gemte sig i
sandet, og de er blevet bortsprængt. Senest opdagede man, at et tilgroet areal
nær kysten var nedslagsplads for tyske
granater. Arealet blev derfor ryddet for
fyrrekrat og afsøgt. Melby Overdrev er
således i dag helt sikkert at færdes på, i
hvert fald hvad angår millitære efterladenskaber.
Inddragelse af publikum
Naturgenopretning er ofte et arbejdskrævende og derfor kostbart arbejde,

og bl.a. eftersom Naturstyrelsen har
meget begrænsede midler, kan man
med fordel inddrage omkringboende og
andre interesserede i arbejdet. I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening har der været afholdt en
naturplejedag hhv. forår og efterår de
sidste fire år. Interesserede har været
inviteret til at komme og give en hånd
med at fjerne uønsket opvækst, specielt
mindre fyrre- og birketræer samt
spredte bævreasp, som er blevet gravet
eller hevet op. Til gengæld blev der
budt på frokost i det fri. Arrangementerne har været en stor succes, ofte
med over 100 deltagere i alle aldre, og
der er blevet ryddet grundigt op på arealer, som ellers ville være besværlige at
bearbejde af Naturstyrelsens medarbejdere.
Naturstyrelsens personale har selv
fjernet større træer. Fyrretræer fjernes
blot ved fældning ved jordoverfladen,
på denne måde skyder fyr og andre nåletræer ikke igen. Den mere besværlige

Melby Overdrev set mod øst. Områdets meget varierede natur fremgår tydeligt, og
de spredte buske i højre del af billedet, er senere fjernet. Foto: PSN.
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birk er trukket op ved hjælp af en traktor med en grab, der kunne trække birkestubbene op med rod og læsse dem
på ladet til bortkørsel, således at der
ikke kom genvækst. De derved opståede huller har til dels givet plads til nyspirede birketræer, men de synes ikke
at have været i stand til at etablere sig
vedvarende.
Et særligt problem udgøres af bævreasp. For år tilbage stod der 4-5 store,
gamle træer af bævreasp midt på overdrevet, og der var ikke betydende problemer med opvækst fra rodskud. Det
problem blev til gengæld meget aktuelt, da man fældede de gamle træer, og i
dag er der en massiv opvækst af rodskud, stedvis nærmest tæppedannende, som er vanskelige at bekæmpe.
Dog er bævreasp ikke kun af det onde, for træet er værtsplante for mange
insekter, og det hører nøgternt set naturligt til på hederne. Derfor er det aftalt, at mindre partier af asp vil få lov til

at gro op, måske det samtidig vil begrænse rodskudenes iver for at komme
op. Opvæksten af asp bekæmpes ved
slåning med maskine, det er nærmest
håbløst at grave dem op i så store
mængder.
Et andet markant problem på Melby
Overdrev, er, i lighed med mange andre
strandnære overdrev, en massiv tilgroning med rynket rose (Rosa rugosa)
(populært kaldet hybenrose). Planten
er desværre nærmest umulig at udrydde, og i Tisvilde har man sågar forsøgt
sig med gennemgravning af en klit med
maskine, for at forsøge af fjerne rødderne, som kan ligge meget dybt i jorden.
Men forsøget var desværre forgæves,
idet selv små stumper af efterladte rødder resulterede i nye planter. Bedre,
men meget arbejdskrævende er hyppig
slåning helt tæt til jordoverfladen af bestande, hvor man kan køre med maskiner. Dette sætter planterne tilbage,
men udrydder dem næppe helt, dertil

Efter en tørn med at fjerne uønsket opvækst, nydes frokosten på en af plejedagene.
Foto: PSN.
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skal der anderledes krasse midler til,
hvilket myndighederne heldigvis er ved
at erkende.
Lyngen på heden forynges bl.a. ved
slåning med en maskine, som afklipper
vegetationen lidt over jordoverfladen
og opsamler materialet til bortkørsel.
En anden metode, som dog er vanskelig
at udføre i praksis, er afbrænding af
mindre partier med lyng. Denne metode giver hurtigt en fin genvækst af både
lyng og andre hedeplanter, især dukker
djævelbid (Succisa pratensis) op i stort
antal de første år efter afbrændingen.
Helt utilsigtet og uden distriktets accept, var der sket en ret brutal slåning
af et stykke hedemose med pors og mosebølle med henblik på eftersøgning af
ueksploderet ammunition. Men held i
uheld, det gav så mulighed for at få
klippet pors, mosebølle og lyng rent af
og få fjernet et tykt lag vissent græs
(blåtop). Allerede det efterfølgende forår 2013, er porsen ved at vokse op igen

med 15 cm lange skud, og i løbet af et
par år, står en ny og frisk porsemose
igen på stedet.
Det illustrerer meget godt, at nogen
gange skal man vove noget dratisk for
at få et godt resultat, og så længe det
kun drejer sig om mindre dele af større
arealer, har det ikke megen negativ betydning for insektlivet.
For et genskabe hedemosen midt på
arealet, er drængrøften, som skærer
øst-vest tværs igennem terrænet, kastet til flere steder. Forhåbentlig vil det
bevirke, at vandet om foråret bliver stående, og at grundvandsstanden generelt forhøjes.
Alternative plejemetoder
Som en anden metode til at fjerne uønsket fyrrekrat, har man forsøgt at afbrænde enkelte krat, mest bestående af
bjergfyr. Der er med maskine slået et
brandbælte omkring træerne, og de er
så antændt. Ideen med metoden er bå-

Birk fjernes ved at trække planterne op med en grab monteret på en traktor.
Birkebuskene læsses på ladvognen og køres væk. Foto: PSN.
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Afbrænding af små grupper af bjergfyr, kan blive til levested for insekter, der lever
i brændt træ. Foto: PSN.

En nyanskaffet maskine der både kan afklippe rent i ønsket højde og opsamle det
afklippede materiale. Her behandles hedemosen på Melby Overdrev. Foto: PSN.
Bladloppen 31 / 2013
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Ammunitionshuset, som nu er
fjernet. Foto:
PSN.

de at spare arbejdskraft, og samtidig giver man insekter, især biller, som er
knyttet til brændt træ, en levemulighed, idet de svedne træer efterlades på
stedet. Metoden er vanskelig på samme
måde som hedafbrænding, idet vejret
skal være helt perfekt, foruden at man
kun har vintermånederne til at udføre
afbrændingen.
Fremtidig plejeaktivitet
Selvom det meste af den nødvendige,
grundlæggende naturgenopretning på
Melby Overdrev nu i 2013 er udført, er
der en løbende pleje, som skal udføres.
Især skal ny opvækst af birk, fyr, asp
o.a. holdes i ave og lyngen skal fornys
pletvis.
Da der ikke længere er kørsel med
køretøjer på området, er mange af de ellers fine, sandede spor ved at gro til, og
på sigt vil det måske være nødvendigt
at bearbejde sådanne spor, så de åbne
sandflader bliver genskabt, bl.a. af hen-

syn til mange jordlevende bier, hvepse
og biller samt myreløve. Der er dog i
forbindelse med bortkørsel af de kunstige grusbakker og sprængning af ammunition opstået nye åbne og sandede
arealer, som sikkert hurtigt blive nye
levesteder for sådanne insekter.
Der skal også fortsat gøres en stor
indsats for at bekæmpe rynket rose, da
den flere steder, især i klitterne, danner store sammenhængende bestande,
som udelukker al anden vegetation og
som samtidig gør badegæsternes besøg
i klitterne til en meget tvivlsom fornøjelse.
Endelig er det planen at fjerne det
tætte krat af bjergfyr mellem Melby
Overdrev og Stængehus mod øst, både
ved at fælde og bortkøre samt til dels
afbrænde krattet. Dette vil ske i tæt
samarbejde med brandvæsenet, og med
tiden vil heden kunne brede sig, så der
opstår et stort areal med ny hede, som
det var engang for mange år siden.

Modsatte side: Almindelig myreløve (Myrmelon formicarius) forekommer lokalt
talrigt på Melby Overdrev.
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Eftersøgning
af sortrandet
oldenborre
(Melolontha
hippocastani)
Af Kristian Graubæk
Almindelig oldenborre (Melolontha melolontha) er kendt af stort set alle, der
har lyslokket natsværmere, da den gladeligt kommer til lys. Men den er langt
fra en kærkommen gæst, da den har en
tendens til at forblive aktiv i fælden, således at alle de andre dyr bliver nussede
eller skadede.
Beskrivelse
I samme familie er der en sjældent registreret art, der ved første øjekast ligner
M. melolontha på både størrelse, form
og farve. Dog er der en lille detalje til
forskel, da M. hippocastani har en tydelig sort streg på forkanten af dækvingerne.
I Danmarks Fauna 1925, bind 29 af
Viktor Hansen, Vl, torbister, er den angivet til at leve på sandbund, og den var
(og er?) udbredt i Jylland, særligt i
Midt- og Østjylland samt på Sjælland,
hvor dens umiddelbart eneste levested
er Odsherred. Larven lever på rødderne af nåletræer og har flyveår i de år,
der ender på 2 og 7, da livscyklussen
herhjemme er på 5 år.

26

Fænologi
I nyere tid er M. hippocatanie blevet observeret 4 gange siden 2005, hvoraf
kun 1 obs. er foretaget i et såkaldt flyveår, jvf. Danmarks Fauna.
• 1 ex, 01-07-2005, Klostermølle, EJ,
Søren Meinert, Fundet i rygsæk
• 2 ex, 01-05-2012, Hovvig, NWZ,
Kristian Graubæk, Lysfælde
• 1 ex, 09-05-2013, Hovvig, NWZ,
Kristian Graubæk, Lysfælde
• 10 ex, 17-05-2013, Tofte Skov, NEJ,
Marianne Gravesen, sværmende
Eftersøgning
Da arten stadig lever flere steder i Danmark og måske har en mere ukendt udbredelse, end den er sjælden, kunne det
være interessant at få kortlagt dens
levesteder.
Her er det, at I samlere, der bruger
lysfælder, kommer ind i billedet, da I i
forvejen fanger og håndterer en del formodede M. melolontha.
Jeg vil være meget interesseret i, hvis
I vil bruge 10 sek. på hver oldenborre I
fanger, på at kontrollere om den har et
sort aflangt felt på forkanten af dækvingerne. Har den det, er der med stor
sandsynlighed tale om M. hippocastani
i stedet for den almindelige M. melolontha.
Hvis I kan konstatere, at det drejer
sig om den sjældne, M. hippocastani,
må I meget gerne skrive om fundet til
undertegnede, Kristian Graubæk,
Strandgårdsvej 5, 5762 Vester Skerninge, graubaek@live.dk, eller endnu bedre, samle belægsdyr, som jeg kan overtage på et nærmere aftalt tidspunkt.
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Sortrandet oldenborre (Melolontha hippocastani). Foto: KG.

Almindelig oldenborre (Melolontha melolontha). Foto: KG.
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Populationsog habitatsstatus for sortbrun blåfugl
(Aricia artaxerxes) i
Nordjylland
Af Uffe Terndrup, Tom Nygaard
Kristensen og Benny Bæk Hansen
Den formentligt bedste lokalitet for
sortbrun blåfugl ved Skiveren Sønderstrand ud for Tversted Plantage, blev

delvist ødelagt i 2011 og 2012 af vinterens storme. Dette har foranlediget,
at forfatteren, særligt i 2012, har haft
bevågenhed for lokaliteterne. Nordjylland er det eneste sted i verden, hvor
underarten vandalica flyver.
I januar 2012 oplyste Bjarke Huus
Jensen (BHJ), Naturstyrelsen Vendsyssel, på Lepidopterologisk Forenings
hjemmeside, at sortbrun blåfugl havde
mistet en stor del af sin formentlig bedste lokalitet. Vinterstorme havde medført, at 10-20 meter af klitområdets
kyst nord for Tversted Plantage var
skyllet i havet, medførende at ca. halvdelen af lokaliteten var forsvundet.
Området er kun få hundrede meter i
længden. Samtidigt blev det nævnt, at
Naturstyrelsen ville foretage nænsom
pleje på stedet.

Sortbrun blåfugl (Aricia artaxerxes) suger nektar på foderplanten blodrød storkenæb (Geranium sanguineum). Foto: TNK
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Dette medførte, at Dansk Entomologisk Forening (DEF) besluttede at foretage populationsbeskyttelse for arten.
Tom Nygaard Kristensen (TNK) blev
kontaktperson for arten.
Følgende lokaliteter blev undersøgt
tidligt i flyvetiden, d. 27.06.2012 af
Benny Bæk Hansen (BBH) & Uffe
Terndrup (UT) fra Aarhus Entomologklub.
• Tornby Strand i området omkring Liver Å: Kun spredte små bevoksninger
af blodrød storkenæb (Geranium
sanguineum), ingen sortbrun blåfugl
blev observeret.
• Tornby i området syd for plantørboligen og op mod denne: Spredte, men
store sammenhængende bevoksninger af værtsplanten og mange små
bevoksninger i flyveafstand fra de
store. Generelt en fin lokalitet for arten. En nyklækket han blev set.
Artens flyvetid var åbenbart noget
forsinket på grund af klimatiske forhold. Der fløj mange dagsommerfug-

le, selvom det blæste en del. I
klitgryder med delvis læ blev der set
violetrandet ildfugl (Lycaena hippothoe), isblåfugl (Polyommatus amandus), dværgblåfugl (Cupido minimus),
almindelig blåfugl (Polyommatus icarus), argusblåfugl (Plebejus argus),
klitperlemorsommerfugl (Argynnis
niobe), okkergul pletvinge (Melitaea
cinxia), okkergul randøje (Coenonympha pamphilius) og spættet
bredpande (Pyrgus malvae), alle i
pænt tal, samt 2 stk. rødbæltet pileglassværmer (Synanthedon formicaeformis) på feromon.
• Hirtshals: I udkanten af et industriområde øst for byen er der mange
værtsplanter. Fint område på og omkring gamle bunkere samt øst for
dette område. Da bunkere er dyre at
bortsprænge, er der ikke stor risiko
for at lokaliteten bliver bebygget. Der
blev ikke set sortbrun blåfugl, men
TNK og undertegnede har tidligere
(2009) set 5-10 stk., og i 1964 så UT

Lokaliteten ved
Skiveren efter at
vandet har eroderet skrænten.
7. marts 2012.
Foto: BHJ
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•

•

•

•

den talrigt øst for Hirtshals, en af
dens tidligere bedste lokaliteter.
Kjul Strand: I den grå klit vest for
strandvejen ligger der spredte sommerhuse, men imellem disse er der
store sammenhængende bevoksninger af værtsplanten. Der blev kun set
dværgblåfugl.
Uggerby Strand: En oplagt lokalitet
for arten, da der var blodrød storkenæb. Måske skal der lysnes i form af
fældning af fyrretræer.
Tversted Strand: Vest for Tannisbyvej, lige uden for byen, ligger der et
stort klitområde med mange værtsplanter, men sortbrun blåfugl blev
ikke observeret. En perfekt lokalitet,
da der også er mange steder med læ.
Skiveren: Vest for strandvejen og
nord for campingpladsen, ligger der
et stort sammenhængende klitområde med store bevoksninger af værtsplanten. TNK har tidligere observeret arten her.

• Skiveren ud for Tversted Klitplantage: Ud for Tversted plantage er store
klitter skyllet i havet. Der ligger forsat mange bevoksninger af blodrød
storkenæb umiddelbart neden for
skrænten, på den flade forstrand. Ingen sortbrun blåfugl blev observeret.
Dette område forbinder/forbandt
Tversted og Skiveren.
Følgende lokalitet blev undersøgt d.
28/6-2012 af John Vergo (JV):
• Tornby Strand, hvor der blev set 7
eksemplarer af arten.
Følgende lokaliteter blev undersøgt d.
3/7-2012 af BHJ, Karen Magrethe
Thomsen (KMT) samt UT. BHJ deltog
kun ved Skiveren:
• Skiveren ud for campingpladsen: Op
til 10 eksemplarer af både hanner og
hunner blev set i området nordvest
for campingpladsen.
• Skiveren ud for Tversted Klitplantage: Der blev set små grupper af sortbrun blåfugl på resterne af blodrød

Skrænten ved Skiveren set nede fra d. 3. juli 2012. Foto: UT
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storkenæb, der danner ”småøer”
imellem fyrretræerne.
• Tversted Strand/ Tannis by: Flere
eksemplarer af sortbrun blåfugl fløj
sammen med engblåfugl (Polyommatus semiargus) og dværgblåfugl.
Følgende lokaliteter blev undersøgt d.
4/7-2012 af Lars Andersen (LA):
• Tornby Klitplantage, hvor der blev
set 20 eksemplarer af arten, både
hanner og hunner.
• Tornby Strand, hvor der blev set 30
eksemplarer.
Følgende lokalitet blev undersøgt d.
5/7-2012 af Jørn Skeldahl (JS):
• Nørlev Strand, hvor der blev set 20
eksemplarer.
Følgende lokalitet blev undersøgt d.
7/7-2012 TNK:
• Tversted Plantage ved Skiveren Sønderstrand, hvor der blev set ca. 25
eksemplarer.

Ved eftersøgningen d. 3/7-2012 ved
Skiveren, hvor BHJ deltog, blev følgende tiltag vedrørende pleje aftalt:
Området udvides ved fældning af fyrretræer for at skabe passage og udveksling af populationer samt udvidelse af
bevoksninger med værtsplanter. Træer tæt på den flade strand bevares, da
de holder på klitten og giver læ. Afskrælning / pløjning af tidligere fyrreskovsbund, for at fremme spiringen af
blodrød storkenæb. Det blev aftalt, at
dette skulle fremmes mest muligt, og i
efteråret blev der foretaget spredt rydning af træopvækst i området. Desuden
blev der blev lavet en 25 meter lang og
3-4 meter bred passage som flyvekorridor ind i Tversted Klitplantage fra lokaliteten til den i forvejen værende sti
gående mod sydvest til flyveområdet på
den anden side af klitplantagen.
Med dette plejetiltag håber vi, at sortbrun blåfugls population kan stabiliseres, samt at der bliver mulighed for

Sortbrun blåfugl fra Skiveren. Foto TNK
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udveksling af individer mellem de forskellige lokaliteter.
Mange dagsommerfugle i Danmark
findes i dag på små isolerede lokaliteter. Hermed er der stor risiko for indavl, hvilket kan være årsag til populationernes manglende evne til overlevelse.
Kontakt fra Hirtshals Kommune ultimo marts: Man er i gang med at projekterer en ny omfartvej med forbindelse
til havneområdet, kan vi tage hensyn
til sortbrun blåfugl?
Den 12/4 holdt UT & BBH møde med
Laust Gro-Nielsen (LGN) & Rune Sørensen (RS) Hirtshals / Hjørring Kommune og blev enige om følgende. Forslag til vejtrace og profil medtages til
møde med Rambøl Rådgivende Ingeniørfirma. Vejtraceen tager i størst mulig omfang hensyn til områder med
blodrød storkenæb, men også et områ-

de med strandtudse. Af hensyn til saltning på de nye veje bør de 2 vejbaner
adskilles med en kuplet, bred midterrabat, og udføres med skrå siderabatter.
Dette opnås ved, at vejkoten kun stiger
lidt fra det nye havneareal til fx rundkørsel. Evt. overskudsjord, som er
sand, kan bruges i afværgeforanstaltninger, som der er afsat en pulje til. Syd
for byen er der en littorina-havskrænt
med ”havbund”, bredde 70-100m, som
kunne forbinde Tornby Strand forbi
Horne og ramme det nye grønne vejområde, således at alle områder med sortbrun blåfugl bliver sammenhængende.
Der udplantes/sås i alle berørte områder blodrød storkenæb. UT & BBH besigtigede områderne og konstaterede,
at med hensyn til koter kan aftalen
udføres, så en eksisterende cykelsti i en
tunnel ved rundkørslen, skal indarbejdes i projektet.

Et større område med blodrød storkenæb. 26. juni 2012. Foto UT
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Alle fund af
sortbrun blåfugl. Underarten A. a. vandalica lever kun i
tilknytning til
Tannis bugt og
det nordligste af
Jammer bugt, i
det nordvestligste af Jylland.

Senest er det aftalt med Naturstyrelsen Nordjylland [BHJ] at korridoren
ved Tversted Klitplantage udvides, gerne til en bredde = 1½ x træhøjden på de
skyggende træer.

Tak til Naturstyrelsen Nordjylland
og Hirtshals Kommune for den forståelse, der er for sortbrun blåfugl i Nordjylland, og at man vil hjælpe til med at
bevare dens levesteder. Også tak til de,
der har givet oplysninger til artiklen.

Nedstyrtede
blodrød storkenæb ved Skiveren d. 3. juli
2012. Foto: UT
Bladloppen 31 / 2013
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