
Mols Bjerge og Syddjurs Kommune rum-
mer store og relativt sammenhængende 
arealer med lysåbne, tørre og nærings-
fattige naturtyper – især surt overdrev og 
hede. Det er dog generelt ikke floraen, 
der er så enestående for området. Deri-
mod er der over årene gjort mange fund 
af sjældne og ofte varmekrævende leddyr 
her – ikke mindst via mange års høj og 
kompetent indsamlingsaktivitet på og 
omkring Molslaboratoriet. Den meget 
populære observationsdatabase www.
fugleognatur.dk med den tilknyttede 
mobil-applikation Naturbasen har nu ca. 
55.000 aktive brugere og er skabt og vokset 
frem i miljøet omkring Bioscience, Aar-
hus Universitet på Kalø og Naturhistorisk 
Museum Aarhus-Molslaboratoriet, hvilket 
har givet mange brugere og indberetninger 

i Syddjurs Kommune. På trods af denne 
skævhed er det almindelig anerkendt, at 
Syddjurs rummer mange gode bestande 
af nationalt sjældne leddyrarter – specielt 
dem knyttet til tørre, varme, næringsfattige 
og lysåbne naturtyper (fx Hansen 2009). 

Nationalpark Mols Bjerge har i et nyt pro-
jekt sikret samhegning og naturpleje på 90 
hektar i Basballe-trekanten mellem Mols 
Bjerge Vej og Kirkestien – via jordopkøb af 
Den Danske Naturfond og samdrift med 
andre lodsejere i området. Der har hidtil 
været yderst begrænset adgang til disse 
arealer, og der forelå primo 2017 stort set 
ingen registreringer af funga og fauna for 
området. Der forelå kun totale floralister 
fra delarealer (ringbind fra Aarhus Amt 
1972) samt floralister fra et antal 5m-cirk-

ler (NOVANA-dokumentationsfelter) på et 
mindre hedeareal.

Jens Thorving Andersen henvendte sig i 
foråret 2018 med ønske om at udføre en 
mindre undersøgelse som 2-ugers praktik-
projekt under Jordbrugsteknolog-uddan-
nelsen ved Erhvervsakademi Aarhus. Vi 
aftalte en kort undersøgelse med faldfælder 
af faunaen i og omkring nogle af de åbne 
sandlommer, der ligger hist og her på 
Basballe-arealerne og – pga. de ekstreme 
mikroklimatiske forhold – kunne tænkes at 
rumme særligt specialiserede arter.

Denne artikel fremlægger resultaterne som 
et eksempel på, at selv meget små undersø-
gelser kan give stort udbytte.

1 Jens Reddersen & Jens Thorving Andersen, Nationalpark Mols Bjerge, Grenåvej 12, Kalø, 8410 Rønde – jered@danmarksnationalparker.dk

Summary
Large returns upon small investments – rare heat-loving ar-
thropods in open sand habitats within National Park Mols 
Bjerge conservation grassland.

One of the most widespread habitat types in Mols Bjerge National 
Parc is dry acidic and nutrient poor conservation grassland, fa-
mous for its many rare arthropod species. In the grasslands, small 
vegetation-free and sun-exposed sand areas lie scattered, having 
extreme environment and sparse cover. In a small student project 
within the 90 ha Basballe project area, we sampled the heat-loving 
arthropod fauna.
 In each of six such open sand areas, we placed six standard 
yellow pitfall traps with water and detergent, emptying them for 
five consecutive days in late July 2018, totalling 180 trapdays. All 
arthropods were stored in 70% alcohol for later identification. 
Diptera, however,  were not identified. Extremely warm and dry 
weather throughout April-August 2018 made the habitat condi-
tions even more extreme.
 The arthropods collected were poor in individuals but rich in 
species: a total of 311 individuals in 74 species (or higher taxa) 
and 227 individuals in 60 well-defined species. Far most species 
(58 %) were only represented by one individual and 80 % by only 
1-3 individuals. Thus, most likely, more trap days would have 
contributed many more species.

 Many rare species appeared in the samples, including one spe-
cies (Isobrachium nigricorne) found for the first time in Denmark 
and three Red List-species, viz. the grasshopper Omocestus hae
morrhoidalis, the spider Micaria fulgens and the carabid Poecilus 
lepidus. Furthermore, the material comprised 3 “rare” species, 11 
“relatively rare” species as well as 3 species occurring “here and 
there”. Many species had well-known affinity to hot and open 
habitat, and a behaviour including digging or preying on digging 
animals, e.g. ants, mining bees and tiger beetles.
 Many species listed as “common” are not that common. In 
order to further distinguish between “common” species, we 
ranked all species by the recorded number of finding localities 
on a popular Danish internet biodiversity observation platform   
(www.fugleognatur.dk) within the last 10 years. Even though 
well-known search- and observation-biases must be expected, 
this ranking proved usefull.
 This small study clearly demonstrates the large potential of 
even small pitfall studies – at the right place and time. However, 
in conservation areas such trapping methods do kill animals, in-
cluding rare ones, and should be applied with caution.

Keywords: arthropods, insects, rare species, extreme habitat, heat, 
sunexposed, pitfall traps, sand, grassland, conservation, protected 
habitat.

Stort udbytte med lille indsats
– sjældne varmeelskende insekter på blottet sand
i Mols Bjerge overdrev

Jens Reddersen & Jens Thorving Andersen1
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METODE
Habitattype
Der blev opsat fælder i 6 af de i alt 25 
blottede sandpletter, kortlagt i Henriksen 
(2018), jf. Figur 1. Sandpletter er ikke 
kategoriseret som en beskyttet naturtype, 
men vil typisk kunne optræde på stejle 
soleksponerede og veldrænede skråninger 
på næringsfattigt tørt sand, hvor vegeta-
tionsdække og muldlag derfor er svagt og 
sårbart over for fx græsningsdyrenes trafik 
mm (figur 2a-b).

Når sandet først er blottet, kan sliddet 
nogen gange øges, da græsningsdyrene no-
gen gange foretrækker at ligge i løst sand. 
Nogen steder koncentrerer gravende dyr, 
både pattedyr og insekter, deres aktivitet 
sådanne steder, hvilket også kan bidrage til 
fastholdelse af blottet sand.

Det er et udfordrende miljø, da der hver-
ken er dækning imod sol og rovdyr og på 
solvendte skråninger kan temperaturerne 
i vindstille vejr nå op på 60 gr. C i en smal 
zone over og under overfladen. Tilpasnin-
ger til dette kan være (1) nataktive dyr, (2) 
gravende dyr og (3) særligt langbenede dyr, 
der holder kroppen over det tynde varme-
ste overfladelag (fx sandspringere, Cicin
dela spp.). Dette udfordrende mikroklima 
blev yderligere skærpet af den ekstremt 
langvarigt og konstant tørre, varme og sol-
rige vejr april-august 2018.

Lokaliteter, vejr og jordbundsforhold:
Der blev udvalgt 6 sandpletter (1-6) i det 
centrale område og med lidt forskellig 
hældningsgrad og orientering. Sandet var 
ultimo juli 2018 løst og i en prøvegravning 
først i ca. 80 cm dybde fugtigt nok til at 
holde sammen. 

Jorden i området er overalt tør, nærings-
fattig hvid eller gullig sandjord med 
meget lavt humusindhold og meget tynd 
eller ingen førne eller topmuld. Alle seks 
sandpletter lå i §3-beskyttede lysåben na-
tur,  enten overdrev (nr. 1) eller hede (de 
øvrige), men uden store floristiske natur-
værdier (domineret af Krybende Hestegræs, 

Alm Hvene, Alm. Kongepen, Blåmunke, 
Rødknæ og MarkBynke samt sandpletsar-
ter som  Flipkrave, Femhannet Hønsetarm, 
MarkÆrenpris og Tidlig Dværgbunke). 
Historiske kort og luftfotos viser da også, 
at det meste af bruttoområdet indtil for 2-4 
årtier siden lå ud i sædskiftemarker eller 
småplantager. Flere bakketoppe og stejle 
skrænter i området, fra 10-200 m fra sand-
pletterne, har dog været uden dyrkning i 
meget lang tid og rummer særlig og truet 
biodiversitet med fx Opret Kobjælde, Djæ
velsbid, Nikkende Limurt og Alm Enghavre 

samt flere rødlistede vokshatte (Reddersen 
et al 2019, Reddersen upubl. obs.,  
www.svampeatlas.dk).

Forud for undersøgelsen var der stort set 
ingen insektobservationer på Naturbasen.

Indsamling af dyr
Der blev benyttet faldfælder (pitfall trap); 6 
fælder på hver sandplet. Fælden er simpel 
og ret driftssikker, og bestod her af et ned-
gravet gult bæger med glatte og stejle  sider 
og ca. 2 cm fangvæske med uparfumeret 

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L

Figur 2a-b. Dronefotos af de to undersøgte sandpletter (#2 og #5), i Mols Bjerge, juli 2018. 
Figur 2b viser betydningen af græsningsdyrenes trafik. Urte-vegetationen rundt om sand-
pletterne er tørkeramt og adskiller sig ikke meget fra det blottede sand, mens vedplanter 
med dybere rodnet fremstår tydeligt grønne (Gyvel, Brombær og Glansbladet Hæg).  
Fotos: Jens T Andersen.

Figur 1. Oversigt over Basballe-trekantens projektområde midt og nord med angivelse af 
25 blottede sandpletter af en vis størrelse (grundkort fra Henriksen 2018, Bilag 2) med de 6 
undersøgte sandpletter markeret med rød cirkel og nummer.
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sulfosæbe. Dyr, der falder i fælden, kan 
derfor ikke komme derfra igen. Sulfosæben 
sikrer at selv små dyr straks ”falder igen-
nem” overfladespændingen og drukner.

Det er dyrenes egen bevægelse, der resul-
terer i, at det går i fælden. Derfor fanger 
faldfælder især meget aktive dyr, der helt 
eller overvejende bevæger sig ved gang 
eller spring. Det betyder fx at der forekom-
mer relativt mange gående rovdyr, som 
løbe- og rovbiller, myrer og edderkopper, 
hvorimod relativt få planteædere og få rent 
flyvende dyr.

De anvendte faldfælder var gule, og det er 
kendt, at den gule farve tiltrækker visse 
insekter (fx mariehøns, svirrefluer, blad-
lus). Fælderne stod parvist, så to fælder var 
dækket af et kurvenet (Figur 3a) til beskyt-
telse mod græsningsdyrenes tråd – dette 
lykkedes dog ikke altid (jf Figur 3b).

I hver sandplet stod de seks fælder som 
udgangspunkt i 5 døgn (22. - 27. juli 2018), 
svarende til 180 fældedøgn. De blev hver 
dag tilset, tømt for dyr og om nødvendigt 
gensat/repareret. Der var i alt skadede fæl-
der uden dyr i svarende til ca. 1 fælde pr. 
dag, i alt ca. 5 fældedøgn.

Bestemmelse og taxonomi
Dyrene blev taget med hjem og er iden-
tificeret, så vidt som muligt til art, med 
hjælp af relevant bestemmelseslitteratur. 
Derudover er der indhentet ekspertbistand 
– især via forum på www.fugleognatur.dk 
(FON), især Kåre Würtz Sørensen, Mathias 
Holm og Hjalte Kjærby. Specielt for den 
nye danske art, blev dyret sendt til Holland, 
hvor Jeroen de Rond sikrede korrekt ID 
og efterfølgende har taget prøve af dyret til 
DNA-analyse. En enkelt dyregruppe blev 
slet ikke behandlet, nemlig tovinger (Dip-
tera). Nomenklatur og taxonomi efter FON 
(ultimo jan. 2019).

Efterbehandling: artsinformationer og 
analyser
Alle arterne er indtastet som observationer 
i ”Basballe-trekanten” i FON, hver for sig 

på de enkelte af de seks sandpletter. Dyre-
ne fra alle fem fangstdøgn og for de seks 
faldfælder inden for sandplet er puljet til 
én prøve (SANDPLET 1-6). Arterne samt 
deres antal er indtastet i en simpel Excel-fil 
i en ART x SANDPLET-matrix. Visse dyr 
inden for de behandlede grupper har ikke 
kunnet identificeres – det kan fx dreje sig 
om larver/nymfer eller af hunner af de 
svære arter i cikadeslægten Psammotettix. 
Specielt myrer optræder ofte helt lokalt i 
store antal i fælder tæt på bo eller myrevej 
– her er antal >10 blot noteret ”10+”. Dette 
er i senere sammentællinger konservativt 
erstattet med antallet ”11”.

Hver art har derefter fået tilføjet artskarak-
teristikker, primært for at beskrive artens 
sjældenhed ud fra oplysninger fra FON 
(aflæst 28. jan. 2019), nemlig:

• Sjældenheds-vurdering: baseret på 
standardiserede hyppighedskategorier 
i artsbeskrivelser på FON og kodet 1-5 
- almindelig (5) , hist og her (4), rela-
tivt sjælden (3), sjælden (2) og meget 
sjælden (1) . ”Ny for Danmark” er ikke 
en sådan kategori, men den er medtaget 
som ”meget sjælden”.

• Sjældenhed-Rødliste: Baseret på seneste 
DCE-Rødlistning med IUCN-kategori-
erne (aflæst på FON). Det er stadigvæk 
et mindretal af leddyr/insekter, hvor der 

er foretaget en Rødliste-vurdering, fx 
løbebiller, snudebiller, bredtæger, svir-
refluer, edderkopper. Kun ved sådanne 
grupper er der rødliste-signatur. Arter, 
der i rødlisten ikke vurderes som truede, 
opføres som LC (Least Concern).

• Sjældenhed-fundsteder: Antal fund-lo-
kaliteter (OBS) på FON i nyere tid, 
2009-2018 (sv.t. grønne og blå mar-
keringer, minus de røde) bruges her 
som hyppigheds-indikator. Antal fund 
(OBS) kan også omregnes til ”Sjælden-
hed-fundsteder” som reciprok værdi 
– her 100/OBS. Denne værdi tager ikke 
sådan som ”Sjældenheds-vurdering” 
hensyn til forskellig indsamlingsinten-
sitet og identifikationsmuligheder imel-
lem grupperne, hvor fx dagsommerfugle 
eftersøges og indberettes ofte, men fx 
små årevingede sjældent. Formålet med 
dette index er primært en rangordning 
blandt de almindeligere arter.

RESULTATER:
Generelt
I det behandlede materiale er der i alt op-
talt og identificeret 311 dyr fordelt på 74 
forskellige grupper (arter eller højere ni-
veau). Det repræsenterer dog et større antal 
dyr, da en del fælder har 1-flere myrearter 
opgivet som 10+, medregnet som 11. De 14 
taxa (84 indv.) var ikke fuldt identificerede. 

Figur 3a-b. Nedgravet faldfælde, hvor sandet flugter med overkanten, og klar til påfyld-
ning af fangvæske og dækning med trådnet (tv.). Eksempler på græsningsdyrenes tråd-
skader på trådnet og faldfælder (th.).
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De resterende 227 individer fordelte sig på 
hele 60 arter, jf. Tabel 1.

Der blev indsamlet gns. 52 dyr pr. SAND-
PLET (range 31-63), og det vurderes ikke 
at græsningsdyrenes skader på fælderne 
havde væsentlig betydning for materialet. 
Af de 227 artsbestemte dyr udgjorde de 
årevingede (Hymenoptera) 147 (heraf my-
rer (Formicidae) alene 115 og underesti-
meret), biller (Coleoptera) 31, edderkopper 
(Aranea) 21, mejere (Opiliones) 15, næb-
munde (Hemiptera) 8, græshopper (Acri-
didae) 4, ørentviste (Dermaptera) 1.

Det er jo et lille materiale, selv set i lyset af 
de kun 180 fældedøgn. I betragtning af de 
små fangster, var det bemærkelsesværdigt, 

hvor mange sjældne og relativt sjældne 
dyr, der var (Tabel 1-2) – samtidig med et 
iøjnefaldende fravær af almindelige arter. 
Ofte rummer faldfælder rigtig mange 
rov- og løbebiller – her er rovbillerne helt 
fraværende, løbebillerne fåtallige. Enkelte 
normalt talrige og vidt udbredte åben-
landsgeneralister fandtes dog, men i små 
antal (jf. Tabel 3), fx løbebillerne Calathus 
melanocephalus (1), Calathus fuscipes (4) 
og Harpalus rufipes (1) – tæppespindende 
edderkopper som Linyphia triangularis (1) 
og Bathyphantes gracilis (1) – samt Coc
cinella septempunctata (Syvplettet Marie-
høne) (1).

Langt de fleste af de 60 arter er kun fundet 
i 1 eksemplar, nemlig 35 (58 %) og hele 80 

% af arterne havde kun 1-3 individer. Det 
var både sjældne dyr, som Isobrachium ni
gricorne og almindelige dyr som Syvplettet 
Mariehøne, der kun optrådte med 1 indi-
vid. Med så mange arter, også sjældne ar-
ter, med kun ét individ, må man forvente, 
at en større fangstindsats burde have kunne 
fange langt flere arter, også sjældne arter.

Sjældnere dyr
Jens Thorving Andersen havde den store 
fornøjelse i sin gennemgang af materialet 
– og med hjælp fra Holland – at finde én 
ny art for Danmark – hvepsen Isobrachium 
nigricorne (1 ex., hun, se Figur 4a), fra 
sandplet #5 (Figur 2b).

FON-sjældenhed Antal arter/ 
taxa (S)

Antal  
individer 
(N)

Gns. antal 
indv./taxa 
(N/S)

IUCN-
RL

100/OBS
Gns 

100/OBS
Range

Ny for Danmark
New to Denmark 1 1 1,0 ? 100,00 -

Sjælden
Rare 2 2 1,0 1 CR 28,57 7-50

Relativt sjælden
Relatively rare 11 34 3,1 3 LC

1 NT 7,61 1,6-25

Hist og her
Here and there 3 28 9,3 1 LC 2,63 1,2-4,6

Almindelig
Common 41 160 3,9 17 LC

1 NT 2,23 0,05-11,1

Ukendt iflg. FON
Unknown 2 2 1,0 16,67 8-25

Ikke artsbestemte taxa
Higher taxa 14 84 - - - -

74 311

Tabel 1 (th). Oversigt over det samlede 
materiale fra 5 døgns fældefangst i 6 x 6 fald-
fælder, grupperet på sjældenhedsvurdering 
(FON). Til sammenlig-ning vises Sjælden-
hed-Rødlisten (RL) med antallet af arter 
inden for kategorierne, og Sjældenhed-fund-
steder (100/OBS).
Outline of total catch (5 days in 6 x 6 pitfall 
traps) by standardized raritycategories (1st 
column), viz number of species (S) and indi
viduals (N). Raritysource www.fugleognatur.
dk. RL: Species status by Danish Red List. 
OBS: Number of findings in Denmark 2009
18 as an alternative measure of commonness. 
Gns. = Mean.

Familie & Orden Videnskabeligt navn Dansk navn IUCN-RL rødlistning OBS FON 2009-18 Antal indv. (N) i denne us
Sjælden / Rare (3)
Bethylidae, Hym. Isobrachium nigricornis  IDN IRV 1 1
Tiphiidae, Hym. Methocha ichneumonides IDN - 2 1
Acrididae, Ort. Omocestus haemorrhoidalis Lille Lynggræshoppe CR 14 1
Rel. Sjælden (11)
Chrysomelidae, Col. Chaetocnema picipes IDN LC 4 1
Formicidae, Hym. Formica cunicularia Brun Slavemyre - 7 11
Mutillidae, Hym. Myrmosa atra Sort Fløjlsmyre 10 1
Gnaphosidae, Ara. Micaria fulgens Skovmyre-Edderkop NT 14 1
Cicadellidae, Hem. Eupelix cuspidata Fladhovedcikade - 16 2
Lygaeidae, Hem. Geocoris grylloides IDN - 21 1
Theridiidae, Ara. Asagena phalerata Smuk Voksedderkop LC 21 1
Mutillidae, Hym. Smicromyrme rufipes Sølvfløjlsmyre - 26 1
Formicidae, Hym. Formica rufibarbis Rød Slavemyre 29 11
Lygaeidae, Hem. Pterotmetus staphyliniformis IDN - 38 1
Salticidae, Ara. Aelurillus vinsignitus V-Mærket Hoppekop LC 63 3
Hist og her (3)
Formicidae, Hym. Formica truncorum Stubmyre 22 5
Formicidae, Hym. Myrmica sabuleti Hedestikmyre - 47 22
Pentatomidae, Hem. Sciocoris cursitans Lille Kranstæge LC 82 1
Ukendt (2)
Sphecidae, Hym. Podalonia affinis IDN 4 1
Crabonidae, Hym. Trypoxylon attenuatum IDN 12 1

Tabel 2. Oversigt over de sjældnere arter fra 5 døgns fældefangst 
i 6 x 6 faldfælder, grupperet efter sjældenhedsvurdering (FON), 
og herefter rangordnet (aftagende) efter OBS (antal lokaliteter på 
FON 2019-2018; næstsidste søjle). IDN (intet dansk navn). FON 
(fugleognatur.dk).

The rarer species in the material, grouped by rarity (as Tab. 1) with 
Danish Red List category (RL), number of observations in Denmark 
(OBS) and number of individuals in this study (N). 
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Videnskabeligt navn Dansk navn IUCN-
RL

OBS FON 
2009-18

Antal indv. (N) i 
denne us

OBS FON 2009-2018 (1-60 lokaliteter):

Chrysomelidae, Col. Longitarsus pratensis IDN LC 9 1

Andrenidae, Hym. Panurgus calcaratus Lille Strithårsbi 13 12

Gnaphosidae, Ara. Zelotes petrensis IDN LC 13 2

Pompilidae, Hym. Episyron rufipes Rødbenet Vejhveps 17 1

Brentidae, Col. Apion rubiginosum IDN LC 19 1

Carabidae, Col Synuchus vivalis Lille Kamløber - 20 2

Formicidae, Hym. Lasius psammophilus Sandjordsmyre - 24 33

Carabidae, Col Poecilus lepidus Smuk Metaljordløber NT 27 1

Lycosidae, Ara. Pardosa palustris IDN LC 27 8

Cicadellidae, Hem. Deltocephalus pulicaris Brunplettet Småcikade - 29 1

Brentidae, Col. Apion rubens IDN LC 30 1

Lygaeidae, Hem. Macrodema microptera IDN - 31 1

Tiphiidae, Hym. Tiphia femorata IDN - 34 1

Curculionidae, Col. Rhinoncus castor IDN LC 38 2

Tenebrionidae, Col. Melanimon tibialis Lille Klitskyggebille LC 52 1

Salticidae, Ara. Pellenes tripunctatus Treplettet Springedderkop LC 59 1

Carabidae, Col. Syntomus foveatus Bronzestumpløber LC 60 1

OBS FON 2009-2018 (61-160 lokaliteter):

Sphecidae, Hym. Podalonia hirsuta Stor Sandhveps 69 5

Formicidae, Hym. Tetramorium caespitum Græstørvmyre - 72 21

Carabidae, Col. Broscus cephalotes Sandgraver LC 101 1

Linyphiidae, Ara. Bathyphantes gracilis Alm. Dværgbaldakinspinder LC 112 1

Carabidae, Col. Calathus melanocephalus Rødbrystet Torpedoløber LC 115 1

Lycosidae, Ara. Alopecosa barbipes Klitkæmpejæger 123 2

Carabidae, Col. Calathus fuscipes Stor Torpedoløber - 143 4

Formicidae, Hym. Formica fusca Sort Slavemyre 144 12

Acrididae, Ort. Myrmeleotettix maculatus Køllegræshoppe LC 146 3

Sphecidae, Hym. Ammophila sabulosa Alm. Sandhveps 146 2

Curculionidae, Col. Strophosoma capitatum IDN LC 150 1

Linyphiidae, Ara. Linyphia triangularis Alm. Baldakinspinder 155 1

OBS FON 2009-2018 (>160- lokaliteter):

Carabidae, Col. Harpalus rufipes Håret Markløber LC 176 1

Miridae, Hem. Phytocoris varipes IDN - 184 1

Pompilidae, Hym. Anoplius viaticus Alm. Vejhveps - 190 3

Lycosidae, Ara. Arctosa perita Klitgraveedderkop 191 1

Melittidae, Hym. Dasypoda hirtipes Pragtbuksebi 241 2

Phalangiidae, Opi. Mitopus morio Stor Skovmejer 246 3

Curculionidae, Col. Sitona lineatus Stribet Bladrandbille LC 274 1

Phalangiidae, Opi. Phalangium opilio Hornmejer - 337 12

Forficulidae, Der. Forficula auricularia Almindelig Ørentvist 371 1

Carabidae, Col. Cicindela hybrida Brun Sandspringer LC 427 10

Coccinellidae, Col. Coccinella septempunctata Syvplettet Mariehøne - 2000 1

Tabel 3. Oversigt over de ”almindelige arter” fra 5 døgns fæl-
defangst i 6 x 6 faldfælder, rangordnet (aftagende) efter ”antal 
 lokaliteter på FON 2009-2018” (næstsidste søjle). – Forkortelser: 
IDN (intet dansk navn). OBS FON (observationer på  
www.fugleognatur.dk). Ara. (Aranea), Der. (Dermaptera), Col. 
(Coleoptera), Hym (Hymenoptera), Hem. (Hemiptera), Opi. 
 (Opiliones), Ort. (Orthoptera).

List of “common” and “very common” species in the material, grou
ped by number of national observations 200918 (as Tab. 2) with 
Danish Red List category (IUCNRL), number of observations in 
Denmark (OBS) and number of individuals in this study (N).
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En af de to sjældne arter er Methocha 
ichneumonides, en snyltehveps der op-
søger larver af de varmekrævende sand-
springer-larver. Den kendes fra to øvrige 
fund i DK, nemlig i NE-Sjælland (Melby 
Overdrev, 2014) og på Fanø (2005). En 
anden er Omocestus haemorrhoidalis – Lille 
Lynggræshoppe, som alene er kendt i DK 
fra Mols Bjerge.
 
Generelt er der mange årevingede (Hy-
menoptera) blandt de sjældnere dyr (8 ud 

af 17 i Tab. 2), men også 4 næbmunde og 3 
edderkopper. Flere af dyrene er kendt som 
tørketålende og varmekrævende.

Der er samlet set kun fundet 3 ”truede” 
arter blandt de rødlistevurderede grupper, 
nemlig Lille Lynggræshoppe (CR: Kritisk 
truet) samt SkovmyreEdderkop og Smuk 
Metaljordløber (begge NT: Næsten truet). 
Den nye art for Danmark er naturligvis 
ikke rødlistevurderet (IRV), men vil sikkert 
være fåtallig og med få forekomster i Dan-

mark, hvilket nemlig gælder for de kendte 
fundområder i NV-Tyskland og Holland. 

Arter på FON beskrevet som ”almindelig 
i Danmark” er samlet i Tab. 3. Som det 
ses af næstsidste søjle, så er det en meget 
bred gruppe, da det dækker alt - lige fra de 
allermest talrige og udbredte arter (som 
Syvplettet Mariehøne, Stribet Bladrandbille 
og Alm. Ørentvist) til arter, der faktisk kun 
er fundet ret få gange, men hvor fagperso-
ner inden for denne artsgruppe alligevel 
regner dem for ”almindelige”. Således er 
de 7 øverste arter i Tab. 3 alle kun fundet 
på under 25 lokaliteter i Danmark i nyere 
tid (2009-18). Det anvendte index (OBS 
eller 100/OBS) er således et nyttigt index, 
baseret på et eksternt objektivt kriterie, 

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L

Figur 4a-d. Blandt faldfældernes 227 artsbestemte dyr var der en del sjældnere arter, 
bl.a. (a) en ny art for Danmark, Isobrachium nigricorne, (b) sølvfløjlsmyre (Smicromyrme 
 rufipes), (c) Lille Kranstæge (Sciocoris cursitans) og (d) Smuk Voksedderkop (Asagena 
 phalerata).

a

c

b

d
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der kan skelne i de mange – efter generelle 
beskrivelser – ”almindelige” arter, der ofte 
dominerer fauna-data.

DISKUSSION
De fremlagte resultater behøver ikke nogen 
større diskussion. Undersøgelsen var fra 
starten kun tænkt som et øvelsesprojekt 
på JTA’s studium, som kunne give et kort 
indblik i den særlige varme- og tørketålen-
de insektfauna, som Mols Bjerge er kendt 
for. Denne fauna opsøgte vi aktivt ved at 
placere fælderne i åbne soleksponerede 
sandpletter, som ikke floristisk regnes for 
en selvstændig naturtype, men reelt funge-
rer som en sådan faunistisk.

Med så mange arter, inklusive sjældne ar-
ter, i så lille en undersøgelse, udgør den et 
konkret og praktisk eksempel på den store 
og delvist uopdagede leddyr-biodiversitet, 
som findes i Mols Bjerge og lignende om-
råder (fx Feldballe Bakker, Biodiver City-
arealerne fra Øer/Kobberhage bagom Ebel-
toft C til Egsmark, Jernhatten) (Hansen 
2004, 2009). Dette potentiale er jo igennem 
mange år demonstreret gennem intensive 
indsamlinger på Molslaboratoriet, kun 
2-3 km øst for Basballe-området. Alligevel 
fandtes her flere arter, ikke tidligere fundet 
på Molslaboratoriet.

Materialet var dog uventet lille ift. indsam-
lingsintensiteten på 180 fældedøgn. For-
nemmelsen var, at det ekstreme levested 
og det ligeså ekstreme vejr så at sige havde 
elimineret en stor del af de næsten overalt 
forekommende almindelige arter i faldfæl-
der. Med de mange arter, der kun fandtes i 
1 eksemplar, er det sandsynligt, at der kun-
ne være fundet rigtig mange flere arter på 
stedet med en øget indsamlingsintensitet, 
også mange flere sjældne arter.

Den nye art for Danmark vurderes her som 
formodentlig sjælden i landet (Andersen 
2019). Men nu den er kendt fra Danmark, 
vil den lettere blive fundet og korrekt 
identificeret fremover. Det er næppe noget 
tilfælde, at den nye art var en årevinget 

(Hymenoptera). Der er fundet ca. 2000 
nye arter i Danmark i perioden 2000-2016 
(næsten 1 hver 3die dag (Skipper 2017)), 
og han anfører især tre årsager hertil – (1) 
klimaændringer, (2) øget transport og 
indførte arter der etablerer sig og (3) øget 
aktivitet og bedre bestemmelsesmuligheder 
for ”feltbisser”.

Allearter.dk har registreret 35.254 arter i 
Danmark og heraf udgør insekterne over 
18.000 arter – og her er Diptera og (netop) 
Hymenoptera langt størstedelen, hhv. 4.956 
og 4.558 arter. Hymenoptererne kan være 
meget små og regnes traditionelt for svære 
og med svært tilgængelig bestemmelses-
litteratur – det er således også i særklasse 
den danske organismegruppe, hvor der er 
beskrevet flest helt nye arter ukendt for vi-
denskaben (76 arter siden år 2000, Skipper 
2017).

Indtil 2016-17, hvor Basballe-projektet og 
dets undersøgelser startede, var hele dette 
område næsten ubeskrevet ift biodiver-
siteten i de sidste 50 år - på nær floraen i 
en række Novana-flora-prøvefelter på den 
østlige hede. Det er bl.a. med denne lille 
undersøgelse med al ønskelig tydelighed 
demonstreret, at arealerne rummer velbe-
varede elementer af de gamle, varme, tørre 
lysåbne naturtyper. Det illustrerer således 
også på glimrende vis det store perspektiv, 
der ligger i sikring og udvikling af naturbe-
skyttelsen på arealerne, og i at binde dette 
og lignende arealer sammen til større sam-
menhængende levesteder i høj kvalitet.

De blottede sandpletters ekstreme miljø 
kan således rumme særligt hårdføre og til-
passede arter, og der er stort potentiale i at 
undersøge dem nærmere – i Nationalpark 
Mols Bjerge og i hele den solrige, nedbørs-
fattige og sandede Storebæltsregion. Flo-
raen på de samme sandpletter undersøges 
pt også af Den Danske Naturfond (Louise 
Imer Nabe-Nielsen, pers. komm. 2018), og 
her er fundet den meget sjældne og rødli-
stede (VU) Vår-Ærenpris (Veronica verna). 
I en lille undersøgelse af gødningsfaunaen 
i det samme projektområde, udført juni 

2018, blev der bl.a. fundet den ligeledes 
sjældne og rødlistede (VU) Hedemøgbille 
(Aphodius coenosus).

Faldfælder er en nem og billig måde til at 
samle rigtig mange dyr ind, men dyrene 
dør jo. Metoden skal således anvendes med 
omtanke og etik.

TAK
Lodsejerne takkes for adgang til deres 
arealer (Den Danske Naturfond & fami-
lien Hauge-Bünger). Tak til Kåre Würtz 
Sørensen, Mathias Holm og Hjalte Kjærby 
for hjælp med identifikation af dyrene, og 
specielt tak til Jeroen de Rond (NL) for 
identifikation af Isobrachium nigricorne. 
Tak til Molslaboratoriet for lån af fælder og 
netkurve.  
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