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Inventering av insekter på Österlens GK 2019 samt fåglar och grodor i 
dammarna på Djupadal 
 
1. Inledning 
 
Som ett led i uppföljningen av flora och fauna på golfbanorna genomfördes under 
sommaren 2019 inventering av pollinerande insekter, främst fjärilar och humlor, på både 
Lilla Vik och Djupadal. Det var en uppföljning av inventeringen från 2018, som var ett 
speciellt år med extrem torka på Österlen liksom i stora delar av övriga landet. 2019 var helt 
annorlunda vädermässigt med gott om nederbörd och en mycket rik blomning av de flesta 
växter vilket gynnade pollinerande insekter.  
 
Syftet med inventeringen var dels att skaffa kunskap av vilka arter som finns på golfbanorna, 
främst i ruffen, och dels att uppfylla kravet i GEO-certifieringen på uppföljning av hur miljön, 
och särskilt den biologiska mångfalden, utvecklas på golfklubbens mark.  
 
Utöver inventeringen av insekter gjordes även en enklare inventering av fåglar i dammarna, 
efter att oro uttryckts hur det stod till med dessa, efter omfattande algblomning i några av 
dammarna. 
 
Olle Kvarnbäck, Naturvisaren, har planerat och genomfört inventeringarna och författat 
detta PM.  
 
2. Insekter på Djupadal och Lilla Vik. 
 
2.1 Metod 

Fyra inventeringsrutor, ca 30x30 m stora, lades ut på 5 platser i ruffen på Djupadal samt 3 
stycken på Lilla Vik. Rutorna var huvudsakligen desamma som under 2018, men en ruta 
lades till på Djupadal, nämligen i ruffen till höger på hål två där det är banans kanske rikaste 
förekomst av fibblor och monke. På Lilla Vik flyttades ruta två från hål 14 till hål 13, eftersom 
hål 13 (till vänster) är lättare att inventera utan att vara i vägen för spelet. (Överhuvudtaget 
är Lilla Vik lite svårinventerat eftersom banan är så pass smal att man som 
insektsinventerare lätt kan hamna ivägen för golfspelet). Rutorna varierade något i storlek, 
men det gör inte något eftersom de främst jämförs med sig själva, hur de utvecklas över tid. 
Varje ruta inventerades vid två tillfällen, det första i mitten av juni och det andra i början av 
juli. De platser där inventeringsrutor lades ut var: 
Djupadal: 
1) Bakom 18 tee 
2) I slänten ovanför hål 14 fairway.  
3) Mellan 14:e green och 15 tee. 
4) Bortom änden av driving range.  
5) I ruffen på högersidan av  hål 2. 
Lilla Vik: 
1) Intill tee 7. Runt tee och kring stekelhotellet där Natt och dag blommar. 
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2) I ruffen till vänster på hål 13. 
3) Bredvid tee 1 på korthålsbanan. 
 
Varje inventeringsruta inventerades vid två tillfällen, ca 40 min per tillfälle. Fokus lades på 
blombesökande insekter, särskilt fjärilar och humlor. Även andra steklar, skalbaggar och 
trollsländor noterades i den utsträckning som hanns med. 
 
2.2 Resultat  
 
Djupadal 

Vid inventeringen av de fem områdena/rutorna hittades 19 arter av fjärilar och 12 arter av 
humlor (bif. excel-fil). Det var lika många fjärilsarter som 2018 men fler olika humlor. Antalet 
individer av humlor var ungefär dubbelt så högt 2019 jämfört med föregående år och även 
antalet fjärilar var något högre. Nya fjärilsarter för golfbanan var storfläckig pärlemorfjäril, 
ängspärlemorfjäril, tistelfjäril, amiral samt mindre purpurmätare (NT) och ängsnätfjäril (NT). 
Den sistnämnda är rödlistad som nära hotad och hittades med ett exemplar i backen bakom 
18:e green. Den rör sig inom relativt små områden på max ett par hektar och har axveronika 
och svartkämpar som värdväxt. Ängsnätfjäril räknas som en god indikator på höga 
naturvärden. Andra rödlistade arter som noterades vid årets inventering var fjärilarna 
mindre blåvinge, sexfläckig bastardsvärmare samt läppstekel (en rovstekel) och 
smaradfallbagge (en liten blombesökande skalbagge). Bastardsvärmare och läppstekel såg i 
större antal i år än föregående år, vilket var positivt. 2019 var också ett bra år för 
snylthumlor, d v s humlor som likt göken lägger sina ägg i andras bo och låter dem föda upp 
ungarna. Fyra nya snylthumlor iakttogs på golfbanan, nämligen stensnylthumla, 
jordsnylthumla, åkersnylthumla och sydsnylthumla. Två andra nya arter som noterades 
under insektsinventeringen var fåglarna törnskata, som visade sig häcka i buskområdet 
bortom driving range, samt gulhämpling, som flög omkring över parkeringen på Djupadal. 
 
Rutan med flest skyddsvärda arter var nr 1, d v s bakom 18:e green. Där finns fortfarande 
några bara sandblottor och en artrik flora. Dock sker en gradvis igenväxning som behöver 
motverkas, om naturvärdena ska kunna bestå och utvecklas. Detta gäller samtliga 
inventerade områden. Den gradvisa igenväxningen motverkas bäst genom att gräva nya 
sandblottor och/eller elda av vegetationen. Fortsatt slåtter och/eller bete är också viktigt. 
 

Lilla Vik 

Rutorna på Lilla Vik var ungefär lika artrika som på Djupadal, men med färre rödlistade och 
skyddsvärda arter. Totalt hittades 16 arter fjärilar och 9 arter humlor vilket var betydligt fler 
än föregående år. Även antalet individer var betydligt högre än föregående år. Antalet 
humlor var liksom på Djupadal ungeför dubbelt så stort 2019 som 2018. Detta hänger nära 
samman med den blötare sommaren och den rikare blomningen under 2019. 
 
De mest förekommande fjärilarna var i tur och ordning tistelfjäril (12 individer), mindre 
guldvinge (11), påfågelöga (7) samt kamgräsfjäril och slåttergräsfjäril (båda 6 individer). 
Bland humlorna var de vanligaste arterna mörk jordhumla, ljus jordhumla samt 
stensnylthumla. På Lilla Vik hittades inga rödlistade arter av insekter.   
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3.Fåglar i dammarna 
 
Efter att oro och frågor om fågellivet i dammarna väckts på miljökommitténs möte i juni togs 
beslut om att göra en snabbkoll av dammarnas fågelliv. Detta genomfördes 26 juni och fick 
följande resultat.  
 
    Damm Damm Damm Damm Damm Damm   
Arter Rödlistade 1 2 3 4 5 6 Totalt 
Gråhakedopping             2 2 
Gräsand         1     1 
Rörsångare           1 2 3 
Sothöna         1 1 1 3 

 
Resultatet får betraktas som relativt gott med tanke på att inventeringen gjordes under 
häckningstid och ena halvan av paren förmodligen låg på bo. Resultatet ligger i linje med 
tidigare fågelinventering från 2017. Noterbart är att alla fåglar observerades i de tre 
dammarna längst ner i systemet, medan algblomningen var kraftigast i den övre delen av 
systemet damm 2 och 3 (samt till viss del i damm 6). Årets algblomning var påfallande kraftig 
och dammarna bör fortsatt hållas under uppsikt för att förstå vad som driver på 
algblomningen och om något kan göras för att minska den. Viktigt i det sammanhanget är att 
minimera näringstillförseln till dammarna, eftersom det är överskott av växtnäring, främst 
fosfor, som driver på algblomningen. 
 
4.Grodor i dammarna 
 
23 april gjordes en inventering av spelande grodor i dammarna. Resultatet presenteras i 
nedanstående tabell: 
 
Grodinventering 22-apr-19   
  Vanlig padda Vanlig groda 
      
Djupadal     
Damm 1 1 spel   
Damm 2     
Damm 3 rom 1 kvm 1 spel 
Damm 4     
Damm 5 1 ex   
Damm 6 1 spel + 4 paddor   
      
Lilla Vik     
Damm hål 3 2 spel   
Damm hål 6 75 ex 1 spel 
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Resultatet var lite magert jämfört med förväntat, utom i dammen vid hål 6 på Lilla Vik där 
det var väldigt mycket paddor (räknades till 75 ex!). Tidigare har det funnits gott om 
lövgroda, framförallt på Djupadal, men möjligen var inventeringen (23 april) litet tidig för 
den arten. Inga spår av långbensgroda sågs, trots att datumet borde varit bra för den arten.  
 
 
5. Bilagor 
 
Bilaga 1. Excel-fil med alla insektsdata sammanställda. 
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Sexfläckig bastardsvärmare på åkervädd, 29 juli 2019, Djupadal. 
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Smaragdfallbagge, Crystocephalus sericeus, på åkervädd. 2 aug 2019. Djupadal. 
 

 
Läppstekel, på väg in i sitt bohål på bar sandfläck bakom green hål 18, Djupdal.  
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Ängsnätfjäril. 26 juni 2019. Hål 18, Djupadal. 
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Mindre blåvinge. 26 juni. Hål 18. Djupadal. 


