
Typograf situationen i maj 2014 

Situationen er fulgt ved få observationer og indberetninger – mest i Nordsjælland fra slutningen af april - 
suppleret med observationer 23.-24. maj fra Jylland (syd, midt, nord og vest). 

I Nordsjælland sås i begyndelsen af maj gangsystemer, der var ca. én uge gamle. Ved observationer 19. maj 
samme sted, fandtes lange modergange, men bemærkelsesværdigt ringe udviklede larvegange. Dette 
skyldes antageligt de lave temperaturer i den mellemliggende periode. 

Fra det vestlige Sønderjylland meldtes der om en del flyvning allerede i de varme dage i påsken midt i april. 
Den 23. maj kunne der derfor hér på de mest varmeeksponerede stammer ses gangsystemer med larver, 
der er klar til at forpuppe sig. Disse vil – afhængig af vejrforholdene – kunne udvikle sig til voksne biller 
allerede i juni. Det skal understreges, at flertallet af de observerede gangsystemer også på denne lokalitet 
var fra senere flyvning og derfor ikke nær så langt i deres udvikling. Medmindre juni bliver ekstrem varm vil 
hovedparten af den ny generation først være klar til udflyvning efter 1. juli. 

Også på lokaliteten i Midtjylland kunne der observeres stor spredning i udviklingen. De mest fremskredne 
gangsystemer, hvor larverne ikke havde nået ældste udviklingstrin, men dog havde begyndt at udvide 
larvegangen til et puppeleje. Det drejede sig dog også hér om under 5% af de observerede gangsystemer. 

I Himmerland kunne udelukkende findes helt nyindborede typografer og i Vestjylland blev der også fundet 
gangsystemer, hvor der var langt igen til udvikling af den nye generation. 

Både i Midt-og Vestjylland havde distriktet selv observeret angreb på topender, der var afskåret i 
forbindelse med oprydning efter stormfald. Det er utypisk, at typograferne kaster sig over emner med 
diameter under 10 cm, men det kan – som det fremgår - forekomme. Typografer tiltrækkes af duften fra 
frisk hugstaffald og foretrækker solbeskinnede emner. Dette kan måske forklare fænomenet.  

Opsummerende kan det anføres, at stormfaldene i oktober og december har givet ynglemateriale til 
typograferne. Flyvningen begyndte tidligt – på de varmeste dage i april – og med den seneste uges varme 
har alle typografer forladt overvintringsstederne. Hvor man har ønske om og mulighed for at 
udtransportere effekter angrebet af typograf, er tiden inde. Udviklingen er for langt hovedparten ikke 
længere fremme, end at det forventes at den nye generation ikke er klar til udflyvning før en gang i juli. Og 
så længe der stadig findes tilstrækkeligt stormfældet materiale, som ikke er udnyttet, vil barkbillerne 
foretrække dette frem for stående træer. 

    Hans Peter Ravn, 26. maj 2014, hpr@ign.ku.dk 

 Fra Sønderjylland 23/5. Store larver klar til forpupning. 



 

  

Fra Midtjylland 24/5. Tv: Halvstore larver, hér på SGR. Th: De fleste typografer var ikke nået så langt i udviklingen. Hér 
ses til sammenligning gange af Chalcograf (stjerneformede gangsystemer). 

   

I Himmerland 23-24/5 blev der kun fundet helt nyindborede typografer. 

  

I Vestjylland 24/5 blev der fundet gangsystemer, der var anlagt i maj. 

 



  

Billeder fra samme stamme i Grib skov 27/4 henholdsvis 19/5. Modergangene er udviklet, og der er lagt æg, men kun 
få æg er klækket og larveudviklingen har været ringe. 


