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ANMELDELSER

Boganmeldelse:
Danmarks halvgræsser
Danmarks halvgræsser, 3. udgave, af Jens Christian Schou
BFN’s forlag 2018, 250 kr., 479 sider i stift bind.
Af Erik Aude, Thorild Vrang Bennett og
Nikolaj Sas Ebsen, HabitatVision A/S.
Mange tak til Jens Christian Schou (JCS)
og Biologisk Forening for Nordvestjylland
(BFN) for at udarbejde og publicere endnu
en meget værdifuld milepæl i dansk botanisk bestemmelseslitteratur.
Der er tale om et bogværk på godt 1 kg
og 479 sider, som afløser den tidligere 2.
udgave med titlen De Danske Halvgræsser.
Farvefotos af arterne og farvelagte tegninger i bestemmelsessektionen får bogen til
at se mere indbydende ud end 2. udgaven.
Der er tale om en 100 % øgning af bogvægten i fht. til den 2. udgave, men er der også
tale om tilsvarende forbedringer i indholdet. Det vil vi se på i nedenstående. Vores
udgangspunkt som anmeldere er som
feltbiolog samt underviser og kursusholder
i halvgræsser.
De største nyheder er et afsnit om klassifikation, flere og mere omfattende nøgler,
artsbeskrivelserne fylder mere, meget større register og endelig en reklame for BFN’s
Forlag. Nedenfor gennemgås de største
nyheder i detaljen:
Klassifikation
Der findes et afsnit om klassifikation på 6
sider. Det er primært relevant for taxonomer og mindre relevant for hovedparten af
målgruppen. Den præsenterede taxonomiske klassifikation bestemmer artsrækkefølgen i bogen.
Nøgler
Nøglerne fylder 59 siden hvilket er 3 gange
så meget som før. Det skyldes primært, at
mange nøglepunkter er suppleret med flotte og værdifulde JCS-tegninger i farver. Det
betyder, at det er nemmere at finde frem til
den korrekte art i nøglen.
Ligesom tidligere er der både en nøgle
til bestemmelse af planter med blomster
eller frugt og en vegetativ nøgle til bestemmelse af planter uden frugter. Nøglerne er
blevet opdateret og udvidet med flere arter.
Nogle af nøglepunkterne og skillekaraktererne er derfor ændret. Det kan derfor
betale sig for erfarne brugere af nøglen i

2. udgave at foretage nogle ekstra udnøglinger i den kommende feltsæson. Nogle
arter har fået flere eller færre alternative
udnøglingspunkter, for eksempel kan både
Spidskapslet Star og Sort Skæne nu nøgles
ud 4 forskellige steder i den vegetative
nøgle, i stedet for tidligere 2 steder hver; til
gengæld er Blågrøn Star reduceret fra 5 forskellige til et enkelt udnøglingspunkt i den
vegetative nøgle.
De største ændringer er i den vegetative
nøgle, som blandt andet er blevet opdelt
i 10 delnøgler (A-J) i stil med Danmarks
Vandplanter. Det er værd at bemærke, at
det ikke længere er muligt at skelne Ræveog Sylt-Star fra hinanden i vegetativ tilstand, det samme gælder Krognæb, Grøn-,
Dværg- og Høst-Star. De første par test af
de nye nøgler virker imidlertid lovende, det
bliver spændende at tage dem i brug, når
feltsæsonen for alvor starter.
Som noget nyt er der en synoptisk nøgle
ligesom i Danmarks Græsser. Her vælger
man et alternativ i 17 forskellige karakter-par (både vegetative og frugt-karakterer) og indsnævrer derved de mulige arter
til 1-flere muligheder, der derefter kan
bestemmes ved hjælp af yderligere nøglepunkter.
Artsbeskrivelser
Artsbeskrivelserne fylder 332 sider, hvilket
er en fordobling i fht. 2. udgaven. Denne
øgning skyldes især, at hver enkelt art får
tildelt 2-4 sider, flere flotte fotos og nu med
farve. Enkelte fotos er dog af dårlig kvalitet, fx Fin Kæruld (s.96). Men overordnet
set bidrager de mange nye fotos til en større sikkerhed i artsbestemmelsen. Det gælder fx billeder af ældre lilla rødder og tværfuren på frugthylstrene hos Spidskapslet
Star (side 200 og 202). Foto af behåringen
af Bakke-Star kan til gengæld godt forvirre
i artsbestemmelsen. Det er ikke altid at
hårene er så tydelige. JCS legendariske
tegninger er der stadigvæk, men desværre
fremtræder enkelte tegninger ikke helt så
skarpe i stregerne som i 2. udg., fordi de
er nedfotograferet fx Tvebo Star side 261.
Desuden ser det ud som om de sort-hvide
stregtegninger er trykt i farve, hvilket giver

et mindre roligt indtryk af tegningerne end
de rent sorte tryk i 2. udg.
Tidligere fik hver art tildelt 2 sider, hvilket gav brugeren et hurtigt overblik over
de danske arter ved at skimme bogens lige
sidenumre (venstre opslag) for artsnavn,
som var angivet øverst til venstre med fed.
I den nye bog har arterne typisk (2)-3 og
4 sider. Det betyder, at et artsopslag kan
starte på enten højre eller venstre side.
Derudover er det danske artsnavn desværre blevet degraderet til 3. linje med mindre
skrifttype og normal font (ikke fed). Skrifttypen og placeringen gør det sværere for
søgeblikket at finde det danske navn. Det
latinske navn har derimod overtaget placeringen fra det danske artsnavn øverst og
med fed. Derudover er der tilføjet svenske,
norske, tyske og engelske synonymer under
det danske artsnavn. Det tyder på at forfatter og forlag med denne udgave satser mere
på et mere internationalt publikum. Det er
fint at forkæle en international målgruppe,
men det er møg-ærgerligt, at det skal være
på bekostning af de danske brugere, som
bruger bogen flere gange om dagen/ugen
i højsæsonen. Vi håber, at placeringen og
fremhævningen af det danske artsnavn
kommer tilbage i næste oplag, snälla du,
bitte, please.
Endelig er der gennemgået flere arter
som ikke er lige relevante, og her går det
igen udover overskueligheden. Det kan
være relevant at medtage arter, som er
nyopdagede arter når vi lever i en tid med
klimatiske ændringer. Men for 12 arter
kunne de med fordel være anbragt i særskilt afsnit bagerst i bogen med titlen ”Opmærksomhedskrævende arter”. Det gælder
Vorte-sumpstrå, Mørkfrugtet Kogleaks,
Vifteaks, Bleg Fladaks og andre Cype
rus-arter uden dansk navn, Bævre-Star, Pyramide-Star, Palmeblad-Star, Rubladet Star,
Hvid Star, Morgenstjerne-Star. Disse ”nye”
fund er meget sjældne og forekommer
ofte kun på en eller meget få lokaliteter;
desuden er flere af dem ikke engang med i
nøglerne. For flere af arterne er de desuden
ikke fundet siden 1990. Det er ærgerligt at
bruge så meget plads til arter, man stort set
aldrig møder i Danmark. Det giver mindre
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overblik over det vigtige. Der er desuden
anvendt 8 sider til at gennemgå hhv. ”Gul
Star – gruppen” (s. 334) og ”De fladfrugtede Star” (s. 388): Grupper med hyppige
hybrider, overgangsformer og forvekslingsmuligheder. Disse 8 sider kunne med fordel ligeledes være angivet i særskilt afsnit
bagerst i bogen. Naturligvis er det vigtigt at
gøre opmærksom på muligt oversete arter,
men i hverdagen er nemmere når de mest
relevante arter er samlet.
Register
Registret er på 12 sider (4 sider i 2. udgaven). Ligesom i den nye vandplantebog
kunne man ønske sig en stiplet linje fra
artsnavn til sidetal, da det er svært at slå
op uden hjælp fra en lineal. Registeret indeholder både danske, latinske, engelske,
norske, svenske og tyske navne. Igen unødvendig meget information til den typiske
danske bruger.
Navnenyt
Endelig er der nye artsnavne i forhold til
2. udgaven som feltbotanikeren skal være
opmærksomme på, og ikke mindst de
forskellige nationale arts- og vegetationsdatabaser. Det gælder fx Liden Kæruld som
har fået dette navn tilbage, efter at have
heddet Uld-Tuekogleaks i 2. udg. Tilsvarende er Tue-Kogleaks tilbage i stedet for
Kær-Tuekogleaks. Den indslæbte Smalbladet Papyrus hedder nu Smalbladet Fladaks
(undtagen i nøglerne, hvor den stadig hedder Papyrus).
Star-have
På side 416 angives en side med dyrkede
arter og et foto af en tysk have med masser
af halvgræsser. Her kunne det være fint
at anvende et foto af den største danske
Star-have som findes i Feldballe i Nationalpark Mols Bjerge. Her er der omkring 40
hjemmehørende arter med gratis adgang
hele året hele dagen.
Reklame
I slutningen af bogen bringes en 5 siders
reklame for den aktive og dygtige forening
(BFN). Foreningen fortjener omtale, men
mindre kunne gøre det. Fx er der sikkert
ikke mange kunder til bogen ”Ringmærkning i 40 år” blandt bogens læsere.
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Boganmeldelse:
Een Orchidé – Mange Kunstneriske Udtryk
Bernt Løjtnant og Henrik Ærenlund Pedersen: Een Orchidé – Mange Kunstneriske
Udtryk.
BFNs forlag, Nors 2016. Pris hos forlaget 250 kr.
Af Peter Wind
Orkidéerne er uden sidestykke den plante
gruppe, der er skrevet flest bøger og
artikler om. Dette udsagn understøttes af
litteraturlisten på 14 sider, der primært
handler om den art, bogen handler om,
nemlig Tætblomstret Hullæbe (Epipactis
purpurata). Et bærende element i bogen
er dens mange tegninger og 41 akvareller
af denne ene art. Akvarellerne er blevet
fremstillet af 41 forskellige kunstnere i perioden 1975 – 1992. Hvis man ikke vidste
bedre, ville man tro, at der er tale om 41
forskellige arter. Men netop Tætblomstret
Hullæbe er den af de danske orkidéer, der
er mindst variabel i udseende, hvilket bogens forfattere også understreger flere gange. Dette udstiller samtidig, hvor svært det
kan være at udføre en naturtro illustration
af en art, idet enhver tegner har sin stil og
kunstnerisk frihed til at fortolke det objekt,
de ønsker at illustrere. Derfor skal brugen
af plantetegninger som endegyldigt facit
for en art altid anvendes med sund fornuft,
da der ofte er tale om en illustration af en
planteart på et bestemt stadium og under
bestemte økologiske forhold, som tegnere
har fået forelagt.
Bogen er opbygget med en tekstside
på de lige sider og en akvarel på de ulige.
Teksten er skrevet af bogens to forfattere
enten hver for sig eller sammen. Teksten
indeholder mange informative oplysninger
om Tætblomstret Hullæbes karakteristika,
biologi, mangel på genetisk variation, ud-

bredelse i Danmark, økologi, bestøvning,
frøspredning og mulighed for hybridisering. Mange af oplysningerne er originale,
idet de er foretaget af bogens forfattere,
hvilket er en af bogens styrker.
Bogen indledes med seks sider om
førsteforfatterens personlige oplevelser om
de første gange, han oplevede Tætblomstret
Hullæbe, og den fascination for netop den
art han har opbygget gennem årene. Disse
sider er illustreret med tegninger af arten
udført af hans dengang 13 årige datter.
Som det fremgår, har bogen haft en lang
tilblivelseshistorie. Dette er nok forklaringen på, at nogle oplysninger bliver gentaget f.eks. oplysningerne om hullæberne
bestøvningsforhold. Man kan selvfølgelig
anlægge den synsvinkel, at gentagelse
fremmer forståelsen. En mindre detalje
er, at der i teksten til datterens Christinas
tegning på side 14 står, at den er tegnet den
22. december 1993, mens Christina selv
har signeret tegning med 22/12-96. Med
hensyn til omtalen af hybridisering savner
jeg en henvisning i litteraturlisten til A.J.
Richards grundige behandling af hullæbe
hybrider, herunder hybrider med skov-hullæbe (E. helleborine) i Stace CA, Preston
CD & Pearman DA (eds.)(2015): Hybrid
Flora of The British Isles. Men alt i alt en
informativ og smuk bog om et umiddelbart
snævert emne – især for de læsere, der ikke
kan få fortællinger nok om orkidéer.
Illustration fra bogens forside.

Konklusion
Konklusionen er KØB BOGEN!! Den er
flot og lækker og meget værdifuld til artsbestemmelse af halvgræsser og det bliver
endnu en milepæl i den danske botaniske
artsbestemmelseslitteratur.
Bogen indeholder dele som i forhold til
2. udgaven er en forringelse, men noget
som forhåbentlig bliver forbedret i næste
oplag.
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