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Danmark har et utal af naturhistorisk 
spændende lokaliteter, men kun på få er 
den såkaldt ”lavere” fauna beskrevet på 
grundlag af systematiske undersøgelser. 
Det er uheldigt, for denne fauna, især led-
dyrene, udgør en meget stor andel af den 
samlede artsrigdom. I tider, hvor presset på 
naturområderne kun stiger, er manglende 
viden om naturværdierne en væsentlig 
hindring for effektiv  naturbeskyttelse. Det 
gælder både ved udvælgelse af lokaliteter, 
der fortjener særlig beskyttelse, og ved 
valg af eventuelle plejeforanstaltninger. 
Uden sikker viden risikerer man at prisgive 
større naturværdier end man redder. Der-
for er der behov for meget mere konkret 
viden om faunaens sammensætning i de 
tilbageværende naturområder, som endnu 

kan betegnes som relativt upåvirkede af det 
moderne samfunds ekspansion.

Men konkret viden om arternes forekomst 
gør det ikke alene. Vi skal også have red-
skaber til at bearbejde denne viden. Selv 
om man har fuldt kendskab til, hvilke arter 
der forekommer på en lokalitet, tilbagestår 
spørgsmålene: Er denne fauna interessant? 
Er alle habitater på lokaliteten lige interes-
sante? Hvordan bidrager den til regionens 
og landets biodiversitet? Og ikke mindst: 
Hvordan udtrykker man et områdes ”vær-
di” på en måde, der er forståelig og accep-
tabel også for alle dem, der ikke kender 
de enkelte arter? Til det formål må vi have 
kriterier, der i princippet er så generelle, at 
de kan anvendes på alle organismegrupper. 

De fleste naturhistorikere vil være enige 
i, at de mest hensynskrævende arter er de 
habitatspecialister, som kun findes i spar-
somt forekommende habitattyper og er af 
begrænset forekomst og udbredelse, samt 
at de mest interessante og hensynskræven-
de habitater/lokaliteter er sådanne, som er 
rige på denne type arter. Habitatspecialister 
fra sjældne habitattyper er særligt sårbare, 
fordi deres populationer er små og spredte; 
de har stor risiko for at uddø lokalt, og hvis 
det sker, er mulighederne for at lokaliteter-
ne genkoloniseres via naturlig spredning 
ringe. Gentagen lokal uddøen kan nemt 
føre til national uddøen. Derfor vil vi 
lægge sådanne kriterier til grund i denne 
undersøgelse af Sepstrup Sandes edder-
koppefauna. 

Sepstrup Sande (56° 5’ N, 9° 24’ E) er et af 
flere midtjyske naturområder, som fortje-
ner nærmere undersøgelse. Det er del af 
et Natura 2000 område, der også omfatter 
Vrads Sande, Palsgård Plantage, Hampen 
Sø mfl. (Århus Amt 2007). Det er et blan-
det naturområde på næringsfattig, sandet 
jordbund, omfattende indlandsklitter, 
lyng- og græshede, samt fattigkær. En bæk 
(Skærbæk) slynger sig gennem lokaliteten. 
Sepstrup Sande er på næsten alle sider om-
kranset af nåleplantage, men støder enkelte 
steder op til dyrkede marker. 

I sommeren 1989 gennemførte vi i Sep-
strup Sande en undersøgelse af leddyr-fau-
naen i en række af områdets mest karak-
teristiske habitattyper. Ved at benytte flere 
indsamlingsmetoder registrerede vi fauna-
en i de forskellige lag af disse habitater. De 
samlede resultater for hele leddyr-faunaen 
er beskrevet i Nielsen & Toft (1989).  Vi vil 
her udnytte resultaterne for edderkopper 
til at besvare en række spørgsmål vedrø-
rende de forskellige habitaters naturværdi 
og forskellige vurderingsmetoders anven-
delighed. Hvilke typer informationer, man 
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Summary

The spider fauna of Sepstrup Sande, Denmark
Sepstrup Sande is a nature area in Central Jutland, Denmark, covered by heathlands, 
grasslands, open sandy dunes with sparse Corynephorus canescens vegetation, oligo-
trophic marshes and scattered regrowth of coniferous trees. During the summer 1989 
we sampled the arthropod fauna in these habitats by means of collecting methods that 
covered the strata of each habitat: pitfall traps, water traps, sweep netting, and beating 
from coniferous trees. Here we analyze the spider material with the aim of evaluating 
the relative “value” of the habitats as revealed by the spider fauna. We used two value 
criteria: 1) the species’ dispersal abilities (assuming aeronauts (ballooners) have low-
er value than non-aeronauts), 2) the species’ habitat spectra and Danish distributions 
(assuming habitat specialists to have higher value than generalists; and species with 
restricted Danish distribution to have higher value than widely distributed species). 
Comparisons were made using indices of % aeronautic species, average habitat width 
and average Danish district distribution for the species caught in each habitat stratum. 
We found that both criteria point at the open sandy area and the oligotrophic marsh as 
the most valuable habitats, as they have low proportion of aeronauts and high number 
of habitat specialists with restricted Danish distribution. We also show that the aero-
nautic species of Sepstrup Sande have wider habitat niches and occur in more Danish 
districts than non-aeronautic species. This shows that the two evaluation criteria are 
correlated.

Keywords: Araneae, conservation value, dispersal strategy, faunistic evaluation, gener-
alists-specialists, rarity
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konkret skal benytte til vurderingerne af 
en bestemt dyregruppe, kan afhænge af 
gruppens specielle biologiske karakteri-
stika, samt hvilke informationer der er 
tilgængelige i en form, som muliggør en så 
objektiv vurdering som muligt. Det er for 
det første vigtigt, at forskellige metoder er 
korrelerede, så konklusionerne i princippet 
er uafhængige af den valgte type data. For 
det andet kan ikke alle metoder og alle 
typer data være lige brugbare, dvs være lige 
gode til at skelne mellem mere eller mindre 
interessante faunaer. 

Vi vil sammenligne to metoder, som base-
rer sig på edderkoppernes spredningsstra-
tegier hhv. deres habitatforhold og danske 
udbredelse. Nogle edderkopper spreder 
sig gennem luften som flyvende sommer 
(kaldes aeronauter); andre arter har ikke 
denne adfærd. Nogle arter findes i mange 
forskellige habitattyper (de er habitat-ge-
neralister), andre forekommer kun i nogle 

ganske få (habitat-specialister). Det virker 
umiddelbart plausibelt, at arter med aero-
nautadfærd har en større udbredelse end 
arter uden denne spredningsmekanisme. 
De kan lettere kolonisere nye områder, så 
sandsynligheden for at arten kommer til et 
område, hvor den ikke findes i forvejen, er 
meget større, end hvis den ikke har denne 
spredningsform. Under en flyvetur har 
aeronauterne kun begrænset kontrol over, 
hvor de lander, dvs. også hvilken habitat de 
lander i. De kan derfor være nødsaget til at 
etablere sig og evt. reproducere i en række 
forskellige habitattyper. Alt i alt vil man 
forvente, at aeronautiske arter vil kunne 
findes i et bredere habitatspektrum end 
arter med ringere spredningsevne.

Vi har ud fra artslisterne fra Sepstrup 
Sande foretaget vurderinger af faunaens 
naturværdi i de forskellige habitater samt 
testet de to hypoteser, at 1) aeronautiske 
arter er mere udbredte i Danmark end 

ikke-aeronautiske arter, og 2) aeronautiske 
arter har et videre habitatspektrum end 
ikke-aeronautiske arter. Til vurderingen af 
Sepstrup Sandes fauna vil vi benytte pub-
licerede baggrundsinformationer, som er 
let tilgængelige for alle, således at enhver 
kan foretage tilsvarende analyser på andet 
materiale.

MATERIALER OG METODER
Arter og habitater
Undersøgelserne blev foretaget fra 13. 
juni til 24. juli 1989. Den korte periode 
medfører, at flere arter, som forekommer i 
området, ikke er blevet registreret. Det gæl-
der i særdeleshed arter, hvor voksne kun 
optræder om efteråret, eller som har deres 
aktivitetsperiode efterår-vinter. Artslisten 
er derfor en minimumsliste. Juni måned, 
der normalt er det tidspunkt på året, hvor 
artsrigdommen i edderkoppefangster er 
størst, er dog delvis inkluderet.

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

Fangglas
Pitfall traps

Fangspande
Water traps

Ketsjning
Sweepnetting

Nedbankning
Beating from trees

I alt
Total

I alt for habitattype
Total for each habitat type

Sandskægsørken
Corynephorus ”desert”

25 (56%)   2 (0%) - 26 (58%)

Græshede vest
Grass heath west

44 (14%) 12 (8%) 26 (19%) - 63 (16%)
}   81 (14%)

Græshede øst
Grass heath east

37 (11%) 13 (0%) 23 (9%) - 58 (10%)

Fattigkær vest
Oligotrophic marsh west

29 (14%) 15 (20%) 21 (14%) - 54 (17%)
}   75 (15%)

Fattigkær øst
Oligotrophic marsh east

36 (11%) 23 (4%) 17 (12%) - 57 (11%)

Lynghede vest
Calluna heath west

38 (13%) 13 (8%) 22 (23%) - 61 (16%)
}   81 (19%)

Lynghede øst
Calluna heath east

42 (14%) 12 (8%) 23 (17%) - 62 (16%)

Lynghede nord
Calluna heath north

- - 20 (15%) - -

Fyrretræer
Pine trees

- - - 16 (19%) -

Granplantage
Spruce plantation

- - - 11 (18%) -

Total Total 98 (26%) 48 (10%) 54 (15%) 21 (14%) 145 (23%)

Tabel 1. Antal edderkoppearter (% habitatspecialister, dvs. kendt 
fra mindre end 20 habitattyper i Europa (jfr. Hänggi et al. 1995)) 
fra Sepstrup Sande fordelt på habitater og indsamlingsmetoder.   
- : ingen prøver.

Table 1. Number of species from different habitats of Sepstrup Sande 
(% habitat specialists, i.e. species known in Europe from less than 20 
habitat types (cf. Hänggi et al. 1995)) as revealed by different collec
ting methods.  : not applicable.
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Vi udvalgte til undersøgelsen de mest ka-
rakteristiske naturtyper for lokaliteten, og 
så vidt muligt to adskilte repræsentanter 
for hver (Tabel 1). Alle tre hovedhabitater 
græshede, lynghede og fattigkær fandtes 
i både den vestlige og den østlige del af 
området. For lyngheden blev desuden en 
bevoksning mod nord inkluderet. Om-
råderne med lynghede (Figur 1) var for 
det meste dækket med yngre eller moden 
hedelyng (Calluna vulgaris), nogle steder 
med spredt indvandring af selvsåede bjerg-
fyr (Pinus mugho). Græshede-områderne 
(Figur 2) var domineret af bølget bunke 
(Deschampsia flexuosa). Fattigkærene 
lå enten i en lavning med Sphagnum, 
kæruld, benbræk og klokkelyng (Fattigkær 
vest, Figur 3), eller det var dannet som 
udsivningskilde mod Skærbækken med 
mosdække (Sphagnum, Polytrichum) iblan-
det tranebær, rosmarinlyng mfl. (Fattigkær 
øst). Den næsten vegetationsfrie sand-
skægsørken (Figur 4), dvs. åben sandflade 
med sparsom bevoksning af sandskæg 
(Corynephorus canescens) fandtes kun i en 

enkelt større plet. Enkelte indsamlinger 
blev desuden foretaget i rødgran fra kan-
ten af Børgelund Plantage (Figur 1) samt 
i spredt opvækst af skovfyr (Figur 4). På 
tidspunktet for undersøgelsen havde der 
ikke været væsentlige forstyrrelser (fx i 
form af afgræsning eller andre plejeforan-
staltninger) i flere årtier. Siden 1998 er der 
ryddet opvækst af nåletræer, og græs- og 
hedearealerne er blevet græsset af kvæg 
(Århus Amt 2007) og senere af heste.

Indsamlingsmetoder
Vi benyttede flere indsamlingsmetoder, for 
så vidt muligt at få fat på arter, der lever i 
de forskellige niveauer i habitaterne.  

Fangglas bestod af 300 ml syltetøjsglas 
nedgravet i flugt med jordoverfladen. Som 
fang-/konserveringsvædske benyttedes en 
2% formalinopløsning tilsat nogle dråber 
opvaskemiddel samt en mindre mængde 
kølervæske. Sidstnævnte tjente til at undgå 
fuldstændig udtørring i tilfælde af lang pe-
riode med varmt vejr. Fangglassene fanger 

dyr som er aktive på jordoverfladen.
Fangspande bestod af hvide plastbøtter 
(højde 12 cm, diameter 17 cm) opstillet 
på jordoverfladen, dog nedgravet 2 cm for 
stabilisering. Samme fangvæske som for 
fangglas. Fangspandene fanger dyr som er 
aktive i den lavere vegetation. 

Ketsjning blev foretaget med vegetations-
ketsjer (diameter 40 cm). Hver prøve be-
stod af 50 slag med slaglængde på ca. 2 me-
ter. Med ketsjeren fanges dyr, der befinder 
sig i toppen af vegetationen, og fangsten er 
uafhængig af dyrenes aktivitetsniveau.
Nedbankning blev kun benyttet til indsam-
lingerne på nåletræer (skovfyr og rødgran.) 
Den blev foretaget med en rundstok, og 
dyrene blev opsamlet i en bankeskærm 
(50*50 cm) med påmonteret samleglas. En 

Figur 1. Lynghede. Børgelund Plantage i 
baggrunden. Foto S. Toft 2017.
Calluna heath. The spruce plantation in the 
background.
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prøve omfattede dyrene opsamlet fra 10 
lavthængende grene efter 10 kraftige slag 
på hver gren. 

På hver af stationerne Lyng vest og øst, 
Græs vest og øst, Kær vest og øst samt 
Sandskægsørkenen blev opstillet 10 fang-
glas på en linje med 2 m indbyrdes afstand. 
På hver af disse blev også opstillet 2 fang-
spande, placeret ved hver ende af linjen 
med fangglas. Fælderne blev røgtet 3 gange 
i indsamlingsperioden. I forbindelse med 
opsætning og røgtning af fælderne (dvs. 4 
gange i alt) blev indsamlet 10 ketsjerprøver 
på hver station med undtagelse af sand-
skægsørkenen. Ketsjerindsamling i Lyng 
nord, samt nedbankningerne fra rødgran 
og fyr blev hver kun foretaget en enkelt 
gang. 

Foruden edderkopperne blev også andre 
spindlere (mejere og mosskorpioner) iden-
tificeret.

Vurdering af edderkoppefaunaen
Vi har benyttet to metoder til vurdering 
af edderkoppefaunaen i Sepstrup Sandes 
forskellige habitater. Den første metode 
skyldes tjekken V. Růžička (1986) og tager 
udgangspunkt i edderkoppernes spred-
ningsstrategier. Velkendt er ”flyvende 
sommer”: edderkopperne kravler op i et 
græsstrå, vender sig med bagenden i vejret 
og udsender silketråde; disse trækkes fra 
spindevorterne af vinden, og når de er 

lange nok, slipper edderkoppen og lader 
sig bære med. Teknikken bruges kun ved 
lave vindhastigheder (hovedsagelig < 3 m/
sek), og det er meget forskelligt, hvor langt 
væk dyrene kan nå. Růžička (1986) kaldte 
disse arter ”ekspansive”, men i dette begreb 
inkluderede han også andre meget mobile 
arter, som han skønnede havde god spred-
ningsevne. Vi har her valgt udelukkende 
at definere kendte aeronauter som ekspan-
sive, idet langdistancespredning må anses 
for vigtere end kortdistancespredning med 
hensyn til (gen)kolonisering af områder, 
hvor en art mangler, og da det ellers vil 
være vanskeligt at opstille eksakte kriterier 
for, hvilke arter der skulle medregnes og 
hvilke ikke. De mest aktive aeronauter 
lever i fysisk ustabile habitater, fx strande, 
strandenge, dyrkede marker mm, hvor det 
kan være lige så risikabelt at forblive på 
samme sted som at tage ud på en farefuld 
flyvetur.

I modsætning til disse aeronautiske arter er 
der andre, der aldrig eller meget sjældent 
flyver. Det gælder i særdeleshed mange ha-
bitatspecialister fra forholdsvis stabile ha-
bitater. Man kan udnytte viden om arternes 
flyveaktivitet til at afgøre, om en habitat/
lokalitet er værdig til særlig opmærksom-
hed eller ej. En fauna, der hovedsagelig 
består af aeronauter, vil forholdsvis hurtigt 
kunne genskabes efter en kraftig forstyrrel-
se, hvilket ikke er tilfældet med en fauna af 
ikke-aeronautiske arter. Hvis man under-

søger edderkoppefaunaen på en lokalitet, 
kan man udregne indekset ”% ekspansive 
arter” eller ”% af individer der tilhører de 
ekspansive arter”.  Růžička (1986) fandt, at 
i uforstyrrede områder (naturreservater) lå 
indekset på 5-45%, mens landbrugsudnyt-
tede habitater havde indeksværdier mellem 
85 og 100%. Vi har taget oplysninger om, 
hvilke arter fra Sepstrup Sande, der er 
kendte aeronauter, fra Bell et al. (2005), 
som oplister samtlige edderkoppearter i 
verden, der er rapporteret som aeronauti-
ske (se Appendiks 1, som angiver, hvilke af 
Sepstrup Sandes arter der er aeronautiske). 
Kun artsbestemte individer indgik i bereg-
ningen af dette og nedenstående indeks.
Den anden metode udnytter den eksiste-
rende viden om de enkelte arters udbre-
delse og habitatforekomst, idet den kom-
binerer to indeks, der hver især udtrykker 
disse forhold. Den har tidligere været 
benyttet til karakteristik af edderkoppe-
faunaen i Nationalpark Thys habitattyper 
(Toft 2013). Til zootopografiske formål er 
Danmark inddelt i 11 faunistiske distrikter. 
Den kendte udbredelse af de danske ed-
derkoppearter fordelt på distrikter findes 
i http://www.danmarks-edderkopper.dk/
Tjekliste-over-Danmarks-edderkopper. I 
artslisten fra Sepstrup Sande (Appendiks 

Figur 2. Græshede med spredte nåletræer. 
Foto: B.O. Nielsen 1989.
Grass heath with scattered coniferous trees.
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1) er tilføjet oplysning om, hvor mange af 
disse distrikter hver art er fundet i. Ud fra 
artslisterne fra hver habitattype i Sepstrup 
Sande kan beregnes det gennemsnitlige an-
tal distrikter i Danmark, som arterne fore-
kommer i (antal distrikter/art: ΣDi/S, hvor 
Di er antal distrikter, som art i er kendt 
fra; S er det samlede antal arter). Ved at 
inkludere oplysningerne om, hvor mange 
individer af hver art der er fanget på hver 
habitat, kan indekset udtrykkes som antal 
distrikter/individ: ΣDi*Ni/N, hvor Ni er an-
tal individer af art i og N er det totale antal 
individer. Sidstnævnte indeks tager således 
højde for arternes hyppighed. Begge indeks 
varierer mellem 1 og 11.

Viden om alle centraleuropæiske edder-
koppearters habitatforekomst er samlet i 
bogen Lebensräume mitteleuropäischer 
Spinnen (Hänggi et al. 1995). Forfatterne 
benyttede en habitattypeklassifikation med 
85 enheder. De har gennemgået flere hund-
rede artikler fra Mellemeuropa (inklusive 
Danmark) og for hver art noteret, hvilke af 
de 85 habitattyper, de er fundet i og hvor 
hyppigt. Til brug i denne artikel er for hver 
art i Sepstrup Sande optalt, i hvor mange 
habitattyper den forekommer (se Appen-
diks 1). Derefter er udregnet to indeks for 
gennemsnitlige antal habitater/art (ΣHi/S) 
og gennemsnitlige antal habitater/individ 
(ΣHi*Ni/N), hvor Hi er antal habitater art 
i er kendt fra. Begge indeks varierer fra 1 
til 85. Vi har desuden arbitrært inddelt ar-

terne i habitatspecialister (< 20 habitater), 
ekstreme habitatspecialister (< 10 habita-
ter) og habitatgeneralister (≥ 20 habitater).
Informationerne om arternes biologiske 
karakteristika er benyttet, som de er publi-
cerede (Bell et al. 2005; Hänggi et al. 1995; 
den danske tjek-liste), også selv om andre 
kilder eller personlig information kunne 
have korrigeret dem. Dette er gjort for at 
udelukke subjektive elementer fra vurde-
ringerne.  

For både distriktsudbredelsen og habitat-
fordelingen gælder, at habitatspecialister 
vil score lave værdier. Det betyder, at 
lokaliteter med mange arter, som er habi-
tatspecialister, eller hvor habitatspecialister 
er antalsmæssigt dominerende, vil have 
lave indeksværdier. Omvendt vil lokali-
teter domineret af generalister have høje 
indeksværdier. Oftest vil det være sådan, 
at habitatspecialister forekommer i færre 
danske distrikter end habitatgeneralister. 
Det skyldes at mange distrikter helt kan 
mangle nogle af de habitater, som specia-
listerne kræver, eller at habitaterne er små 
og sjældne. I så fald er der stor chance for, 
at arterne er uddøde i ét eller flere distrik-
ter, eller også er chancen for, at de er blevet 
registreret der, lille. Når de to indeks kom-
bineres i et koordinatsystem, vil lokaliteter 
med mange habitatspecialister (dvs. de fau-
nistisk mest spændende lokaliteter) ligge 
tættest på koordinatsystemets start (nedre 
venstre hjørne), mens lokaliteter/habitater 
domineret af generalister vil ligge langt ude 
i koordinatsystemet (øvre højre hjørne). 
De to indeks behøver dog ikke være strengt 
korrelerede. Habitatspecialister i vidt ud-

bredte habitattyper kan sagtens forekomme 
i mange distrikter. Derfor er kombinatio-
nen af de to indeks nyttig. 

RESULTATER
I alt blev indsamlet 7233 spindlere, hvor-
af 6859 edderkopper, 366 mejere og 8 
mosskorpioner (Appendiks 1). Blandt 
edderkopperne kunne 5699 identificeres 
til art (inklusive juvenile), mens resten var 
ubestemmelige ungestadier. Der var 145 
arter edderkopper, 7 arter mejere, samt 2 
arter mosskorpioner. Hertil kom 2 arter 
edderkopper, som fandtes i området, men 
ikke optrådte i de systematiske indsam-
linger. Kun edderkopperne vil blive nær-
mere behandlet i det følgende.

Artsrigdom
Det samlede antal edderkoppearter i 
naturtyperne lynghede, græshede og fat-
tigkær var næsten ens, og det samme er 
i store træk tilfældet, når man betragter 
hver indsamlingsmetode for sig (Tabel 1). 
Artsrigdommen i sandskægsørkenen er 
lavere end i disse habitater, også selv om 
man kun tager fangsterne fra fangglassene 
i betragtning. Ialt-kolonnen viser langt hø-
jere værdier end kolonnerne for de enkelte 
indsamlingsmetoder, hvilket illustrerer fau-
naens lagdeling: Det er forskellige arter, der 
lever i de forskellige lag, og som vi derfor 
også fanger med de forskellige metoder. 

% ekspansive arter
Alle indsamlingsmetoder viser stor vari-
ation mellem habitattyperne i andelen af 
aeronauter (Figur 5) både på individniveau 

Figur 3. Fattigkær. Foto S. Toft 2017.
Oligotrophic marsh.
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og på artsniveau. For nogle habitaters/
indsamlingsmetoders vedkommende er 
andelen højere, når den udtrykkes på arts- 
frem for individniveau, for andres ved-
kommende er det omvendt. Hvis indekset 
på individniveau er størst, er aeronauterne 
antalsmæssigt relativt dominerende; hvis 
indekset på artsniveau er det højeste, er 
ikke-aeronauterne relativt dominerende. 
Der er ingen sammenhæng mellem de 
to udtryk (t20 = 0,61; P = 0,55), dvs. hvis 
en prøve har lav % af aeronauter på arts-
niveau, har den det ikke nødvendigvis på 
individniveau.  Forskellige habitattyper 
kan have lav andel aeronauter i forskellige 
lag af habitaten: på jordoverfladen er det 
sandskægs ørkenen og Fattigkær vest; i 

vegetationen græshederne samt Lyng vest 
(Figur 5A). Nedbankningsprøverne fra 
rødgranplantagen ligger også lavt. Udtrykt 
på artsniveau er det stadig sandskægsørke-
nen, Lyng vest og granplantagen, der ligger 
lavt (fig. 5B). 

Udbredelse og habitatbredde
Inden for hver indsamlingsmetode ses en 
positiv lineær sammenhæng mellem de to 
indeks for hhv gns. antal danske distrikter, 
hvor arterne forekommer, og gns. antal 
habitater (i Europa), de er kendt fra (Figur 
6). Dette gælder både på individ- og arts-
niveau. To habitaters fauna udmærker sig 
i begge tilfælde, nemlig overfladefaunaen 
i sandskægsørkenen og vegetationslagets 
fauna i Fattigkær vest. Begge faunaer er 
i højere grad end andre habitaters rig på 
arter/individer med begrænset forekomst i 
Danmark og kendt fra få habitattyper. Des-

uden ligger kærenes overfladefauna (dvs i 
tørvemoslaget) samt lyng- og græsheder-
nes vegetationsfauna (fangspande) relativt 
lavt for begge indeks på individniveau 
(Figur 6A). 

Sammenfattende kan siges, at sandskægs-
ørken og fattigkær kan opvise meget inter-
essante og hensynsberettigede edderkoppe-
faunaer, i anden række fulgt af lyng- og 
græshede.  

Hvilke arter er de mest interessante i de 
enkelte habitattyper?
Her skal fremhæves de mest markante 
arter fra hver habitattype, dels de ekstreme 
specialister (antal habitater h < 10) og i 
særdeleshed de, der kan optræde med nu-
merisk dominans, dels mere bredspektrede 
arter med begrænset udbredelse i Danmark 
(antal distrikter  d < 5).

Figur 4. Sandskægs”ørken”. Foto S. Toft 
1989 Corynephorus ”desert”
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I Sandskægsørkenen er en ekstrem ha-
bitatspecialist fanget i størst tal af alle: 
Alopecosa fabrilis (8 h, 7 d). To andre 
habitatspecialister (Sitticus saltator (9 h, 
7 d), Steatoda albomaculata (4 h, 9 d) og 
yderligere to mellem-specialiserede ar-
ter (Drassodes cupreus (15 h, 10 d) eller 
sjældne arter (Zelotes petrensis (31 h, 4 d) 
blev fanget i antal; foruden Haplodrassus 
dalmatensis (6 h, 5 d), Zelotes longipes (7 h, 
11 d), og Talavera petrensis (7 h, 2 d) i fåtal.  
Kun en enkelt habitatgeneralist (h ≥ 40) 
blev fanget i habitaten i antal (Drassodes 
pubescens (45 h, 9 d). Alle øvrige habitater 
havde adskillige generalistarter. I Fattigkær 
vest fandtes en ekstrem habitatspecialist 

(Clubiona norvegica (1 h, 4 d)) i stort antal. 
Også Pardosa sphagnicola (8 h, 5 d) var 
hyppig i kærene, mens Hypselistes jacksoni 
(4 h, 2 d) og Leptothrix hardyi (8 h, 6 d) 
var fåtallige. I lyngheden fandtes to habi-
tatspecialister: Macrargus carpenteri (6 h, 
4 d), Philodromus histrio (4 h, 8 d); i græs-
heden en enkelt: Scotina gracilipes (8 h, 7 
d). Flere ganske habitatspecialiserede arter 
var almindelige i Sepstrup Sande og nogle 
af dem forekom i flere habitattyper, dvs. i 
både kær, græs- og lynghede. Det gælder fx 
Gnaphosa leporina (9 h, 5 d), 

Det fremgår af ovenstående, at antallet af 
specialister er højest i sandskægsørkenen, 

derefter følger fattigkærene, lyngheden 
og græsheden, mens nåletræerne ingen 
stærkt habitatspecialiserede eller sjældne 
arter havde. At hele området er faunistisk 
spændende, fremgår af, at ca. næsten fjer-
dedel af samtlige arter er habitatspecialister 
(Tabel 1).

Sammenhæng mellem de to  
vurderingsmetoder
Det testes her, om aeronauter har videre 
udbredelse og bredere habitat-nicher end 
ikke-aeronauter. Begge hypoteser  bekræftes 
(Welch test, Antal distrikter: t = 5,05, P 
< 0.0001; Antal habitater: t = 4,78, P < 
0.0001; Figur 7). Aeronauterne findes i 

Figur 5. Procent aeronautiske edderkopper i forskellige lag af Sep-
strup Sandes habitater, udregnet på individniveau (A) og på artsni-
veau (B). Lagdelingen er udtrykt gennem de anvendte indsamlings-
metoder: P: fangglas nedgravet i jorden; S: fangspande placeret på 
jordoverfladen; K: ketsjning i toppen af vegetationen; N: nedbank-
ning fra nåletræer.
Figur 5. Percentage of aeronautic spiders in different strata of the 
habitats of Sepstrup Sande calculated at individual (A) and species (B) 
level. Habitat colour and symbol codes: grey squares = Corynephorus 
“desert”, blue circles = oligotrophic marsh, light green triangle = grass 
heath, red triangle = Calluna heath, dark green diamond = coniferous 
trees. The strata are indicated by the collection methods: P: pitfall traps 
dug into the ground; S: water traps placed on the gound; K: sweepnet 
sampling from low (grass/herb/dwarf shrub) vegetation; N: beating 
from coniferous trees.

Figur 6. Sammenhænge mellem habitaternes gennemsnitlige 
europæiske habitatbredde-indeks og deres gennemsnitlige danske 
udbredelses-indeks udtryk pr. individ (A) og pr. art (B). Symbol-
er:  fangglas;  fangspande;  ketsjning;   nedbankning.
Figur 6. Relationships between European habitat width index and 
Danish distribution index for the habitats at Sepstrup Sande, ex
pressed per individual (A) and per species (B). Symbols:  pitfall 
traps (Danish “Fangglas”);  water traps (“Fangspande”);  
sweepnetting (“Ketsjning”);   beating from coniferous trees 
(“Nedbankning”). Habitat colour codes: grey = Corynephorus 
“desert”, blue = oligotrophic marsh, light green = grass heath, red = 
Calluna heath, dark green = coniferous trees
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gennemsnit i 1,6 flere faunistiske distrikter 
i Danmark end de ikke-aeronautiske arter; 
man bemærker i særdeleshed, at aeronau-
terne er tæt på at forekomme i samtlige 
11 distrikter (Figur 7A; jfr. at maximum 
er 11). Aeronauterne forekommer også 
i 14 flere europæiske habitattyper end 
ikke-aeronauter. Dette bekræfter, at aero-
nauterne i forhold til ikke-aeronauter er 
mere vidt udbredte habitatgeneralister og 
dermed også, at spredningsadfærd og habi-
tatbinding til dels indeholder samme type 
information.

DISKUSSION
Ud fra habitat/udbredelses-kriteriet kan 
sandskægsørkenen og fattigkær vest ud-
peges som de mest interessante habitater 
hvad angår jordoverfladefaunaen, mens 
fattigkær og til dels lyng- og græshede top-

per hvad angår vegetationsfaunaen (Figur 
6). Dette er særlig tydeligt, når indeksene 
udregnes på individniveau (Figur 6A). Det 
betyder, at de værdifulde habitater ikke 
blot muliggør tilstedeværelsen af specia-
liserede arter, men også fremmer disses 
relative dominans. 

Sandskægsørkenen husede væsentlig færre 
arter end de øvrige habitater (Tabel 1). 
Alligevel var det den habitattype, som mest 
konsistent faldt ud med lave indeksværdier 
(dvs høj ”naturværdi”) (Figur 6B). Bemærk 
at det kun er jordoverfladefaunaen, der 
er interessant her: de sparsomme fangster 
fra fangspandene ligger i den modsatte 
ende af skalaen. Årsagen til dette er, at ha-
bitaten har så lidt vegetation, at der ingen 
selvstændig vegetationsfauna er. De dyr, 
som er fanget i fangspandene, er strejfere, 
som har spredt sig ind over området fra de 
omgivende habitater. Sandskægsørkenen 
er, som i øvrigt også fattigkærene, en habi-
tattype, som i Danmark kun forekommer 
i spredte enheder hver af ringe udstræk-
ning. Begge er også ”ekstreme” i deres 
miljøforhold, men på forskellig måde. De 
er næringsfattige og åbne, men hvor den 
ene kan være meget tør, varm og vegetati-
onsløs, er den anden våd og dækket af lav 
vegetation. De har derfor intet sammenfald 
i artsindhold. Det er formentlig deres ”eks-
treme” karakteristika, som er baggrunden 
for forekomsten og den relative dominans 
af snævre habitatspecialister. Disse arter 
har tilpasset sig miljøforhold, hvor de mest 
bredspektrede habitatgeneralister ikke er 
konkurrencedygtige, samtidig med at de 
ikke selv er konkurrencedygtige over for 
habitatgeneralisterne i mindre ekstreme 
habitater.

Resultaterne i denne undersøgelse falder 
fint i tråd med andre tilsvarende fra Dan-
mark. Således fandt Bruun & Toft (2004) 
høj andel af habitatspecialister samt meget 
lav andel ekspansive arter (< 8%) i to tør-
vemoser på Djursland. I en undersøgelse 
fra Nationalpark Thy blev det fundet, at 
grå klit, klithede og hedemoser var de 
habitattyper, som kunne tillægges den 

højeste naturværdi ifølge habitat/udbredel-
ses-indeksene (Toft 2013). Den grå klit kan 
opfattes som det kystnære modstykke til 
indlandsklitternes sandskægshabitat: beg-
ge er meget næringsfattige med sparsom 
vegetation, dvs en stor andel af arealet er 
med bare sandflader specielt på sydvendte 
skråninger. Der er da også et vist overlap 
i artssammensætningen; således bidrager 
Alopecosa fabrilis væsentligt til de lave in-
deksværdier begge steder. Nationalparkens 
hedemoser kunne tilsvarende opfattes som 
modstykke til Sepstrup Sandes fattigkær. 
Her er dog kun få fælles arter blandt mo-
sespecialisterne. 

I begge plots af Figur 6 udgår regressions-
linjerne vifteformet fra koordinatsystemets 
udgangspunkt med hhv fangglas, fangs-
pande og ketjsning/nedbankning beliggen-
de diagonalt fra øvre venstre felt til nedre 
højre felt. Da fangstmetoderne reflekterer 
faunaen i stigende niveauer af habitaten fra 
jordoverflade over lavere vegetationslag til 
højere vegetationslag, kunne det afspejle 
nogle systematiske forskelle mellem arter 
fra forskellige vegetationslag. Mønstret 
siger, alt andet lige, at jordoverfladearterne 
til trods for brede habitatspektre er be-
grænsede i deres danske udbredelse, mens 
arter fra højere lag er vidt udbredte i Dan-
mark til trods for snævre habitatvalg. Ar-
terne fra nåletræerne viser fx næsten lige så 
smal habitat-niche som dem fra sandskæg-
sørkenen, men er meget videre udbredte. 
Der er mindst tre faktorer, der spiller sam-
men om dette. For det første er antallet af 
skovhabitater og andre træbevoksede habi-
tater i den anvendte klassifikation (Hänggi 
et al. 1995)  væsentlig lavere end antallet 
af åbne habitater (ca. en tredjedel). For 
det andet kan habitater, der er klassificeret 
som træbevoksede, være mere eller mindre 
åbne; jo mere åbne des lettere vil de være 
tilgængelige for bredspektrede arter fra det 
åbne land, og disse vil derfor også blive 
registreret som skovarter. For det tredje vil 
arter, som er habitatspecialister i alminde-
lige og vidt udbredte habitattyper, naturlig-
vis også kunne være vidt udbredte. Dette 
er særlig relevant for fx nåletræsarterne: 

Figur 7. (A) Antal danske faunistiske 
distrikter (gns ± SE) og (B) Antal habitat-
typer (gns ± SE) som ikke-aeronautiske  
(n = 85) hhv. aeronautiske (n = 63) edder-
koppearter fra Sepstrup Sande er kendt fra.
Figur 7. (A) Number of Danish faunistic 
districts (mean ± SE) and (B) Number 
of habitat types (mean ± SE) from which 
nonaeronautic (Nej; n = 85) and aeronau
tic (Ja; n = 63) spider species from Sepstrup 
Sande are known. Data for abscissa: Bell et 
al. 2005; ordinates (A): http://www.dan-
marks-edderkopper.dk/Tjekliste-over-Dan-
marks-edderkopper; (B) Hänggi et al. 1995.
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nåletræsplantager forekommer over hele 
landet, og de huser dels arter, som fore-
kommer i både løv- og nåleskov, men også 
arter som udelukkende findes i nåleskov. 
Endelig kan det ikke udelukkes, at vegeta-
tionslagenes arter, som gennemsnitligt er 
større og mere markant tegnede og dermed 
lettere at identificere i felten, generelt er 
mere fuldstændigt kortlagt. 

Vores resultater viser, at de mest spænden-
de og hensynskrævende habitater kan være 
ganske små i udstrækning. En optimal 
plejestrategi må tage hensyn til dette. Det 
vil fx sige, at hvis et større område skønnes 
at kræve plejeforanstaltning (fx græsning), 
så kan det være bedst at undlade denne be-
handling på særlige felter – ellers risikerer 
man at gøre mere skade end gavn. Dette 
gælder i denne sammenhæng hovedsagelig 
fattigkærene, som huser en spændende 
fauna i vegetationslaget; denne fauna ville 
forsvinde, hvis kærene blev græsset ned. 
De er da også undtaget fra den igangvæ-
rende græsning.

Sammenligning af vurderingsmetoderne
Kvalitativt var der en vis sammenhæng 
mellem resultaterne baseret på % ekspansi-
ve arter og på habitat/udbredelses-kriteri-
erne. Det er med begge tilgange de samme 
habitater, der udpeges som de mest værdi-
fulde. Det kunne da også bekræftes, at de 
biologiske parametre, som ligger bag meto-
derne, er vel korrelerede. De aeronautiske 
arter forekommer i flere danske distrikter 
og i flere (europæiske) habitater end de ik-
ke-aeronautiske arter. Alligevel synes habi-
tat/udbredelses-metoden at give mere énty-
dige svar end % ekspansive-arter-indekset, 
bl.a. i form af bedre overensstemmelse 
mellem indeks beregnet på hhv. individ- og 
artsniveau. Dette skyldes givetvis, at ha-
bitat/udbredelses-metoden inkluderer to 
kriterier, der ikke hver især er helt éntydige 
værdiindikatorer. Tilsammen bliver de det 
i langt højere grad. Habitatspecialister med 
lav spredningsevne (ikke-aeronauter) er 
ikke nødvendigvis berettiget til særlig for-
valtningsmæssig opmærksomhed, da deres 
foretrukne habitat kan være vidt udbredt 

i landet. Dobbeltkriteriet habitatspeciali-
sering OG begrænset udbredelse sikrer, at 
fokus lægges på de nationalt mest sårbare 
arter.

TAK
Undersøgelsen blev gennemført ved hjælp 
af bevilling fra Skov- og Naturstyrelsen. 

CITERET LITTERATUR
Beier M 1963: Ordnung Pseudoscorpioni-

dea (Afterskorpione). Bestimmungsbü-
cher zur Bodenfauna Europas Lieferung 
1. Akademie-Verlag, Berlin.

Bell JR, Bohan DA, Shaw EM, Weyman 
GS 2005: Ballooning dispersal using 
silk: world fauna, phylogenies, genetics 
and models. – Bull. Entomol. Res. 95: 
69–114.

Bruun LD, Toft S 2004:. Epigeic spiders 
in two Danish peat bogs: diversity, 
specialisation and habitat affinities. I: 
European Arachnology 2002 (F Samu 
& C Szinetár, eds.). Plant Protection 
Institute & Berzsenyi College, Budapest. 
Pp. 285-302.

Hänggi A, Stöckli E, Nentwig W 1995: Leb-
ensräume Mitteleuropäischer Spinnen. 
Centre Suisse de cartographie de la fau-
ne, Neuchatel.

Martens J 1978: Weberknechte, Opiliones. 
Die Tierwelt Deutschlands, 64. Teil. Gu-
stav Fischer Verlag, Jena.

Naturstyrelsen 2013: Natura 2000-basis-
analyse 2015-2021 for Sepstrup Sande, 
Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 
skov. Natura 2000-område nr. 53. - Na-
turstyrelsen, Miljøministeriet. (http://
naturstyrelsen.dk/media/189281/53_
n2000plan_2016-21.pdf)

Nielsen, BO & Toft S 1989: Undersøgelser 
over leddyrfaunaen i Sepstrup Sande 
1989. Zoologisk Laboratorium, Aarhus 
Universitet. (Upubliceret rapport til 
Skov- og Naturtyrelsen).

Růžička V 1986: The structure of spider 
communities based upon the ecological 
strategy as the bioindicator of landscape 
deterioration.  I: Proc. 4th Int. Conf. 

Bioindicatores Deteriorisationis Regio-
nis, Libice near Prague, Czechoslovakia 
1982 (J Paukert, V Růžička & J Bohac, 
eds.). Ceske Budejovice. Pp. 219-237.

Toft S 2013: Spindlerfaunaen i National-
park Thy. Flora og Fauna 119: 33-47.

World Spider Catalog 2018. https://arane-
ae.nmbe.ch/

Århus Amt 2007: Natura 2000 – basisana-
lyse Sepstrup Sande. Miljøministeriet, 
Miljøcenter Århus. http://natursty-
relsen.dk/media/nst/72342/53_sep-
trup-basis-H49.pdf

Appendiks 1. Fortegnelse over arter af 
edderkopper, mejere og mosskorpioner 
indsamlet 1989 i Sepstrup Sande. Tallene 
summerer fangsterne fra flere indsamlings-
metoder. Nomenklatur for edderkopper ef-
ter World Spider Catalog (2018); for mejere 
efter Martens (1978); for mosskorpioner 
efter Beier (1963). Forkortelser: X = arten 
er aeronaut ifølge Bell et al. (2005); #distr = 
antal danske distrikter hver art er kendt fra 
(efter http://www.danmarks-edderkopper.
dk/Tjekliste-over-Danmarks-edderkop-
per); #hab = antal habitattyper hver art 
er kendt fra i Europa (efter Hänggi et al. 
1995). + (i Sum kolonnen): arten set i 
området men uden for de systematiske 
indsamlinger.
Appendix 1. List of arachnids (spiders, har
vestmen, pseudoscorpions) collected at Sep
strup Sande 1989. Numbers are sums from 
several collecting methods. Nomenclature 
for spiders follows the World Spider Catalog 
(2018); for harvestmen Martens (1978); for 
pseudoscorpions Beier (1963). Abbrevia
tions: X in Aeronaut column indicates aero
nautic (ballooning) behaviour according to 
Bell et al. (2005); #distr = number of Danish 
districts (out of 11) from which each species 
is known (after http://www.danmarksed
derkopper.dk/TjeklisteoverDanmarksed
derkopper); #hab = number of European 
habitat types (out of 85) from which each 
species is known (after Hänggi et al. 1995). 
+ (in Sum column): the species was found 
in the area but outside the systematic col
lections.

F_F_124_3+4_trykfil.indd   34 23/05/2019   05.59



124 (3+4) Side 35

Oversigten fortsættes på næste side

Aeronaut #distr #hab
Sandskægs-”ørken”
Corynephorus ”desert”

Lyng
Calluna heath

Græs-hede
Grass heath

Fattigkær
Oligotrophic marsh

Nåletræer
Coniferous trees Sum

EDDERKOPPER/Araneae
   Araneidae
Agalenatea redii 9 10 37 42 23 102
Araneus diadematus X 11 42 8 8 6 22
Araneus quadratus 11 30 187 312 374 2 875
Araneus sturmi 8 23 1 1
Araniella cucurbitina X 11 38 1 4 5
Cercidia prominens 9 26 2 2
Cyclosa conica 11 21 1 1
Gibbaranea sp. 1 1
Larinioides cornutus X 11 24 13 30 88 3 134
Larinioides patagiatus 11 25 1 1
Mangora acalypha X 7 32 1 111 2 2 116
Singa hamata X 5 14 5 4 30 39
Araneidae sp. 1 12 21 23 6 63
   Clubionidae
Clubiona diversa 8 27 4 42 8 54
Clubiona neglecta 11 24 2 1 6 12 21
Clubiona norvegica 5 1 42 42
Clubiona reclusa 11 38 13 13
Clubiona stagnatilis X 11 22 4 4
Clubiona trivialis 8 23 17 1 18
Clubiona sp. 1 12 13 10 1 37
   Dictynidae
Argenna subnigra X 10 14 1 1
Dictyna arundinacea X 10 31 73 1 2 76
   Eresidae
Eresus sandaliatus 5 4 +
   Gnaphosidae
Drassodes cupreus 10 15 12 10 6 1 29
Drassodes pubescens 9 45 6 30 17 4 57
Drassodes sp. 1 9 20 1 31
Drassyllus pusillus 8 39 1 1 2
Gnaphosa leporina 5 9 3 12 7 1 23
Haplodrassus dalmatensis 5 6 1 1
Haplodrassus signifer 10 52 1 4 9 14
Micaria pulicaria 11 46 1 3 1 5
Zelotes latreillei X 10 39 1 1 2
Zelotes longipes 11 7 4 4
Zelotes petrensis 4 31 11 1 12
Zelotes sp. 14 1 15
   Hahniidae
Antistea elegans 10 36 18 18
Hahnia montana 11 17 1 3 5 1 10
   Linyphiidae
Agyneta affinis X 6 31 19 19
Agyneta rurestris X 11 76 1 3 5 9
Agyneta saxatilis 6 49 4 4
Araeoncus crassiceps 10 12 1 1
Asthenargus paganus 5 30 2 2 1 5
Bathyphantes gracilis X 11 78 7 2 55 64
Bathyphantes parvulus 10 44 1 31 32
Centromerita concinna X 10 39 1 1
Centromerus arcanus 9 23 3 7 2 12
Centromerus dilutus 7 23 4 7 11
Centromerus incilium 5 29 2 2
Centromerus sylvaticus X 11 76 1 4 5
Cnephalocotes obscurus X 7 44 4 1 1 6
Dismodicus bifrons X 10 33 1 1
Dismodicus elevatus 9 21 65 112 29 58 264
Drapetisca socialis 11 31 1 1
Entelecara acuminata X 11 16 2 2
Entelecara congenera 8 19 1 1 2
Entelecara erythropus X 10 15 5 2 1 17 25
Erigone atra X 11 77 2 2 3 10 17
Gonatium rubens X 11 41 13 3 6 22
Gongylidiellum latebricola 6 43 9 3 2 14
Gongylidiellum vivum X 9 36 2 4 16 22
Helophora insignis 11 30 1 1
Hypomma bituberculatum X 9 23 1 1
Hypselistes jacksoni 2 4 2 2
Leptothrix hardyi 6 8 1 1
Linyphia tenuipalpis 7 +
Linyphia triangularis 11 55 18 11 3 82 114
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Aeronaut #distr #hab
Sandskægs-”ørken”
Corynephorus ”desert”

Lyng
Calluna heath

Græs-hede
Grass heath

Fattigkær
Oligotrophic marsh

Nåletræer
Coniferous trees Sum

Lophomma punctatum X 11 23 1 1
Macrargus carpenteri 4 6 1 1
Metopobactrus prominulus 6 21 68 12 80
Micrargus herbigradus X 10 76 19 4 9 32
Microlinyphia pusilla 11 44 8 22 88 118
Minyriolus pusillus 11 36 36 1 1 38
Neriene clathrata X 11 57 1 1
Neriene emphana 9 20 1 1 1 3
Neriene peltata 11 23 2 2
Obscuriphantes obscurus 11 21 7 2 4 7 20
Oedothorax apicatus X 11 47 1 1
Oedothorax gibbosus X 11 28 24 24
Palliduphantes ericaeus X 10 33 8 23 1 32
Pityohyphantes phrygianus 9 17 18 18
Pocadicnemis pumila 10 54 1 99 221 3 324
Porrhomma pallidum 7 32 2 2
Porrhomma pygmaeum X 11 39 1 1
Saaristoa abnormis 9 43 1 1
Sintula corniger 5 19 3 6 9
Stemonyphantes lineatus 11 54 1 1
Tallusia experta X 11 42 3 3
Tapinopa longidens 11 38 3 3
Tenuiphantes mengei X 10 65 49 37 3 89
Tenuiphantes tenebricola X 11 59 2 2
Typhocrestus digitatus X 8 17 1 1
Walckenaeria acuminata X 11 50 4 4
Walckenaeria antica X 9 59 9 23 32
Walckenaeria atrotibialis 8 58 7 70 77
Walckenaeria cuspidata X 11 39 5 5
Walckenaeria dysderoides 10 46 4 1 5
Walckenaeria monoceros X 7 14 1 1
Linyphiidae sp. 20 197 132 613 8 970
   Liocranidae
Agroeca proxima 10 34 4 2 6
Scotina gracilipes 7 8 1 1
   Lycosidae
Alopecosa fabrilis 7 8 19 19
Alopecosa pulverulenta X 9 65 48 56 10 114
Arctosa perita X 11 12 12 12
Pardosa monticola X 9 16 5 5
Pardosa nigriceps X 9 31 52 28 13 93
Pardosa pullata X 11 66 17 367 192 576
Pardosa sphagnicola 5 8 74 74
Pardosa sp. 1 13 14
Pirata piraticus X 11 35 16 16
Pirata uliginosus 7 26 3 602 605
Trochosa spinipalpis 11 39 43 43
Trochosa terricola X 11 75 3 163 147 313
   Mimetidae
Ero furcata X 11 46 1 2 3
Ero sp. 3 1 4
   Miturgidae
Cheiracanthium erraticum 9 20 1 10 1 12
   Philodromidae
Philodromus aureolus X 9 37 1 1
Philodromus cespitum X 11 20 1 1
Philodromus collinus X 10 30 1 1
Philodromus histrio 8 4 4 4
Philodromus sp. 5 1 4 10
   Pisauridae
Pisaura mirabilis X 11 53 1 1
   Salticidae
Aelurillus vinsignitus 9 19 5 5
Euophrys frontalis 11 54 1 1 2
Heliophanus cupreus 8 29 1 1
Heliophanus flavipes 11 26 2 8 2 2 14
Phlegra fasciata X 11 27 1 1
Sibianor aurocinctus 10 21 1 3 4
Sitticus saltator 7 9 18 18
Talavera aequipes 6 25 2 2
Talavera petrensis 2 7 1 1
Salticidae sp. 1 1
   Tetragnathidae
Metellina mengei 11 33 1 1 7 9
Metellina segmentata X 11 53 6 6 11 56 79
Pachygnatha degeeri X 11 70 2 6 6 14
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Aeronaut #distr #hab
Sandskægs-”ørken”
Corynephorus ”desert”

Lyng
Calluna heath

Græs-hede
Grass heath

Fattigkær
Oligotrophic marsh

Nåletræer
Coniferous trees Sum

Tetragnatha extensa X 11 37 3 12 136 5 156
Tetragnatha obtusa 11 23 1 1
Zygiella sp. X 2 2
   Theridiidae
Anelosimus vittatus X 11 15 1 1
Asagena phalerata 9 15 1 1 2
Crustulina guttata X 11 25 1 12 13
Enoplognatha ovata X 11 56 2 2
Episinus angulatus 11 26 2 2
Euryopis flavomaculata 10 32 1 5 3 9
Neottiura bimaculata X 11 43 3 2 5
Paidiscura pallens X 11 30 1 1
Pholcomma gibbum 10 24 1 1
Platnickia tincta 11 30 5 3 2 1 11
Phylloneta impressa X 11 30 1 8 4 13
Phylloneta sisyphia X 11 21 27 1 2 28 58
Robertus lividus 11 70 7 3 7 17
Simitidion simile 9 15 28 1 29
Steatoda albomaculata 9 4 11 11
Theridion mystaceum 11 14 1 1
Theridion varians 10 37 1 1 6 8
Theridion sp. 1 2 1 4
   Thomisidae
Xysticus cristatus X 11 67 2 1 2 5
Xysticus erraticus 10 35 2 2
Xysticus ulmi X 11 33 1 1
Xysticus sp. 2 5 7 14
Ozyptila sp. 1 1
   Zoridae
Zora spinimana X 11 59 1 2 3
Sum 6859
MEJERE/Opiliones
   Nemastomatidae
Nemastoma lugubre 1 4 11 16
   Phalangiidae
Lacinius ephippiatus 123 1 124
Lophopilio palpinalis 4 4 8
Mitopus morio 12 12
Oligolophus sp. 11 11
Paroligolophus agrestis 55 1 2 58
Phalangium opilio 34 43 2 1 80
Rilaena triangularis 10 28 4 10 1 53
Opiliones sp. 2 2 4
Sum 366
MOSSKORPIONER/
Pseudoscorpiones
   Neobisiidae
Microbisium sp. 4 4
Neobisium carcinoides 3 1 4
Sum 8

ARACHNIDA total 7233

F_F_124_3+4_trykfil.indd   37 23/05/2019   05.59


	Thomas leder
	Tobias leder
	Reddersen mfl
	Espersen mfl
	Toft mfl
	2xanm
	Kuijper
	Bertelsen mfl
	anm_Reddersen
	Bagside
	Forside



