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Fra redaktionen: 

Entomologisk Forening i Køben
havn blev grundlagt den 21. fe
bruar 1868 af fem unge, ivrige 
insektsamlere med exam. polyt. 
(senere konservator) R. W. Schlick 
som initiativtager og formand. 
Foreningen kan således i år fejre 
sit 100 års jubilæum, og den nu
værende formand, dr. S. L. Tuxen, 
har i denne anledning beskrevet 
foreningens historie i det sidst 
udkomne hæfte af >>Entomologiske 
Meddelelser«. Derfra tillader jeg 
mig at citere følgende, der har 
interesse og gyldighed langt ud 
over entomologernes kreds: »Uden 
amatørernes brændende kærlighed 
til deres ofte specielle emne ville 
kendskabet ikke blot til de dan
ske insekters systematik og fauni
stik, men også deres biologi kun 
være en lille del af, hvad det er 
i dag.« Der står mange andre klo-

- ge ting i artiklen - ikke mindst i 
afsnittet om foreningens fremtid. 
Heri udtrykker dr. Tuxen det øn
ske, at medlemmerne må få inter
esse for mere negligerede grup
per, og at biologi og larvebeskti
velser i forbindelse med klækning 
må komme til at spille en rolle 
igen. Med absolut tilslutning til 
dr. Tuxens tanker og med beun
dring for hans initiativrige for
mandsskab for den jubilerende 
forening vil vi her fra provinsen 
sende Entomologisk Forening i 
København de hjerteligste lyk
ønskninger med jubilæet. 

E. N. 

Bøger, der ønskes anmeldt i Flora og 
Fauna, og manuskripter til artikler, der 
ønskes optaget i bladet, seneles til redak
tionen. 

Alle henvendelser vedrørende abonne
ment, bladets forsendelse, indbetaling af 
kontingent m. v. må rettes til ekspedi
tionen, hvortil også enhver adressefor
andring bør meddeles snarest. 



Nogle sydsjællandske grusgrave 
og lidt om planternes indvandring på ny jord 

Af P. Grantved 
(Næstved) 

Indledning 

Nærværende arbejde omhandler en botanisk undersøgelse i 1967 
af 20 grusgrave, som har været ude af drift i et forskelligt åremål. 
Gravene er »nedlagt«, fordi man har fundet, at indholdet af grus i 
den resterende del er for lille til en økonomisk udnyttelse. Det vil 
sige, at jorden helt overvejende er sand, selv om der oftest forekom
mer et islæt af grus; og i nogle af gravene er der også indlejret tyn
de lag af ler. 

De undersøgte grave findes især i området omkring Næstved og 
mod syd, hvor smeltevandssand forekommer meget udbredt i det 
bakkede landskab ved Rettestrup (grav nr. 9), Vester Egesborg (nr. 
14), Myrup (nr. 2, 3 og 20), Lov (nr. 11) samt Stuby nær Vm·ding
borg (nr. 4 og 6) .  I Mogenstrup ås og Suså-området er undersøgt en 
grav i åsbakkerne i Risby å-dalen nær Bårse (nr. 12), 4 grave i Mo
genstrup ås (nr. l, 5, 13 og 17) samt 5 ved Suså-tunneldalen nord for 
Næstved (nr. 7, 8, 10, 15 og 16). Endelig repræsenterer gravene nr. 
18 og 19 smeltevandssand fra randmorænelandskabet uden om Fak
se bugt. 

En kort karakteristik af de enkelte grave findes på side 3-6. 
Alle gravene er dannet i bakkesider, så at gravenes bund er i ni

veau med det omgivende terræn. I nogle tilfælde bliver der endnu 
gravet grus i samme bakke-kompleks, hvor en enkelt forladt grav er 
undersøgt (Myrup, Stuby, Gangesbro) .  I tabel 6 er anført de enkelte 
plantearters frøspredningsagentier samt hvilke arter, der har vegeta
tiv formering, da disse faktorer er vigtige for planternes indvandring 
på den »nye« jord, som der her er tale om. Af betydning i denne 
henseende er også grusgravenes omgivelser, men disse er ikke me
get forskellige her. Kun i et par tilfælde (nr. 9 og 17) er der skov 
umiddelbart uden om gravene, ellers er de omgivet af dyrket jord 
med en bræmme af græs nærmest skrænterne, eller de ligger i udyr
kede bakker. 

Som biotoper er de undersøgte grave karakteriseret ved meget 
ensartede jordbundsforhold. Tilførte frø finder let gode spiringsfor
hold i den åbne, løse og varme bund, når der bare er tilstrækkelig 
fugtighed til stede, men vand er den begrænsende vækstfaktor. 

Nedbøren inden for det omhandlede område varierer som gen
nemsnit af 40 år fra 536 mm årlig i Vordingborg til 651 mm i Rislev 
(Danmarks Klima. 1933), men jordens vandkapacitet er meget lille, 
og mange unge planter dør af tørke snart efter fremspiringen. 
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Urter med underjordiske formeringsorganer har let ved at få fod
fæste her, hvor jorden er let gennemtrængelig, og »rodvandrende« 
arter spiller en særlig stor rolle i de forholdsvis unge grave, hvor 
deres større modstandsevne overfor tørke giver dem et fortrin for de 
arter, der kun formerer sig ved frø. Desuden bidrager disse arter til 
at binde det løse sand ligesom i klitter. Konkurrencen om pladsen er 
ganske uden betydning under den begyndende tilgroning, da der er 
plads nok. 

Ekspositionen (indstrålingen) er forskellig i grusgravene, fordi de
res åbning vender mod forskellige verdenshjørner, og det er først og 
fremmest gravenes skrænter, der har været genstand for undersøg
else, mens plantevæksten i gravenes flade bund er mere tilfældig og 
undertiden kan have lidt ruderatkarakter som følge af kørsel og ud
kastning af affald. Arternes forhold til ekspositionen er nærmere om
talt side 7. 

De 20 grusgrave er i det følgende delt i to lige store grupper efter 
den tid, de har henligget ubenyttet. Efter de oplysninger, der har 
kunnet fremskaffes, har gravene nr. 1-10 ikke været brugt i de sidste 
4-10 år, mens nr. 1 1-20 har været ubenyttet i mere end 10 år. 

Det har nu været formålet at efterspore successionen i gravenes 
tilgroning, som giver sig til kende i floralisten (tabel 6) og især i 
statistikken over livsformerne. Dette problem er behandlet nærmere 
side 12-13. 

Grusgravenes jordbundsforhold 

Jorden i de undersøgte grave består overvejende af sand, men of
test med et betydeligt indslag af grus og sten og i enkelte tilfælde 
(nr. l, 12 og 18) med lidt lerindhold. Humusindholdet er ganske ube
tydeligt, og det er ikke målt. 

J ordens grovkornede struktur samt manglen på kolloider giver den 
en meget ringe vandkapacitet, og vandfaktoren spiller den største 
rolle for gravenes tilgroning. 

Alle de undersøgte grave er meget kalkrige. Reaktionstallet (pH) 
er i 18 af de 20 grave 8,3, d.v.s. så stort, som det overhovedet kan 
være i agerjord (fuld basemætning). I en grav er pH 8,2 og i en an
den 7,7, men i alle tilfælde er der altså tale om udpræget alkalisk 
bund. 

Fosforindholdet er også meget stort i næsten alle gravene, som 
det fremgår af de i tabel l anførte analyser. Kun i to af gravene (nr. 
14 og 19) er fosforsyretallet mindre, end hvad der normalt tilstræbes 
i agerjord (Ft 6-7), og i gennemsnit af de 20 analyser er tallet 9,65. 
Fosforsyretallet (Ft) angiver jordens indhold af fosfor opløselig i for
tyndet svovlsyre, og en enhed af tallet svarer til 3 mg P pr. 100 g jord. 

Kaliumindholdet er derimod lille her, i gennemsnit af alle analy
ser er kaliumtallet (Kt) kun 4,78. Tallet er mål for jordens indhold af 
ombytteligt kalium, og en enhed svarer til l mg K pr. 100 g jord. 

2 



Kun i de tre grave med lidt ler i sandet (nr. l, 12 og 18) har jorden 
et kaliumindhold, der svarer til, hvad man ønsker i god landbrugsjord 
(Kt 8-9) .  

Tabel l 
J ordbundens reaktion og indhold af fosfor og kalium 

Grav nr. Lokalitet Eksposition pH F t K t 

l Mogenstrup s 8,3 8,4 9,4 
2 Myrup s 8,3 12,0 3,0 
3 Myrup v 8,3 9,8 4,4 
4 Stuby N 8,3 11,6 3,0 
5 Mogenstrup S-SV 8,3 8,4 4,2 
6 Stuby v 8,3 11,7 3,2 
7 Havrebjerg v 8,3 10,0 7,3 
8 Gangesbro ø 8,3 10,8 3,1 
9 Rettestrup S, Ø, N 8,3 11,8 4,4 

10 Gunderslevlille ø 8,3 11,1 2,7 

11  Lov V, N 8,3 12,9 3,9 
12 Bårse S, Ø 8,3 10,3 8,3 
13 Mogenstrup S, Ø, N 8,3 8,7 5,1 
14 Stejlebakke s 7,7 4,8 6,4 
15 Gunderslevlille s 8,2 8,8 5,1 
16 Havrebjerg S, SØ 8,3 11,6 2,6 
17 Fladså s 8,3 11,1 3,9 
18 Eskildstrup N, Ø 8,3 6,6 8,3 
19 Vindhøj v 8,3 4,0 4,0 
20 Myrup ø 8,3 8,6 3,2 

Beskrivelse af de undersøgte grave 

De her benyttede numre på gravene er de samme, som er brugt i 
det foregående og som anvendes i floralisten (tabel 6). Numrene 
1-10 er de >>yngre« og 1 1-20 de »ældre« grave. 
l. Mogenstrup ås. Ca. 8 km fra Næstved ad Præstø landevej. Sydeksponeret 
skrænt med forekomst af væld. Jorden er lidt lerblandet. Gravens bund, som er 
temmelig fugtig, er ikke undersøgt. 

2. Grav med sydskrænt i Myntp banke-komplekset. Skrænten er meget >>urolig« 
med begyndende tilgroning omkring tuer af Dactylis, Agropymn, Ave11a. elatiOr 
og R-u:mex acetosa. Meget stenrig grav. Vegetationen i gravens bund er noteret. 

3. Grav med vestsk1·ænt i Myru.p banke-komplekset. Ingen plantevækst i gravens 
bund. 

4. Nordskrænt i Stuby Grusgra.v-kompelekset. 24 km fra Næstved ad Vm·ding
borg landevej. Grus, sand og mange sten. Skrænten er temmelig nøgen, og 
græsser er kun svagt repræsenteret. E1·igemn canadensis er den talrigst forekom
mende art. 
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Fig. l. Grusgrav nr. 2, Myrup. 

5. Mogenstrup ås. Ca. 4,5 km fra Næstved ad Præstø landevej. Det tyndt bevok
sede sand på skrænterne mod syd og sydvest domineres af Avetw elatior, Bromus 
erecttts og Agropymn. En del af gravens bund er lidt fugtig og fast efter kørsel. 
En tilstødende ruderatplads er ikke medtaget. 

6. Vesteksponeret skrænt nær ved nr. 4 (Stuby). Aben bevoksning, som præges af 
Avena elatior samt nogle tuer omkring Centam·ea scabiosa og A1temisia vulgaris. 
Elle1·s er det meste af skrænten ubevokset. 

7. Grav med vesteksponeret skrænt i udkanten af Havrebjerg-knuden ved Rislev. 
6 km fra Næstved ad Sorø landevej. Rent sand. Skrænten er for en stor del ube
vokset. 

8. Grav med østvendt skrænt ved Gangesbro. 4 km fra Næstved ad Sorø lande
vej. Skrænten er kun tyndt bevokset. Sand med ringe grusindhold. Agropyron, 
Artemisia vulgaris og Mat·ricaria inodom dominerer. 

9. Grav ved Rettestrup, omgivet af plantage. 7 km fra Næstved ad Vordingborg 
landevej. Skrænterne syd-, øst- og nordeksponerede. I gravens bund er jorden 
fast efter tidligere kørsel. Syd- og østskrænterne domineres af Avetw elatior, på 
nordskrænten er især Centau.rea jacea talrig. 

10. Østeksponeret skrænt i yngre afdeling af Gunderslevlille-graven, som er om
talt næ1mere under nr. 15. 

11. Grusgrav vest for Lov med vest- og nordeksponeret skrænt. Skarpt grus og 
rent sand. Skrænterne domineres af Avena elatior. Der graves endnu grus i en 
anden del af graven, og bunden er nøgen på grund af kørsel. 

12. Grav med øst- og sydeksponeret skrænt ved hovedvej 2. Ca. 79,5 km fra Kø
benhavn. Bakken er her en del af åsbakkeme ved Risby å nær Bårse. Der er en
kelte store sten i skrænten, som er temmelig stærkt tilgroet undtagen, hvor der 
har været skred. Der er ret stort lerindhold i sandet her. Avena elatior dominerer 
sammen med Anthyllis og Medicago lupulina. 
13. Grav ved Mogenstrup, ca. 9 km fra Næstved ad Præstø landevej. Stor grav, 
som er hesteskoformet med en syd-, en øst- og en nordvendt skrænt, som er me-
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Fig. 2. Grusgrav nr. 8, Gangesbro. 

get stejl. Vegetationen i bunden er optegnet. Omtrent hele graven er tilgroet, og 
Avetw elatior dominerer overalt. 

14. Stejlebakkens sydlige skrænt. 12 km fra Næstved ad Vordingborg landevej. 
Jorden er gult sand, og skrænten er omtrent helt tilgroet. De dominerende arter 
er Anthyllis, Festttca rubra, Poa pratensis, Hieracimn pilosella og Sedum acre. 
15. Gmv ved Gunderslevlille i Stenhøj-bakkedraget vest for Susåens udløb af 
Bavelse sø. Sydeksponeret skrænt, som består af fint, mørkt sand med lidt grus. 
Kun skrænten er undersøgt, den er stærkt tilgroet, og Bromus erectus dominerer 
her. 

16. Skrænt på. Havrebjerg-1muden ved Rislev (se nr. 7). Meget stor og gammel 
grusgrav, som er åben mod øst og sydøst. På skrænten dominerer Anthyllis for
oven, og neden for dens område er græsserne fremherskende, især Avetw elatior 
og Festuca ntbra. En lille del af skrænten er for nylig tilplantet med gran. 

17. Mogenstrup ås ved Fladsågård. 7,5 km fra Næstved ad Præstø landevej. Skræn
ten er sydeksponeret, den er stejl og helt tilgroet på nær et par skred, og graven 
er lige til randen omgivet af skoven på åsen. Rigeligt af grus og store sten. Kun 
skrænten er undersøgt, da der er ruderatplads i bunden af graven. 

18. Grav ved Eskildstrup pr. Rønnede. Halvcirkelformet grav, som er åben mod 
nord og øst. Jorden er sand med noget lerindhold. Her er kun medtaget den del 
af graven, som ikke har ruderatkarakter, og trævæksten er også udeladt. Skræn
ten er ret tæt bevokset undtagen i nogle skred. Der er stedvis plantet gran for
nylig. 

19. Vindhøj ved vejen, der fører fra Næstved-Rønnede landevej til Resede skov 
(ved Doblerkroen). To til dels sammenflydende, hesteskoformede grave med åb
ning mod vest. Skrænterne er stejle, og jorden er sand. 

20. Ældm grav -i Mymp banke-komplekset ved Skovmølle-vejen. Østeksponeret 
skrænt. Jorden er meget grusholdig her, og vegetationen domineres af Avetw 
elatior og Dactylis. 
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Fig. 3. Grusgrav nr. 13, Mogenstrup. 

Plantevæksten 

P l a n t e rn e  o g  v o k s e s t e d e t  
Det er allerede omtalt, at de edafiske forhold er særdeles ensar

tede i de undersøgte grusgrave, og de betinger ikke store floristiske 
forskelligheder mellem de undersøgte lokaliteter. 

Heller ikke forskellen i klimaforhold i almindelighed kan anses for 
at være af nævneværdig betydning inden for det lille område, der 
her er tale om, selv om der falder ca. 100 mm mindre nedbør i om
rådet langs Sydsjællands vestside fra Næstved til Vordingborg end i 
Rislev og Eskildstrup. Forskellen i nedbørsmængde er ganske ubety
delig i de vigtige måneder maj og juni, mens den er størst i juli
august og i nogle måneder uden for den egentlige væksttid, nemlig 
november-december-januar. 

Men den forskellige eksposition har nogen betydning, og i neden
stående opgørelse er der skelnet mellem arter, der forekommer med 
størst karakter for hyppighed på de syd- og vestvendte skrænter, 
hvor indstrålingen og vindstyrken er størst, og arter, der især gør sig 
gældende på øst- og nordhælderne, der er mere beskyttet mod stærk 
sol og vind. 

Opstillingen nedenfor er sket på grundlag af arternes karakter
summer på skrænter med forskellig eksposition, og det har været 
nødvendigt at foretage en omregning af talstørrelserne, fordi der er 
tale om et forskelligt antal forekomster i hver af de to grupper. Der 
er kun medtaget arter, som optræder med en vis hyppighed på flere 
lokaliteter. 
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Fig. 4. Grusgrav nr. 13, Mogenstrup. 

Hyppigst på syd- og 
vestvendte skrænter: 
Avena. elatior 
Bromus mollis 
Daucrts ca.rata 
GaUum mollugo 
H olcus lanatus 
Rwmex acetosa. 
Rumex thyrsiflorus 
Sedum acre 
Trifolium arvense 
Trifolhnn campestre 

Hyppigst på nord- og 
østvendte skrænter: 
Achillea millefoli wn 
Equisetmn arvense 
Matricaria inodom 
Poa compressa 
Poa pmtensis 
Tamxacum spp. 

Listen kan kun tages som en antydning, der højst kan have gyl
dighed under forhold som de her behandlede. 

Det er en kendsgerning, at en del af grusgravenes plantearter bed
re end andre er i stand til at klare sig på den ofte udtørrede vokse
bund. Efter planternes evne til at modstå tørkens skadelige virkning 
har Johs. Iversen (1936) opstillet sine hydrotyper, hvoraf følgende 
træffes her: 

Sæsonxerofyterne, der er i stand til for en tid fuldstændigt at afbry
de vandoptagelsen fra jorden og reducere transpirationen til et mini
mum, er her repræsenteret ved Sedu:1n acre, som især vokser foroven 
på skrænterne, hvor der er mest tørt. 

Euxerofyterne, som har et stærkt udviklet rodsystem og derfor har 
særlig evne til at optage vand også fra større dybder, men ikke tåler 
helt at få vandoptagelsen afbrudt, hører også hjemme i de højere 
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Fig. 5. Grusgrav nr. 14, Stejlebakke. 

dele af grusgravene. Det er arter som Artemisia ca·mpestris, Cirsium 
arvense, Galium verwn, Lotus cornicttlatus, Pimpinella, Potentilla 
argentea, Pulsatilla, Scabiosa, Thymus serpyllu1n og Vicia cracca. 

H emixerofyterne, der har svagere rodsystem, men xeromorfe skud 
(kraftigt styrkevæv, evt. kødede eller hvidfiltede skud) er her repræ
senteret ved arter som Armeria, Avena pratensis, Equisetmn, Festuca 
ovina, Filipenelula vulgaris, Gnaphaliwn arenarium, Luzula campe
stris og Thymus pulegioides. 

M esofyteme, som ikke tåler at undvære vandoptagelse uden ret hur
tigt at blive slappe, udgør det store flertal af alle gravenes planter 
(omtrent 650fo ) . Hertil hører de allerfleste græsser. 

Hygrofyterne, hvis skud hurtigt falder sammen ved vandmangel, og 
som især hører hjemme på enge og i skove, er svagere repræsenteret 
her og findes mest i bunden af gravene samt på nord- og østvendte 
skrænter. 

P l a n t e r n e s  i n d v a n d r i n g  
Når .planterne indvandrer og etablerer sig på en ny vokseplads, 

sker det for frøplanternes vedkommende ved, at deres frø ved hjælp 
af forsleeHige agentier føres dertil og finder mulighed for at spire og 
udvikle sig på det nye sted. Dette gælder også i de fleste tilfælde for 
de arter, der formerer sig både ved frø og ad vegetativ vej. 

De gode spiringsmuligheder i de nye grusgrave, hvor der i be
gyndelsen ikke er konkurrence med naboplanter, er tidligere omtalt. 
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Fig. 6. Grusgrav nr. 12, Fladså. 

Den løse jord letter spiringen, og kun vandmangel er en trussel mod 
den unge plante. 

I de 20 grusgrave er der fundet 239 arter, hvoriblandt der kun er 
{m sporeplante, nemlig Equisetum arvense. De øvrige får deres frø 
spredt på forskellig måde: 

Vindspredning har 34 arter eller 14°/o. Det er især kurvblomstrede 
med fnug, men også Agrostis-arter, Anthyllis, Chamaenerium, Epilo
bium og Pulsatilla. 

Selvspredning (aktiv spredning) har 17 arter eller 70/o. Hertil hører 
Erodiwn, Geranium- og Viola-arter og flere bælgplanter. 

Dyrespredning på forskellig måde har 27 arter eller 1 1,50/o. Myre
spredning (synzoisk s . )  har Chelidonium, Kna.utia, Lamium-arterne 

og Veronica. hederifolia.. Endozoisk spredning findes hos Fragaria, 
Pwnus, Rosa, Rubus og Sorbus. Epizoisk spredning har Ag1·imonia., 
Calamintha, Cynoglossum, Daucus, Galium aparine, Geum, Medi
cago minima, Myosotis, Thy·mus og Torilis. 

Vindslyngspredning har 181 arter eller 67,50/o, altså det store flertal 
af arterne . Hertil hører de fleste græsser og et stort antal vinter
standere. 

I tabel 6 er spredningsmåden anført for hver enkelt art. 
I den yngste afdeling (gravene nr. 1-10) er der 34 arter eller 180/o, 

som har vegetativ formering. I den ældste afdeling (nr. 1 1-20) er der 
41 >>rodvandrende« arter eller 21 °/o. Det vil sige, at arterne med 
vegetativ formering ret hurtigt når at etablere sig, og at de fortsat 
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breder sig noget i det lange løb. Derimod går det i de ældre grave 
stærkt tilbage for de enårige (therofyterne), som i ret høj grad må 
vige for de flerårige arter uden vegetativ formering (hemikryptofy
terne). 

P l a n  t e  b es t a n d e n s  a r t s s a m m e n s æ tn i n g  
I tabel 6 er de arter anført, som er fundet henholdsvis i de yngre 

og ældre grave, og her skal de to grupper betragtes såvel hver for 
sig som i forhold til hinanden. 

Ved bedømmelsen af arternes hyppighed på den enkelte lokalitet 
er benyttet Mentz' lO-gradede skala (1916), hvori tallene har følgen
de betydning: l =enkeltvis, 2=næsten enkeltvis, 3=meget fåtallig, 

Tabel 2 
Oversigt over toneangivende arter i grusgravene 

l. Dom-inerende arter. 
A. Yngre grave (nr. 1-10) B. Ældre grave (nr. 11-20) 

Forekomst i 8-10 grave Forekomst i 9-10 grave 
Karaktersum over 40 Karaktersum over 50 

Antal Karakter- Antal Karakter-
grave sum grave sum 

Dactylis glomerata 10 47 Festuco rubra 10 78 
Taraxac11m spp. 10 40 Hieracium pilosella 10 70 
Agmpyron repens 9 61 Achillea millefoliu.m 10 66 
Artemisia vulgaris 9 47 Rumex acetosa 10 60 
Rumex acetosella 9 42 Poa pratensis 10 58 
Medicago lupulina 9 41 Ave1w elatior 9 74 
Arenaria serpyllifol. 9 40 Anthyllis vttlneraria 9 64 
Festuca ntbra 8 43 Agropyron repens 9 59 
Lolimn perenne 8 42 Dactylis glomerata 9 56 

ConDolDulus amensis 9 54 
Medicago lupulina 9 52 

II. Andre fremtrædende arter (subdominanter). 
Forekomst i 7-8 grave Forekomst i 8-10 grave 
Karaktersum 30-40 Karaktersum 40-50 

Cerastiu.m semidecand. 8 36 Bromus molUs 10 46 
Krigeron canadensis 8 35 Tri.folimn ca.m:pestre 9 48 
Senecia vulgaris 8 32 Poa com.pressa 9 43 
Achillea millefoli�tm 8 32 Plantago lanceola.ta 9 41 
PaDaDer dubium 8 32 Rumex acetosella 8 52 
Poa pratensis 8 31 Artemisia camprestis 8 48 
Matricaria inodora 7 40 Artemisia vulgaris 8 43 
Cerastiu.m vulgare 7 34 Taraxacu.m spp. 8 42 
Anthyllis vulneraria 7 32 
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4 =fåtallig, 5 =temmelig fåtallig, 6 =temmelig talrig, 7 =talrig, 8 = 
meget talrig, 9 =fremherskende, lO= enerådende. 

Denne skala er brugt både i tabel 6 og i foranstående tabel 2, som 
omfatter toneangivende arter i grusgravene. 

I de yngre grave, som har henligget urørt i mindre end 10 år, 
træffer man blandt dominanterne græsser som Dactylis, Agropyron, 
Festuca rubra og Loliwn perenne sammen med et par meget ud
bredte hemikryptofyter som Taraxacwn og Artemisia vulgaris. Des
uden forekommer den »rodvandrende« Rumex acetosella og et par 
enårige arter som Medicago lupulina og Arenaria serpyllifolia. 

I den ældre afdeling dominerer tildels de samme græsser, men her 
er yderligere Poa pratensis og Avena elatior fremtrædende, mens Lo
lium betyder mindre. Nu gør hemikryptofyterne sig stærkt gælden
de, repræsenteret ved Hieracittm pilosella, Achillea millefoliwn, Rtt
mex acetosa, Anthyllis og Convolvulus arvensis som dominanter. Der 
er kun l enårig art, nemlig M edicago lupulina. 

Medtages yderligere en række subdominanter, får man i den 
yngre gruppe 4 enårige arter med, nemlig Cerastiu1n semidecandnnn, 
Erigemn canaden�is, Senecia vulgaris og Papaver dubium. Hemi
kryptofyterne Mat1·icaria inodora, Achillea millefoliwn og Anthyllis 
gør sig også gældende her. Endelig er der en chamæfyt, Cerastiwn 
vulgare, og Poa pratensis repræsenterer græsserne. En trediedel af 
dominanter og subdominanter i den yngre afdeling er enårige. 

I den ældre gruppe er der blandt subdominanterne 2 græsser, 
Bromus mollis, og Poa compressa, blandt hemikryptofyterne fore
kommer Plantago lanceolata, de to Artemisia-arter og Taraxacum. 
Desuden findes her geofyten Rumex acetosella, og der er kun l en
årig art, Trifolium campestre. 

I de ældre grave aftager de enårige i betydning samtidig med, at 
de flerårige rosetplanter (hemikryptofyterne) tiltager. 

F o r an d r i n g e n  i a r t s s a m m e n s æ tn i n g e n  i t i d e n s  l ø b  
( s u c c e s s i o n )  

I de lidt ældre grave bliver jorden i mindre eller større grad dæk
ket af vegetation, og der opstår da en kamp om plads og lys foruden 
et stigende krav til fugtighed og næring i jorden. I konkurrencen om 
disse goder vil de bedst skikkede overleve, og der er tidligere nævnt 
eksempler på de forekommende arters forskellige modstandskraft 
overfor vandmangel såvel som deres forhold til lys og vind. 

Den ændring i plantebestandens sammensætning, som sker i åre
nes løb, og som stræber imod en ligevægt mellem vegetationen og 
vækstkårene, kan sammenlignes med forskydningen fra hvid til grå 
klit, selv om vinden ikke betyder så meget i grusgravene inde i lan
det som i klitterne ved kysten. Forskydningen i plantedækkets sam
mensætning kan bedst vises ved brug af de Raunkiærske livsformer 
(1950), som er anført i tabel 6, og som referer til foryngelsesknop
pernes placering på planterne. De anvendte symboler har følgende 
betydning: 

11 



F = fanerofyter = træagtige planter. 
H = hemikryptofyter = jordskorpeplanter = rosetplanter. 
G = geofyter = jordplanter. 
Ch = chamæfyter = jordfladeplanter. 
Th = therofyter = enårige planter, der overvintrer som frø eller små rosetplanter. 

Der er opstillet et biologisk spektrum for hver enkelt grav, og dis
se spekti·a er i tabel 3 og 4 sammenlignet inden for hver af de to al
dersgrupper af grave, ligesom grupperne i tabel 5 er sammenlignet 
indbyrdes. 

Det ses tydeligt, at der fra den yngre til den ældre afdeling af grave 
er stigende hemikryptofyt-procent og aftagende therofyt-procent. 
I tabel 3 er gravene i de to grupper ordnet efter deres numre i be
skrivelsen side 3-6. Hvis man rangerer dem i rækkefølge efter tilta
gende procent af hemikryptofyter, vil therofyt-procenten samtidig 
aftage, som det kan ses af tabel 4. Denne opstilling indenfor grup
perne giver nok det sandeste billede af gravenes relative alder siden 
grusgravningens ophør. 

Stigningen for hemikryptofyterne såvel som nedgangen for thero
fyterne fra venstre til højre er kun halvt så stor i gruppen af ældre 
som i gruppen af yngre grave. Dette må tages som et udtryk for, at 
der er ved at indtræde en ligevægt, når gravene bliver over 10 år 
gamle, mens der i de yngre grave sker en stadig forskydning til for
del for hemikryptofyterne, men på de enåriges bekostning. De bli
ver konkurreret ud af de mere varige arter, og spiremulighederne 
bliver dårligere, efterhånden som jorden dækkes. 

Tabel 3 
Biologiske spektra for de undersøgte grave 

A. De yngre grave (nr. 1-10). I alt 190 arter. 
Grav nr. 

Gennem-
l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO snit 

OfoF o 1,3 o o o o 1,4 o 1,3 o 1,1 
OfoH 47,7 43,7 47,5 46,3 51,1 57,7 30,4 29,6 69,8 78,7 51,6 
OfoG 6,1 8,8 7,5 5,5 7,8 4,2 7,2 9,3 9,2 5,3 4,7 
OfoCh 1,5 3,7 3,7 1,9 2,2 2,8 1,4 1,9 2,6 o 2,1 
OfoTh 44,7 42,5 41,3 46,3 38,9 35,3 59,6 59,2 17,1 16,0 40,5 

B. De ældre grave (nr. ll-20). I alt 196 arter. 
Grav nr. 

ll  12 13 14 15 16 17 18 19 20 
OfoF 2,7 o 2,1 o 1,6 o 3,4 o 1,8 o 1,5 
OfoH 53,3 59,3 54,9 61,0 60,6 61,7 61,4 63,8 64,8 70,9 58,7 
OfoG 5,3 6,6 5,4 9,0 6,6 9,1 6,8 10,1 8,8 .5,5 4,6 
OfoCh 6,7 2,2 4,3 3,0 3,3 5,5 o 2,9 5,3 7,2 5,1 
OfoTh 32,0 31,9 33,3 27,0 27,9 23,7 28,4 23,2 19,3 16,4 30,1 
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H vis man i stedet for at opgøre livsformernes statistik på grundlag 
af arternes antal vil gøre det på basis af deres karaktersummer, og 
man altså tildeler de forekommende arter forskellig vægt efter deres 
hyppighed, vil de biologiske spektra få det udseende, som de har i 
tabel 5, når man tager gennemsnittene inden for hver gruppe. 

Tabel 4 
Grusgravene ordnet efter tiltagende indhold af hemikryptofyter 

A. De yngre grave (nr. l-10). 
Grav nr. 

8 7 2 4 3 l 5 6 9 lO 
0/oH 29,6 30,4 43,7 46,3 47,5 47,7 51,1 57,7 69,8 78,7 
0/oTh 59,2 59,6 42,5 46,3 41,3 44,7 38,9 35,3 17,1 16,0 

B. De ældre grave (nr. ll-20). 
Grav nr. 

ll 13 12 15 14 17 16 18 19 20 
%H 53,3 54,9 59,3 60,6 61,0 61,4 61,7 63,8 64,8 70,9 
OfoTh 32,0 33,3 31,9 27,9 27,0 28,4 23,7 23,2 19,3 16,4 

Ved denne ændring får hemikryptofyt-procenten et plus på 6,9 i 
de ældre grave, men et lille minus i de yngre. Geofyterne bliver i 
begge tilfælde gunstigere stillet, da det drejer sig om arter som 
Agropyron, Equiset,U'In, Poa pratensis og Rumex acetosella, der gerne 
optræder meget talrigt. Therofyterne får ved den nye udregning et 
minus på 3,5 i den yngre og 9,5 i den ældre afdeling, et udtryk for, 
at de fylder mindre i disse samfund, end artstallene antyder. 

De træagtige planter er kun medtaget i tabel 6, hvor det kan ses, 
at de er fremspiret i grusgravene, og de har ingen nævneværdig be
tydning her. 

OfoF 
OfoH 
%G 
Ofo Ch 
Ofo Th 

Tabel 5 
Biologiske spektra for yngre og ældre grave opstillet på grundlag 

af karaktersummer 

Yngre grave (nr. l-lO) 
0,1 

49,7 
9,6 
3,6 

37,0 

Ældre grave (nr. ll-20) 
0,6 

65,6 
9,2 
4,0 

20,6 
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Tabel 6 

Oversigt over de fundne arter med angivelse af livsform, vegetativ formering, 
spredningsform og hyppighed i de undersøgte grusgrave. D = dyrespredning 

S = selvspredning, V = vindspredning, Vs = vindslyngspredning. 

yngre ældre 
bO grave grave 
·§ Q) 

E 
(1-10) (11-20) 

E 
o ..8 Q) § Q) § ..... "' 

bO ;> ;> 
·E 

"" "' "" "' 

E 
>:: .... .... .... .... 
·s bO Q) bO Q) 

.lS ..... ..... 
o "' til ,.!< til ,.!< ..... Q) Q) "" "" "' bO .... 1:: .... 1:: .... 
;> Q) p.. "" "" 

;=l ;> "' "" ,.!< "" ,.!< 

Acer pseudoplatanus (Ahorn) F v 2 2 3 6 
Achillea millefolium (Alm. Røllike) H + V s 8 32 lO 66 
Aegopodiwn podagraria (Skvalderkål) H + V s l l 3 18 
Aesculus hippocastanu.m (Hestekastanie) F V s o o l l 
Agrimonia eu.patoria (Alm. Agermåne) H D o o 4 6 
Agropyron repens (Alm. Kvik) G + V s g 61 g 59 
Agrostis gigantea (Stortoppet Hvene) H + v 3 g o o 
Agrostis spica-venti (Vindaks) T h v l 7 o o 
Agrost-is stolanifem (Krybende Hvene) H + v l 5 o o 
Agrostis tenu.is (Alm. Hvene) H + v 3 14 5 27 
Aira caryophyllea (Udspærret Dværgbunke) T h V s o o l 7 
Aim praecox (Tidlig Dværgbunke) T h V s o o l 4 
Alyssu.m alyssoides (Grådodder) T h V s l 3 2 8 
Anagallis arvensis (Rød Arve) T h V s l l o o 

Anchusa officinalis (Læge-Oksetunge) H V s 8 29 10 36 
Anthemis arvensis (Ager-Gåseurt) T h V s 4 lO 2 13 

Anthemis tinctoria (Farve-Gåseurt) H V s l 4 l 7 
Anthoxanthum odoratwn (Vellugtende Gulaks) H V s l 3 3 17 

Anthriscus silvester (Vild Kørvel) H V s 5 g 5 13 

Anthyllis vulneraria (Rundbælg) H v 7 32 g 64 

Ant-irrhinwn orontium (Ager-Løvemund) T h V s l l o o 

Aphanes amensis (Alm. Dværgløvefod) T h V s 5 19  l 4 

Arabidapsis thaliana (Gåsemad) Tb V s 4 13 4 12 

Arabis hirsuta (Stivhåret Kalkkarse) H V s 2 2 o o 

Arenaria serpyllifola (Mm·karve) T h V s g 40 7 38 

Armeria maritima (Engelskgræs) H V s o o l 2 

Artemisia campestris (Mark Bynke) H V s 6 28 8 48 
Artemisia vulgaris (Grå Bynke) H V s g 47 8 43 

Astragulus glycyphyllus (Sødbladet Astragel) H V s o o l l 

Atriplex patula (Svine-Mælde) T h V s 2 2 o o 

Avena elatior (Draphavre) H V s 6 44 g 74 

Avena pratensis (Eng-Havre) H V s o o l 5 
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Avena pubescens (Dunet Havre) H V s o o l 5 

Ballota nigra (Tandbæger) C h V s o o l 2 

Bellis perenn is (Tusindf1yd) H + V s l l 4 11 

Be1teroa incana (Kløvplade) H V s l l o o 

Briza med·ia (Hjertegræs) H V s o o l 4 

Bromus erectus (Opret Hejre) H V s l 6 l 9 
Bromus mo!Us (Blød Hejre) T h V s 7 30 lO 46 

Bromus sterilis (Gold Hejre) T h V s 2 8 3 8 

Calamintha acinas (Voldtimian) T h Vs,D 6 24 3 14 

Calluna vulgaris (Hedelyng) C h V s o o l l 

Campanttia rapunculaides (Ensidig Klokke) H l V s o o 2 lO T 

Campanttia rotundifolia (Blå-Klokke) H + V s l l 2 8 

Capsella bursa-pastaris (Hyrdetaske) T h V s 5 18 4 12 

Carduus crispus (Kruset Tidsel) H v 3 5 2 4 

Carduus nutans (Nikkende Tidsel) H v l l o o 

Ca.rex cantigua (Spidskapslet Star) H V s l l l 2 

Ca.rex hirta (Håret Star) G + V s 3 8 5 20 

Centamea eyanus (Kornblomst) T h V s 5 15 l 5 

Centaurea jacea (Alm. Knopurt) H V s 2 3 4 15 

Centattrea scabiasa (Stor Knopurt) H V s 4 12 7 30 

Centaurium umbellatum (Mark-Tusindgylden) T h V s l l o o 

Cerastiwn arvense (Storbl. Hønsetarm) C h + V s l 7 2 14 

Ce1'astium semidecandrum (Femhannet 
Hønsetarm) T h V s 8 36 6 33 

Ce1'astium vulgare (Alm. Hønsetarm) C h V s 7 34 7 37 

Chamaenerium angustifalium (Gederams) H + v 2 6 2 3 

Chelidanium majus (Svaleurt) H D l l l l 

Chenapadium album (Hvidmelet Gåsefod) T h V s 5 21 3 5 

Chrysanthemum leucanthemum (Hvid Okseøje) H + V s 2 5 6 26 

Chrysanthemum segetum (Gul Okseøje) T h V s l l o o 

Cicharium intybus (Cikorie) H V s 2 2 2 2 

Cirsium arvense (Ager-Tidsel) G -1- v 5 12 6 27 

Cirsium palustre (Kær-Tidsel) H v o o l l 

Cirsium vulgare (Lancetbladet Tidsel) H v o o 2 3 

Convalvtdus arvensis (Ager-Snerle) H + V s 7 28 9 54 

Crepis capillaris (Grøn Høgeskæg) T h v 3 3 2 7 

Crepis tectarum (Tag-Høgeskæg) T h v 5 12 o o 

Cynaglassum affici.nalis (Hundetunge) H Vs,D O o l l 

Dactylis glamerata (Alm. Hundegræs) H V s lO 47 9 56 

Daucus ca.rata (Gulerod) H V s, D 6 18 6 31 

Echium vulgare (Slangehoved) H V s 7 20 7 20 

Epilabium parviflarum (Dunet Dueurt) H + v l 2 l 2 

Epilabium mantanum (Glat Dueurt) H v l l o o 

Epilabium raseum (Rosen-Dueurt) H v l 3 l 5 

Equisetum arvense (Ager-Padderokke) G + v 6 27 7 37 

Erigeran acer (Bitter Bakkestjerne) H v 6 13 6 15 

Erigeran canadensis (Kanadisk Bakkestjerne) T h v 8 35 2 9 
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Emdium ciwtarium (Hejrenæb) T h s 4 8 l 2 

Ettphorbia helioscopia (Skænn-Vortemælk) T h V s 2 2 o o 

Festuca ovina (Fåre-Svingel) H V s o o l 5 

Festuca pratensis (Eng-Svingel) H V s 2 3 l l 

Festuca rubra (Rød Svingel) H + V s 8 43 lO 78 

Festuca trachyphylla (Bakke-Svingel) H V s l 2 2 11 

Filago arvensis (Ager-Museurt) T h v 2 3 2 7 

Filipenelula vulgaris (Knoldet Mjødurt) H + V s o o l 2 

Fmgaria vesca (Skov-Jordbær) H + D o o l 5 

Fumaria officinalis (Læge-Jordrøg) T h V s 3 4 2 2 

Galeapsis ladanu.m (Sand-Hanekro) T h V s 2 3 o o 

Galeapsis tetrahit (Alm. Hanekro) T h V s l l o o 

GaUum aparine (Burre-Snerre) T h D l 8 5 11 

GaUu.m mollugo (Hvid Snerre) H + V s 2 6 9 39 

Galium verum (Gul Snerre) H + V s 3 12 4 19 

Geranium malle (Blød Storkenæb) T h s 3 6 4 12 

Geranium. pusillum (Liden Storkenæb) T h s 2 5 l 2 

Geraniu.m pyrenaicum (Pyrenæisk Storkenæb) H s 2 6 l l 

Gemnium robertianum. (Stinkende Storkenæb) T h s o o l 4 

Geum ·urbanmn (Feber-Nellikerod) H D o o l 3 

Gnaphalium. arenarium (Gul Evighedsblomst) H v 3 7 6 27 

Gnaphali:um uliginosum 
(Sump-Evighedsblomst) T h v l 2 o o 

Hemiaria giabra (Brudurt) H V s 3 4 l 3 

Hieracium pilosella (Håret Høgeurt) H + v 5 25 10 70 

Holcus lanatus (Fløjlsgræs) H V s 2 7 5 30 

Holcus molUs (Krybende Hestegræs) G + V s o o l 2 

Hypericum humifusum (Dværg-Perikum) H V s o o l l 

Hypericum maculatum (Kant-Perikum) H V s l 2 2 4 

Hypericum perforatum (Prikket Perikum) H V s 6 16 7 27 

Hypoclweris raclicata (Alm. Kongepen) H v o o 2 9 

I b er is amara T h V s l l o o 

Jasiane montana (Blåmunke) H V s l l o o 

Knautia arvensis (Blåhat) H D 2 3 4 11 

Lamium album (Hvid Tvetand) H + D o o 2 7 

Lamiu.m am.plexicaule (Liden Tvetand) T h D 2 4 l 4 

Lamium clissectum (Fliget Tvetand) T h D o o l l 

Lamium pu.rpureum (Rød Tvetand) T h D l l l 2 

Lapsana comnwnis (Haremad) T h V s 5 7 4 8 

Lathyrus pratensis (Gul Fladbælg) H + s o o l 3 

Lathy·rus silvester (Skov-Fladbælg) H s o o l 5 

Unaria minor (Liden Torskemund) T h V s l l o o 

Unaria vulgaris (HØl·bladet Torskemund) G + V s 3 12 l 2 

Lithospernwm aruense (Ager-Stenfrø) T h V s 4 6 o o 

Lol·ium m.ultiflowm (Italiensk Rajgræs) H V s o o l 4 

Lolium perelme (Alm. Rajgræs) H V s 8 42 8 41 

Lotus comiculat-us (Alm. Kællingetand) H s l 3 3 7 

Luzula campestris (Mark-Frytle) H V s o o 2 8 
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Lycopsis amensis (Krumhals) T h V s o o l 4 

Matricaria inodom (Lugtløs Kamille) H V s 7 40 3 4 

MaJricaria matricarioides (Skive-Kamille) T h V s 6 18 o o 
Medicago falcata (Segl-Sneglebælg) H V s 3 7 l 4 

Medicago lupul·ina (Humle-Sneglebælg) T h V s 9 41 9 52 

Medicago media (Sand-Lucerne) H V s 2 6 2 10 

Medicago minima (Liden Sneglebælg) T h D o o l l 
Medicago sativa (Foder-Lucerne) H V s 5 20 5 26 

Melandriwn album (Aften-Pragtstjerne) H V s 4 9 8 20 

M elilot-us alhus (Hvid Stenkløver) H V s 3 3 2 11 

Melilatus offici.nalis (Mark-Stenkløver) H V s o o l l 
Myosotis amensis (Mark-Forglemmigej) T h D 2 4 5 16 

Myosotis hispida (Bjærg-Forglemmigej) T h D 7 15 3 9 

Nepeta hederacea (Korsknap) H V s o o 2 6 

Onanis hircina (Stinkende Krageklo) H V s l 3 3 19 

Onanis repens (Mark-Krageklo) H V s 3 lO 4 14 

Origanum vulgare (Merian) H V s l l o o 
Papaver argemane (Kølle-Valmue) T h V s 7 27 5 13 

Papaver dubium (Gærde-Valmue) T h V s 8 32 7 15 

Papaver dweas (Kom-Valmue) T h V s 2 3 2 4 

Phleum noclosum (Knold-Rottehale) H V s 5 11 6 33 

Phleum pratense (Timothe) H V s 4 9 5 13 

Pimpinelia saxifraga (Alm. Pimpinelle) H V s 2 6 6 20 

Plantago lanceolata (Lancetbladet Vejbred) H Vs,D 5 17 9 41 

Plantago major (Glat Vejbred) H Vs,D 4 4 2 4 

Poa annua (Enårig Rapgræs) T h V s 5 19 5 16 

Poa compressa (Fladstrået Rapgræs) H + V s 8 31 9 43 

Poa pratensis (Eng-Rapgræs) G + V s 6 29 lO 58 

Poa trivialis (Alm. Rapgræs) H V s 4 19 6 25 

Polygala vulgare (Alm. Mælkurt) C h D o o l 2 

Polygontmt convolvulus (Snerle-Pileurt) T h V s 7 26 2 3 

Polygontun heterophyllwn (Hønsegræs) T h V s 5 18 3 3 

Polygonum lapathifolium (Bleg Pileurt) T h V s l l o o 
Polygonum persicaria (Ferskenbladet Pileurt) T h V s 2 3 o o 
Potentilla anserina (Gåse-Potentil) H + V s o o l 2 

Potentilla argentea (Sølv-Potentil) H V s 6 16 5 18 

Potentilla reptons (Krybende Potentil) H + V s 2 5 l 4 

Potedum sangu·isorbum (Blodstillende 
Bibernelle H V s l 5 o o 

Pl'imula veris (Hulkravet Kodriver) H V s o o 2 4 

Prunus spinosa (Siåentorn) F D o o 3 8 

Pulsatilla pratensis (Nikkende Kobjælde) H v o o l 2 

Rammculus acer (Bidende Ranunkel) H V s o o 3 11 

Rammculrts bulbosus (Løg-Ranunkel) H V s l 3 9 30 

Rammculus repens (Lav Ranunkel) H + V s 2 5 4 17 

Ranunculus sardous (Stivhåret Ranunkel) H V s l l o o 
Raphan.us raphanistntm (Kiddike) T h V s 3 4 o o 
Rosa sp. (Rose) F D l l o o 
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Rubus caesius f. arvalis (Korbær) H + D l l 3 13 

Rubus idaeus (Hindbær) H + D 2 4 l 7 

Rttmex acetosa (Alm. Syre) H V s 6 27 lO 60 

Rumex acetosella (Rødknæ) G + V s 9 42 8 52 

Rumex crispus (Kruset Skræppe) H V s 6 13 4 5 

Rumex thyrsiflorus (Dusk-Syre) H V s 2 lO 8 39 

Sagina procumbens (Fremliggende Firling) C h + V s o o l 2 

Saponaria officinalis (Sæbeurt) H V s l 5 l 4 

Samthamnus scopal'ius (Gyvel) F s o o l 2 

Scabiosa columbaria (Due-Scabiose) H V s l 3 2 8 

Scleranthus annuus (Enårig Knavel) T h V s 2 7 o o 

Scleranthus perennis (Flerårig Knavel) H V s 4 lO 2 6 

Sedum acre (Bidende Stenurt) C h V s 5 27 5 29 

Senecia jacobaea (Eng-Brandbæger) H v l 2 6 26 

Senecia silvaticus (Skov-Brandbæger) T h v l 4 l 2 

Senecia vernalis (Vår-Brandbæger) T h v 3 16 o o 

Senecia viscosus (Klæbrig Brandbæger) T h v 4 lO o o 

Senecia vulgar�is (Alm. Brandbæger) T h v 8 32 4 19 

Silene cucubalus (Blære-Smelde) H V s 5 14 7 28 

Silene nutans (Nikkende Limurt) H V s 2 6 o o 

Sinapis arvensis (Ager-Sennep) T h V s 4 8 3 9 

Sisymbrium officinale (Rank Vejsennep) T h V s l 2 o o 

Sisymbrium sophia (Finbladet Vejsennep) T h V s 3 5 o o 

Solidago virga-aurea (Gyldenris) T h v o o 2 3 

Sonehus arvensis (Ager-Svinemælk) G + v 2 2 o o 

Sonehus asper (Ru Svinemælk) T h v 4 8 3 9 

Sonehus oleraceus (Alm. Svinemælk) T h v 3 4 2 5 

Sarbus aucuparia (Alm. Røn) F D o o l l 

Spergula arvensis (Alm. Spergel) T h V s 2 2 o o 

Stellaria graminea (Græsbladet Fladstjerne) H V s o o l 3 

Stellaria media (Alm. Fuglegræs) T h V s 4 13 l 4 

Symphytum asperum (Ru Kulsukker) H V s l 4 o o 

Tanacetum vulgare (Regnfang) H + V s 2 13 4 22 

Taraxacum spp. (Mælkebøtte) H v lO 40 8 42 

Teesdalea nudicaulis (Fiipkrave) T h V s l l l 2 

Thlaspi arveme (Ager-Pengurt) T h V s 2 8 l l 

Thymus pulegiaides (Bredbladet Timian) C h Vs,D 3 9 2 8 

Thymus serpyllum (Smalbladet Timian) C h + Vs,D O o 2 8 

Torilis japonica (Randfrø) H Vs,D l l o o 

Tragopogon pratensis (Eng-Gedeskæg) H v 3 3 3 7 

Trifolium arvense (Hare-Kløver) T h V s 6 18 7 32 

Trifolium campestre (Gul Kløver) T h V s 7 24 9 48 

Trifolium dubium (Fin Kløver) T h V s o o 3 13 

Trifolium hybridum (Alsike-Kløver) H V s l 3 2 3 

Trifolium medium (Bugtet Kløver) H + V s l 2 3 15 

Trifolium pratense (Rød Kløver) H V s 6 16 9 31 

Trifolium repens (Hvid Kløver) H + V s 6 22 5 25 

Trifolium striatum (Stribet Kløver) Th V s l 2 l 4 
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Y.urritis giabra (Tårnurt) T h V s 3 7 o o 

T·ussilago farfara (Følfod) G + v 3 13 4 15 

Urtica dioeca (Stor Nælde) H + V s 3 11 7 30 

Urtica urens (Brændenælde) T h V s 2 7 l 2 

Valerianella dentata (Tandbægret Vårsalat) T h V s o o l 5 

Valerianella locusta (Tandfri Vårsalat) T h V s 2 5 o o 

Verbascmn nigrum (Mørk Kongelys) H V s l 2 l 2 

Verbascttm thapsiforme (Storblomstret 
Kongelys) H V s 5 9 3 7 

Veronica arvensis (Mark-Ærenpris) T h V s 4 11 5 15 

Veronica chamaedrys (Tveskægget Ærenpris) C h + V s o o 4 17 

Vemnica hederifolia (Vedbend-Ærenpris) T h D 3 9 o o 

Veronica persica (Storkronet Ærenpris) T h V s l l 5 6 

Veronica serpyllifolia (Glat Ærenpris) H V s o o l 3 

Vicia angustifolia (Smalbladet Vikke) T h s 3 6 5 9 

Vicia cracca (Muse-Vikke) H + s l l 3 13 

Vicia hirsuta (Lådden Vikke) T h s 6 17 5 25 

Vicia sativa (Foder-Vikke) T h s o o l l 

Viola arvensis (Ager-Stedmoderblomst) T h s 8 29 6 16 

Viola tricolor (Alm. Stedmoderblomst) T h s 2 8 2 7 
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Anmeldelse 

Jørgen G. Liitzen: Sækdyr. Danmarks Fauna 75. 267 sider. 100 figurer. Pris kr. 
47,30. G. E. C. Gads Forlag. København 1967. 

Sækdyrene, der ligesom trævlemunden og hvirveldyrene hører til chordaterne, 
er rent marine former. Mange af dem er særdeles almindelige i danske farvande, 
og det må hilses med glæde, at man med dette nye bind af »Danmarks Fauna« 
har fået et nyttigt hjælpemiddel til identifikation af arterne. Helt nemt er det 
dog ikke. Men forfatteren har gjort et stort arbejde for at støtte den, der giver 
sig i kast med disse dyr. Bogen indeholder fortrinlige indledninger til de forskel
lige grupper, klare tabeller og et fyldigt sagregister, alt sammen til stor hjælp 
ved bestemmelsesarbejdet Det samme gælder illustrationerne, af hvilke de smuk
ke habitusbilleder af søpungene tegnet af Nina Rehfeldt særlig skal fremhæves. 
Artsbeskrivelserne er grundige, og der gives fyldig besked om udbredelse, for
plantning og andre biologiske forhold hos denne mærkelige dyregruppe ved w-
den af hvirveldyrenes stamtræ. E. N. 
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Sesia jlaviventris Stdgr.,  
en ny spin der for den danske fauna 

Af Knud Larsen 
(Sønderagervcj 503, Herning) 

Gennem hele foråret 1967 interesserede jeg mig for arten Sesia 
fonnicaeformis Esp., hvilket resulterede i, at jeg konstaterede den 
i stort antal overalt på Herning-egnen og desuden ved Skåde og i 
Bjødstrup mose syd for Århus (en god og nem metode er at kikke 
efter galler i grenene af Salix repens helt nede ved roden; sådan 
fandt jeg den i stort antal på Melby Overdrev). 

I påsken var jeg på fangsttur til Bornholm sammen med Erik 
Overgård Nielsen fra Hesselballe, og da Sesia formicaeformis Esp. 
ifølge Hoffmeyer (1960) skulle være taget på øen i l stk. ved Rønne, 
søgte vi energisk efter arten dog uden at finde den; derimod fandt vi 
ialt 1 1  mindre galler, som jeg i første omgang troede skyldtes vikle
ren Laspeyresia servillana Dup., men jeg blev dog senere klar over, 
at det drejede sig om arten Sesia flaviventris Stdgr. 

Gallerne minder en del om de velkendte bille-galler, men er min
dre (fra 1/2 til 2 cm; de små skyldes snyltestukne larver) og får des
uden om foråret en fin ring om midten, der skyldes en sprængning 
af barken på grund af udtørring (grenene visner fra gallen og ud
efter) .  Også formicaeformis kan danne galler med en »ring« om, men 
de er som regel større, og »ringen« er bred og åben, således at smul
det fra larven drysser ud. S. flaviventris-larven er toårig og forpup
per sig umiddelbart over gallen med hovedet nedad. Imago kommer 
frem i juli, ligesom tipulaeformis, som den ligner en del. Den kendes 
på, at skulderdækkene ikke er gulkantede, og desuden har flaviven
tris- � 'en to hvide hårduske på bagkropsspidsen (se R. South »The 
Moths of The British Isles« series II pl. 136,2 og p. 344) .  

De første 10 larver fandt vi i pilene (S. aurita og S. caprea) i grus
graven bag N m· gårds sommerhus på Dueodde, den ellevte fandt jeg 
i Ølene på S. caprea. I oktober var jeg igen på Bornholm og fandt 
den 9 .10. 2 larver ved Povlsker i S. aurita og den 10.10 .  4 larver ved 
Ø. Sømarkshuse i S. repens. Det er indtil videre kun lykkedes mig at 
klække et eksemplar. Larven er fra Dueodde den 24.3 .1967 fundet i 
S. aur#a; den 20.5.1967 klækkedes en fin � .  Fundene stemmer godt 
overens med, at man i Pommern finder arten langs kysten især i 
S. repens, men dog også i S. aurita. Da man på Hamburg-egnen (helt 
op til Neumiinster) finder arten på S. caprea i moser, kan den utvivl
somt også findes i Sønderjylland og sikkert også på Lolland-Falster. 
Den er også kendt fra Holland og England, hvor den dog ikke går 
nær så langt mod nord som tipulaeformis. 
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Ringmærkning af flagermus på Kronborg slot 

Af Birger Jensen 
(Vildtbiologisk Station, Kalø, Rønde) 

og P. Valentin Jensen 
(Zoologisk Museum, København) 

With an English summary 

Det har længe været kendt, at Kronborg slot ved Helsingør er til
holdssted for flagermus. På Zoologisk Museum i København findes 
eksemplarer, der er etiketteret » Kronborg« og indsamlet der for over 
hundrede år siden. I intet tilfælde er dog angivet, hvor på Kronborg 
flagermusene er fundet, og for flere eksemplarer mangler også dato 
for indsamlingen, så man er henvist til at gætte, under hvilke om
stændigheder de er taget. 

En frynseflagermus fra 25.1 .1859 og en vandflagermus fra 25. 1 .  
1865 er sikkert fundet overvintrende i kasematterne, da de to arter 
gerne tager ophold i kældre og huler i den kolde årstid. En brun
flagermus fra januar 1860 vil man derimod antage er fundet i et hult 
træ, da arten normalt ikke overvintrer indendørs; men det kan også 
tænkes, at den er blevet forstyrret på sit sovested og under søgen 
efter et nyt er kommet i menneskehænder. Endnu mere usikker står 
man over for en dværgflagermus og en skimmelflagermus, der er 
kommet til Zoologisk Museum i henholdsvis 1867 og 1872. Her er 
blot angivet, at de er fra Kronborg. 

Imidlertid er det netop frynseflagermusen og vandflagermusen, 
der har størst interesse i denne forbindelse. Som nævnt må man for
mode, at de er fundet overvintrende i kasematterne, og det er de over
vintrende flagermus her, der siden har påkaldt sig opmærksomhed, 
og som har været genstand for de undersøgelser, der skal redegøres 
for i det følgende. 

I begyndelsen af 40-erne besøgte den svenske zoolog O. Ryberg 
Kronborg for at se efter flagermus, og han nævner fra kasematterne 
vandflagermus, frynseflagermus, langøret flagermus og bredøret fla
germus (Ryberg 1947 p. 175). Mere detaljerede oplysninger om, hvad 
det lykkedes at finde, er det imidlertid ikke længere muligt at få. 

9.2.1950 besøgte professor M .  Degerbøl og præparatm U. Møhl 
kasematterne og ringmærkede nogle frynse- og vandflagermus samt 
en bredøret flagermus. Af disse blev den bredørede flagermus aflæst 
7 år senere 17.2. 1957 og en frynseflagermus 8 år senere 31 .3 .1958. 

17.2. 1957 var slotsvægter Lindhard Hansen i kasematterne efter 
flagermus. Af de 24, han fandt, blev 13 ringmærket, og 5 af disse -
alle frynseflagermus - blev aflæst en eller flere gange i de følgende 
år. Sidst aflæstes en '? 20.1 . 1964, 7 år efter mærkningen. 

I årene 1958 til 1966 har forfatterne sammen med cand. mag. 
Annelise Jensen fulgt flagermusene på Kronborg. Det var i forbind
else med ringmærkning af flagermus i jyske kalkgruber, vi blev inter
esseret i at sammenligne med, hvad der fandtes på Kronborg, og de 
første års resultater er tidligere kort omtalt (Egsbæk og Jensen 1963). 
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Situationen har nu udviklet sig sådan, at vi har fundet det nødvendigt 
at indstille undersøgelserne på Kronborg og gøre resultatet op. 

Ringmærkning og aflæsning 

Kasematterne og gangene og rummene i etagen derover samt - fra 
og med foråret 1960 - tillige oplagsrummene under flagbastionen 
blev afsøgt for flagermus på så vidt mulig samme måde ved hvert 
besøg. De fundne dyr blev indsamlet og fik efter endt undersøgelse 
lov at ligge i fred, til de var så vågne, at de var i stand til at flyve og 
igen opsøge et sted at hænge. 

Ingen af de mærkede flagermus er blevet genfundet udenfor Kron
borg, men hvert år kunne vi aflæse individer, vi havde haft fat i ved 
tidligere besøg, og i tabel l er anført, hvad der ved hvert enkelt af 
vore besøg blev fundet og ringmærket eller aflæst. 

Frynseflagermusen (Myot-is nattereri) har til stadighed været den 
talrigeste art. I alt har vi mærket 163, og i lll tilfælde har vi aflæst 
tidligere ringmærkede. På andenpladsen kommer vandflagermusen 
(Myot-is daubentonU) med 65 mærkede og 18 aflæsninger. Udover 
disse to arter har vi i marts 1 960 mærket l damflagermus (Myotis 
dasycnem.e), som blev aflæst i foråret 1961 og igen samme efterår, i 
foråret 1960 fandt vi en langøret flagermus (Plecotus auritus) og i 
efteråret 1960 2 skægflagermus (Myotis mystacinus), men ingen af 
disse har vi set siden. Endelig har vi mærket 6 bredøret flagermus 
(Barbastella barbastellus), hvoraf vi kun har genfundet den ene, men 
den har til gengæld kunnet aflæses ved næsten hvert besøg fra 
mærkningen i marts 1960 og indtil januar 1965. 

Af tabel l fremgår, at der er en skæv kønsfordeling blandt de 
fundne flagermus, idet der blandt de ringmærkede vandflagermus 
kun er 400/o <jl<jl og blandt de ringmærkede frynseflagermus 390/o <!l <!l .  
En ganske tilsvarende skæv kønsfordeling konstateredes ved ring
mærkningen af vandflagermus i de jyske kalkgruber, hvor procent
delen af <jl<jl i Daubjerg, Mønsted og Tingbæk lå mellem 37 og 40 
(Egsbæk og Jensen 1963 p. 293). En række mulige årsager til den 
skæve kønsfordeling i materialet er omtalt i den lige nævnte artikel 
og skal derfor ikke gentages her ; specielt ikke da arbejdet på Kron
borg ikke har bidraget til at afklare spørgsmålet, og da fænomenet 
med overvægt af o o blandt de overvintrende flagermus er kendt fra 
flere lande. 

Foruden overensstemmelsen i kønsfordelingen blandt de ring
mærkede flagermus på de forskellige lokaliteter, kan der være grund 
til at bemærke, at procentdelen af <jl <jl  blandt de aflæste frynseflager
mus på Kronborg - altså dem, vi ved tidligere lejlighed har haft i 
hænde - er mindre (290/o) end blandt de ringmærkede - altså dem, 
vi for første gang har fat i (390/o) .  I Danbjerg var der en tilsvarende 
tendens til, at der var forholdsvis færre <jl<jl blandt aflæsningerne end 
blandt ringmærkningerne (loc. cit. p. 293) .  
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Tabel l. Antal ringmærkede og aflæste flagermus på Kronborg 1958-1966. For hver undersøgelsesdato er i første kolonne angivet 
antal ringmærkede, i anden antal aflæste og i tredie det totale antal fundne. 

l 31.3.1958 l 16.3.1959 l 
Vandflagermus o 
(Myotis daubentonii) 2 
Damflagermus o 
(Myotis dasycneme) 
Frynseflagermus o 
(Myotis nattereri) 2 
Skægflagermus 

2 (Myotis mystacinus) 
Langøret flagermus o 
(Plecotus auritus) 
Bredøret flagermus o 
(Barbastella barbastellus) 
Total 

l 5 
3 

6 
5 

l 

l 20 

27.3.1962 l 14.12.1962 l 
2 l 3 

3 2 5 3 3 l 

6 lO 16 9 lO 19 2 
3 3 6 4 2 6 3 

l l l 

12 15 27 l 18 14 32 l 7 

s i 8 
3 4 

2 8 3 
5 4 

l 

2 22 1 19 

12.3.1963 l 
l 2 

3 s i 2 
l 4 2 

l 2 

6 13 1 4 

l 
4 

s 1 12 
4 3 

l 

4 30 
8 14 

l 

4 

5 24 l 65 

20.1.1964 l 
l 
l 

7 9 4 
5 7 3 

l 
l l 

13 17 1 9 

1.3.1960 l 13.12.1960 l 13.3.1961 l 16.12.1961 
l 13 l 8 3 11 3 l 4 2 2 
l 4 5 l 6 2 l 3 3 3 

l l l l l l 
2 32 11 15 26 8 7 15 14 1 1  25 
3 17 lO 4 14 6 2 8 7 2 9 

2 2 

l 

l 4 l l l l 
l 

7 72 1 36 24 60 1 19 12 31 l 21 20 41 

19.1.1965 l 4.12.1965 l 14.3.1966 l Total 

l 39 8 47 1 l 2 l l 26 lO 36 
l 2 3 

7 11 3 3 6 l l 2 99 79 178 
4 7 3 2 5 64 32 96 

l 2 2 l 

l 
l l 

l l G 6 12 

13 22 1 6 5 11 l 2 l 3 l 238 137 375 



Fl agermusenes tilholdssteder 

Flagermusene var at finde mange mærkelige steder. De færreste 
hang frit fremme, men de sad i stedet enkeltvis eller få sammen krø
bet ind i alle mulige små sprækker, for eksempel hvor mørtelen mel
lem to mursten var faldet ud, eller hvor et rør var ført igennem mu
ren, uden at man havde pudset omkring hullet. Vi fandt også flere i 
en stabel mursten, og et par var søgt ind i en bunke murbrokker 
(sml. Egsbæk og Jensen 1963 p. 274-275 samt Roer og Egsbæk 1966) . 
Vi havde ikke indtryk af, at der var større forskel på, hvor frynse
flagermusen og vandflagermusen valgte at anbringe sig; men vand
flagermusen var måske nok den, der gennemgående skjulte sig bedst 
(sml. Bezem, Sluiter og van Heerdt 1964) . Det forholdsvis ringe 
antal aflæsninger af vandflagermus (220/o) sammenlignet med aflæs
ninger af frynseflagermus ( 41 °/o) kan have sin forklaring i en sådan 
tilbøjelighed til at opsøge mere utilgængelige steder, og er det tilfæl
det, har vi sikkert i det hele taget fundet for få vandflagermus. An
tallet af ringmærkede individer af de enkelte arter kan derfor ikke 
umiddelbart tages som et nøjagtigt udtryk for arternes kvantitative fo
rekomst. Den bredØl·ede flagermus, som var den eneste af de øvrige 
arter, vi fik lidt erfaring med på Kronborg, hang altid frit fremme. 

Overfor de en gang valgte sovesteder var flagermusene meget tro
faste. Vi har i de fleste tilfælde for hvert individ noteret, i hvilket 
rum i den undersøgte del af slottet, det blev fundet, og normalt blev 
en flagermus taget i samme rum hver gang. Særlig markant fremtræ
der det, når rummene i fløjen med kasematterne sammenlignes med 
rummene under flagbastionen. De to afdelinger står ganske vist ikke 
i forbindelse med hinanden, men afstanden mellem dem er kun et 
halvt hundrede meter, og alligevel er der blandt ca. 100 aflæsninger 
ikke konstateret et eneste tilfælde af, at et individ har skiftet mel
lem disse to opholdssteder. 

Tilbagegang i bestanden 

Der er i undersøgelsesperioden sket så stærk en tilbagegang i 
antallet af flagermus fundet pr. besøg, at arbejdet nu har måttet ind
stilles. I forårene 1958 og 1959 fandt vi omtrent samme antal flager
mus, og i 1960 steg det voldsomt, da flagbastionen inddroges i un
dersøgelserne. Siden blev hvert år de samme rum afsøgt på samme 
måde, men med stadig mindre resultat, og i foråret 1966 var vi nået 
dertil, at det kun lykkedes at finde 3 flagermus. 

Det er som resultat af udenlandske undersøgelser blevet stadig 
stærkere påpeget, hvilke farer det rummer at ringmærke flagermus 
eller på anden måde forstyrre dem på vinteropholdsstedet (Sluiter 
og van Heerdt 1957, Stebbings 1965). I en del tilfælde har man kon
stateret, at ringen har beskadiget flyvehuden, og selv ret få forstyr
relser i løbet af vinteren kan koste flagermusene et energitab, som 
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det ikke er muligt at kompensere for, da der jo så godt som ingen 
føde er at finde om vinteren. På sommeropholdsstedet er de også me
get følsomme over for forstyrrelser og flyver ofte ved den mindste 
foranledning. 

På Kronborg synes de anvendte ringe kun i få tilfælde at have gi
vet gener for flagermusene, og kun en enkelt ring har måttet udskif
tes (sml. Egsbæk og Jensen 1963 p. 272) .  Forstyrrelserne fra vor side 
har også været få, idet de har været indskrænket til et eller to besøg 
i løbet af en overvintringsperiode. Der har imidlertid været andre og 
sikkert væsentligere forstyrrelser end vore. Netop i undersøgelses
årene er der foretaget restaureringer i blandt andet de rum, hvor fla
germusene hænger, og det har dels medført lange perioder med uro, 
dels er nogle af rummene blevet mindre egnede for flagermusene, 
fordi løse pudsflager er blevet banket ned, og huller og sprækker er 
blevet lappet. 

I maj 1963 forsøgte vi at råde bod på, at der blev færre egnede 
steder for flagermusene at gemme sig. Der blev hængt 10 gasbeton
blokke op, hvori der var fræset furer og boret huller, og ved to af de 
senere fire besøg har der hængt henholdsvis l og 3 flagermus i dem. 
Successen har altså været lidt begrænset. Det skyldes muligvis, at 
blokkenes hulrum ikke har en passende størrelse og karakter, men 
det er også muligt, at blot mere fred og tid for flagermusene til at 
»opdage« blokkene vil vise, at de kan finde anvendelse. 

Det er ligeså beklageligt, som det er tydeligt, at antallet af flager
mus, det var muligt at finde pr. besøg, er faldet voldsomt i under
søgelsesperioden. Flere gange overvejede vi derfor at indstille ring
mærkningen, men fremgangen fra 1963 til 1965 gjorde os optimisti
ske, og desuden følte vi, at restaureringsarbejdet måtte være en ikke 
mindre forstyrrende faktor end vort arbejde. Men uanset hvilken 
forstyrrelse, der er årsag til tilbagegangen, må man spørge sig selv, 
hvad der da er sket med flagermusene. I fig. l er som eksempel vist, 
hvad vi har set til de frynseflage1:mus, der blev ringmærket den 1 .3 .  
1960, og  to  ting er  af  interesse i denne forbindelse. 

For det første er det tydeligt, at af dem, der er blevet ringmærket 
i fløjen med kasematterne, har vi fundet væsentlig færre (5 af 22) 
end af dem, der blev ringmærket i flagbastionen (15 af 22). Flager
musene i afdelingen med kasematterne har næppe følt sig mere for
ulempet af vore undersøgelser end flagermusene i flagbastionen, og 
når vi har aflæst så mange flere fra det sidste sted, hænger det uden 
tvivl sammen med, at mulighederne for at skjule sig her er mindre 
end i kasematterne. 

For det andet ses, at der er nogle individer, vi hyppigt aflæste, 
medens andre kun sås med lange mellemrum. Selv om vi længe ikke 
har set et bestemt individ, er det derfor ikke ensbetydende med, at 
det ikke stadig er i live, og måske holder det endda fortsat til i sam
me rum, hvor vi sidst fandt det, men blot på et mere skjult sted. 

N år en del flagermus således på den ene eller den anden måde 
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unddrager sig de årlige registreringer, bliver det vanskeligt at følge. 
hvor gamle de bliver. Gennem den sidste snes års flagermuseunder
søgelser rundt om i verden er det konstateret, at næsten alle arter 
har en levealder, der langt overstiger, hvad man ville vente hos så 
små dyr, og især hollandske forskere har samlet en række forbløf
fende rekorder (van Heerdt og Sluiter 1961) .  Af alle de på Kronborg 
trufne arter har man i udlandet aflæst individer mere end ti år efter 
mærkningen, og rekorderne for M yotis-arterne ligger nær tyve år. 
Naturligvis opnår kun enkelte individer en så høj alder, og vi fandt 
det meget fascinerende blot at stå med et eksemplar, vi havde mær
ket måske 5 år forinden. Desuden vidste vi jo ikke, hvor gammel fla
germusen var, da vi første gang fandt den, så det var en minimums
alder, vi opnåede ved aflæsningerne. Nu har undersøgelserne på 
Kronborg måttet indstilles, men fig. l kan give et lille indtryk af, 
hvordan de enkelte flagermus kunne have været fulgt fra år til år, 
hvis de havde været mere samarbejdsvillige. 

Bestandens størrelse 

Flagermusenes forsvinden hindrer såvel beregninger af, hvor gamle 
de bliver, som beregninger af, hvor mange individer af de enkelte 
arter der har vinteropholdssted på den undersøgte del af Kronborg. 
Skal man søge at nå blot til en størrelsesorden, kan man dog for ek
sempel sige, at ved besøgene 13.12. 1960 og 13.3 .1961 - altså inden 
for samme overvintringsperiode - blev der i alt ringmærket 35 fryn
seflagermus og aflæst 21 forskellige individer mærket tidligere vin
tre, og i de følgende år aflæstes yderligere 6 individer, som var blevet 
mærket før vinteren 1960-61 og som siklært også har været der den
ne vinter, men blot ikke er blevet fundet. Det vil sige i alt 62 indivi
der. De kan dog næppe anses for at udgøre hele bestanden, og groft 
skønnet kan den måske minimalt sættes til 75. For vandflagermusen, 
hvoraf der aflæses så få, er det endnu mere usikkert at skønne en be
standsstørrelse. Det største antal forskellige individer, vi har fundet 
under en overvintringsperiode, er 22, men det er ikke muligt at af
gøre, om bestanden måske har været omkring det dobbelte. For de 
øvrige trufne arter kan man nok sige, at damflagermus, skægflager
mus og langøret flagermus kun optræder tilfældigt og kun med få 
individer, medens bredøret flagermus optræder mere regelmæssigt, 
men også højst med nogle få individer. 

De ovennævnte bestandstal er skønnet på grundlag af resultaterne 
fra 1960-61 ,  da vi fandt flest flagermus. Alt i alt må man nok sige, 
at uro enten ved restaureringsarbejdet eller ved undersøgelsesarbej
det eller ved begge dele i forening har gjort, at det ikke længere er 
muligt at finde et større antal flagermus på de sædvanlige, let til
gængelige steder, men det er ikke muligt at udtale sig om, i hvilken 
grad bestanden eventuelt har lidt egentlig skade. 

Erfaringerne fra Kronborg sammenholdt med udenlandske under-
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streger imidlertid, at man må være varsom med forstyrrelse af fla
germus. Det er nu hensigten at søge at følge den videre udvikling 
ved et årligt besøg, hvor der blot foretages en optælling af, hvor 
mange flagermus det er muligt at finde, men hvor de får lov at hæn
ge uforstyrret af os. 

Fra slotsforvaltningens side har der været vist stor interesse for 
flagermusene og vort arbejde, og specielt skylder vi oberst C. C. A. 
Gabel-Jørgensen og vagtmester E .  Hallengreen tak for venlig mod
tagelse og hjælp. Vi håber, at øget fred snart igen vil gøre det mu
ligt at rapportere, at mange flagermus atter kan ses i fuger og spræk
ker i de gamle hvælvinger. 

Summary 

Bat banding at Kronborg Castle at Elsinore, Denmark. 
Bats have been known for many years to hibernate in the cellars at Kronborg 

Castle; and in the ZoologicaJ Museum in Copenhagen there are specimens col
lected there elating back more than 100 years ago. Ryberg also visited the place 
in the early forties (Ryberg 1947, p. 175). 

In the years 1958 to 1966 the authors underlook regular bandings of the hiber
nating bats and the number found during each visit is given in table l p. 23. 
Among the hibernating bats the males dominaled (M. claubentonii 60°/o <3 <3 ,  
M .  natte re ri 6 1  °/o <3 <3 )  and the same uneven sex ratio has em·lier been found 
among the bats hibernating in the limestone caves in Jutland (Egsbæk and Jen
sen 1963). 

None of the 238 bats baneled has been recovered from outside the castle, but 137 
times specimens baneled in the eastie have been recaptured there during later 
visits. The number of bats found has decreased markedly during the years of 
investigation and does not allow calculations of population size or mortality. 
Restoralion work and possibly disturbance from banding is assumed to be re
sponsible for the decrease. In the bastions the bats are rather easy to locate but 
in the dungeons they can hide in deep fissures and crevices and therefore a 
smaller percentage of those present are found (cf. fig. l p. 27). It is possible that 
the deeline in the number of bats found is partly caused by their seeking more 
inaccessible piaces to bide as a result of disturbance. 

Litteratur 

Bezem, J. J. og J. W. Sluiter og P. F. van Heerdt, 1964: Some characteristics of 
the hibernating locations of various species of bats in South Limburg I and II. 
- Proceedings Koninkl. Nederl. Akaciemie van Wetenschappen, Series C, 67, 
No. 5: 325-350. 

Egsbæk, W. og Birger Jensen, 1963: Results of bat banding in Denmark -
Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. 125: 269-296. 

Heerdt, P. F. van og J. W. Sluiter, 1961 : New data on longevity in bats. -
Natuurhistorisch Maandblad 50 : 36. 

Roer, H. og \�. Egsbæk, 1966: Zur Biologie einer skandinavisehen Population 
der Wasserfledermaus (Myotis claubentonii) (Chiroptera). - Z. f. Sliugetier
kunde 31 : 440-453. 

Ryberg, O. 1947 : Studies on bats and bat parasites. 
Sluiter, J. W. og P. F. van Heerdt, 1957 : Distribution and deelin e;: of bat popu-

28 



lations in S. Limburg from 1942 till 1957. - Natuurhistorisch Maandblad 46 : 
134-143. 

Stebbings, R. E. 1965: Observations during sixteen years on winter roosts of bats 
in West Suffolk. - Proc. Zoo!. Soc. Lond. 144 : 137-143. 

Mindre meddelelser 

Et tidligere sjællandsk fund af partielt albinistiske skovsnegle (Arion ater). 
Under læsning af Johs. Bengtssons interessante meddelelse om partiel albinisme 
hos skovsnegl (Flora og Fauna 73 : 141) erindrer jeg for nogle år siden at have 
gjort en iagttagelse over samme fænomen ·på Sjælland. 

I min dagbog står da også den 8. juli 1962 blandt meget andet noteret: »Skov
snegl : Næsten hvidt eksemplar ses; idet dyret dog har et sort bælte på langs af 
ryggen.« Noget senere i notaterne står: »Individer af denne type ses i antal af 
3 stk.«. Og til slut efter flere iagttagelser: »Over halvdelen af skovsneglene på 
stedet har denne tegning.« 
. 

Iagttagelsesstedet er heldigvis også nærmere beskrevet i notesbogen. Min for
middagsekskursion var gået til en »lille«, ca 20-årig og ret tæt rødgranplantage 
(Plcea abies) ved et kommunalt vandværk nær landsbyen Tåstrup, umiddelbart 
syd for Holbæk. Jeg erindrer endnu, at skovvejene var græsklædte; og i fugtig
heden efter regn den foregående nat optrådte sneglene almindeligt såvel på vej
ene som på den umiddelbart tilstødende og nåledækkede skovbund. 

Nu har jeg gennemgået alle de følgende notater fra mit 16-måneders ophold 
i Holbæk, men der findes ikke flere bemærkninger om skovsnegle; og det må 
vel nok betyde, at alle snegle, som jeg senere har iagttaget i de andre skove på 
egnen, har været normalt sorte - desværre husker jeg ikke dette tydeligt nu. 

Under mine zootopografiske undersøgelser i Thy (1964-65), hvor alle landsdel
ens skov- og plantageområder besøgtes flere gange, iagttog jeg kun sorte skov
snegle. 

Strandboulevarden 32, København. P. Hald Mortensen. 

Tillæg til >>Danske myrelover og deres udbredelse«. Nyt findested for myrelover 
i Danmark Efter undertegnedes artikel om de danske myreløver i Flora og 
Fauna (1967), er der kommet yderligere oplysninger for dagen. 

Som et kuriosum kan det nævnes, at den vel nok første omtale af myreløver 
fra Danmark stammer fra Søren Kierkegard. I en optegnelse, dateret den 11 .  sep
tember 1834, bruger Kierkegaard et billede fra naturen, hvor myreslugeren, der 
danner sin tragt, indgår. Samme billede benyttes i Kierkegaards samlede værker 
(1. udg. 1843). Der er her ingen tvivl om, at det drejer sig om myreløvens larve; 
et træk der viser, hvor tidligt lægfolk var opmærksomme på dette insekts >>ud
spekulerede« levemåde. 

I sidste artikel var omtalt en lokalitet ved Almindingen på Bornholm; denne 
har imidlertid vist sig at være begrundet på en misforståelse. Udbredelsen af 
myreløver på Bornholm er således kun koncentreret på vest- og sydkysten fra 
Hasle til Snogbæk N. f. Dueodde. 

Et par bemærkninger om de nordjyske forekomster: På Læsø er der atter i 
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juli 1967 iagttaget 47 tragte ved Højsande (Harald Jørgensen) - en yderligere 
bekræftelse på en fast bestand. En af larverne fra disse tragte er hjembragt. 
Derimod er der heller ikke i år (ultimo august 1967) spor af myreløver på loka
liteterne ved Skagen og Sandmilen (K. Secher). I 1966 var der, som tidligere 
nævnt, heller ingen myreløver på disse lokaliteter, og muligheden for at en 
forvejen ringe bestand blev udryddet i foråret 1966 er måske nærliggende?!  

For landets andre lokaliteter foreligger der ingen oplysninger fra 1967. 
Atter er der dukket en ny myreløvelokalitet op. Det drejer sig om Holbæk amts 

Sandflugtsplantage ved Rørvig i NV-Sjælland, hvor Nils Miintl1er har iagttaget 
ca. 25 tragte i sidste halvdel af juli 1967. Der er her blot tale om larvefund, og 
artsbestemmelse er derfor umulig. Da nærmeste sikre lokalitet er Asserbo ved 
Tisvilde Hegn, kan dette måske tjene som en bekræftelse på teorien om, at my
reløven faktisk er mere udbredt, end man tror, og at der sikkert endnu er mange 
uopdagede lokaliteter i Danmark. 

Tagensvej 15, København. Ka-rsten Secher. 

Anmeldelser 
Danmarks natttr. l. Landskabemøs opståen. Redaktion : Arne Nørrevang & 

Torben J. Meyer. 448 sider. 14 farvetavler. 401 illustrationer i teksten. Pris kr. 
49,50 (pr. bind). Politikens Forlag. København 1967. 

I praktisk håndbogsformat (16 X 24 cm) udkommer fra efteråret 1967 til foråret 
1971 tolv bind i subscription omhandlende alle sider af Danmarks natur. 

Den hidtil største stab af naturhistorikere - omkring 100 - som nogensinde 
har bidraget til et værk af denne karakter, er sat ind i arbejdet, og talrige bille
eler (alene 400 i L bind), kort og farvetavler belyser på en ofte ny og original 
måde den instruktive tekst. 

De større afsnit af bogen er med korte mellemrum opdelt med overskrifter, 
som orienterer læseren om stoffet og hjælper til at finde frem til emnerne, som 
må vente med at blive udtømmende registreret i sidste bind af værket. 

En ting, man bemærker med det samme, er de korte personalhistoriske indslag 
med billeeler af elanske videnskabsmænd, som helt op til vor tid har haft væsent
lig betydning for den forståelse, vi i dag har af dansk naturs særpræg. I tider, 
hvor en fornyet opfattelse af Danmarks natur er ved at trænge ud i videre kred
se end de rent faglige - rekreation og naturforvaltning fremfor en ensidig natur
fredning - må et værk som det her påbegyndte have mulighed for at ramme 
plet. Det store oplag, som vist allerede er sat yderligere i vejret, vidner da også 
om en interesse med et virkeligt behov. 

Svarer det første bind, som nu foreligger, da til de forventninger, man stiller? 
Det kan med kun ubetydelige indvendinger besvares med et klart ja. Grunellaget 
for de øvrige bind er her lagt med fyldige kapitler om de geologiske aflejringer 
og landskabets udformning. Fra kapitlerne, der omhandler tiden før istiden, kan 
fremhæves kort over berømte lokaliteter og en fortrinlig oversigt over de mange 
dybe boringer med angivelse af den dybde og de lag, boringeme er nået ned til. 
I teksten talrige værelifulde oplysninger om tekniske metoder - inclbefatet den 
tvivlsomme Ha1te-boring, hvor saltprøven muligvis var udboret af en prøve købt 
hos en material!Iandler l - og nye laboratorieeksperimenter til belysning af geolo
giske fom1ationers opståen, som f.eks. i diskussionen omkring bornholmske gra
nitter. 

I kapitlerne om istider og mellemistider er en farvetavle på udmærket måde 
forklaret med stregtegninger af de viste profiler - næppe til at tage fejl af og 
en hjælp for det utrænede øje. 

Nye metoder og fund uden for Danmarks grænser er med til at unelerbygge 
den hjemlige opfattelse af tidligere jordperioders natur. 
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Skulle et enkelt bidrag fremhæves, må det med særligt henblik på de kommen
de bind blive statsgeolog, dr. phil. Johs. Iversens 100 sider store kapitel om natu
rens udvikling siden sidste istid - en bog i bogen. Her foreligger endelig den 
længe ønskede skildring af en dansk videnskab - mosegeologien, som har haft en 
særdeles bemærkelsesværdig udvikling i Danmark, og hvor ikke mindst forfatte
rens egen indsats helt op til de sidste dages eksperimental-forskning har betydet 
så overordentlig meget for forståelsen af det plante- og dyreliv, vi har i dag. 

Skulle der fremføres enkelte indvendinger, bliver det den stadigt tilbage
·vendende i de fleste anmeldelser af nyere værker med naturhistorisk indhold : 
.farvetavlernes vekslende kvalitet, hvor nogle er for røde, andre for blå. På tav
len ved side 288 har man da også indset, at farvegengivelsen ikke er helt natur
tro! Det kan laves tilfredsstillende, men det er tidsrøvende og vel ofte for dyrt 
at kassere for mange prøvetryk fra klichefabrikkerne! En del fotografier af land
skaber er desværre presset ned i spaltestørrelse og har lidt betydeligt ved en 
sådan formindskelse - f.eks. S tevns Klint med Højrup kirke, side 145; Røjle 
Klint, side 179 ; h·e figurer på side 262; figurer med terassesystemer, side 285; 
den store grusgrav ved Farum, side 331 ;  og mange flere. Der forsvinder for 

,·meget af det karakteristiske, når landskabet presses ned til en størrelse omkring 
5,4 X 3,4 cm. Det kan måske passere i de billige håndbøger, samme forlag ud
giver, men ikke i et monumentalværk som det foreliggende. Bør om muligt und
gås i de følgende bind! 

Ellers er det med oprigtig glæde, man her læser de mange specialisters å jour
førte bidrag og med tilsvarende forventning, man imødeser videreførelsen af det-
te prisværdige initiativ. Poul Bondese11. 

Naturens Verden 1967. Redigeret af Torben W. Langer. 384 sider. Rigt illu
streret. Pris kr. 72,00. Munksgaards Forlag. København 1967. 

Redaktøren af Naturens Verden, førstebibliotekar Torben vV. Langer, omtaler i 
en efterskiift til hæfte 12, at tidsskriftet nu er udkommet med 50 årgange, hvilket 
er ret imponerende for et populærvidenskabeligt tidsskrift, og vi iler da også med 
at lykønske med indsatsen og sammen med redaktøren udtrykke håbet om, at 
mange flere årgange vil se lyset i de kommende år. 1967-årgangen har allerede 
fået en speciel omtale i Flora og Fauna (juni 1967) i anledning af de 9 artikler 
om »Vort levende landskab og dets forvaltning«, der fandtes i april- og maj-hæf
terne. Disse artikler og flere efterfølgende drøfter problemerne vedrørende natur
bevarelse både her i landet og i andre dele af verden. Det må stærkt påskønnes, 
at disse forhold tages op til behandling. Der er adskilligt flere artikler med bio
logiske emner, og desuden en række artikler, der behandler andre naturviden
skabelige grene. Argangen må således karakteriseres som alsidig oplysende, inter-
essant og velskrevet E. N. 

Poul Holm Joensen & Claus Bering: Arstideme - 3. Efteråret. 4. Vinteren. Hen
holdsvis 210 og 205 sider. Pris pr. bind kr. 40,45. Gyldendal. København 1967. 

Med disse to bind er værket om årstideme fuldført. De første bind er tidligere 
omtalt i »Flora og Fauna« (s. 80 og s. 126 i 1967), og de nu udsendte ændrer 
ikke den tidligere bedømmelse. Tegneren Claus Bering og forfatteren Poul Holm 
Joensen har givet sig i kast med et imponerende arbejde, og resultatet forelig
ger nu på godt og ondt. Bedst synes opgaven at være løst af tegneren, der i en 
række ypperlige billeder viser naturen og dens vekslen mellem de forskellige års
tider og de forskellige biotoper i nordsø- og østersøområdet. Teksten i bindenes 
indledningskapitler er velskrevet, og den behandler mange vitale spørgsmål ved
rørende naturen og mennesket på en tankevækkende måde. Men billedteksterne 
er gennemgående så kortfattede, at de ikke fortæller nok, og - hvad værre er -
de er skæmmet af alt for mange unøjagtigheder og direkte fejl. Væ1·ket kan der
for desværre ikke anbefales som en biologisk håndbog, hvor man kan være no
genlunde sikker på at få korrekt svar på faglige detailspørgsmål. Men i sin hel
hed virker de fire bind naturbeskrivelse i tekst og billeder stærkt inciterende, og 
de skal nok få folk til at gå ud i naturen og ved selvsyn opleve planterne og dy
rene i deres rette omgivelser, og dermed er jo også en vigtig opgave løst. E. N. 
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V. Hansen : Biller 22. Træbukke. Danmarks Fauna 73. 228 sider. 105 illustra
tioner. Pris kr. 47,85. G. E. C. Gads Forlag. København 1966. 

V. Hansen: Biller 23. Smældere og pragtbiller. Danmarks Fauna 74. 180 sider. 
147 illustrationer. Pris kr. 38,50. G. E. C. Gads Forlag. København 1966. 

»Smældere og pragtbiller« samt »Træbukke« har tidligere været behandlet i 
Danmarks Fauna. Det første bind af K. Henriksen i 1913, det andet af A. C. Jensen
Haarup og K. Henriksen i 1914, og begge bind er udsolgt fra forlaget. Da der er 
fremkommet meget nyt siden den tid, har der været gode grunde til på ny at 
bearbejde disse familier, og man kan kun beundre Victor Hansens energi, at  han 
har formået at lægge to nye billebind til den i forvejen eksisterende lange ræk
ke. Begge de nye bind indeholder gode bestemmelsestabeller, således at man re
lativt let kan bestemme slægter og arter, bl.a. støttet af gode tegninger og habi
tiisbilleder. Afsnittet om smælder- og buprestlarver er optryk af K. Henriksens 
larveafsnit i 1913, men der burde - i hvert fald i litteraturlisten - have været 
henvist til nyere undersøgelser, f.eks. vedrørende Cardiophorus asellus (Natura 
Jutlandica 6-7, 1957), hvoraf det fremgår, at de biologiske data fra 1913 - og nu 
genoptrykt i 1966 - er fejlagtige. Sv. G. Larsson har fuldstændig omarbejdet af
snittet om træbukkelarveme. Nye tegninger og ny bestemmelsesnøgle har bevir
ket, at det nu e1· lettere at nå til en sikker bestemmelse af disse ret vanskelige 
billelarver. B. Schiøtz-Christensen. 

Torben Wolff: Danske ekspeditioner på verdenshavene. 336 sider. 350 illustra
tioner. Pris kr. 139,50. Forlaget Rhodas. København 1967. 

For 200 år siden (november 1767) afsluttedes den første danske nturvidenska
belige ekspedition, da Carsten Niebulu som eneste overlevende kom tilbage fra 
den arabiske rejse, og forlaget Rhodas har benyttet lejligheden til at udsende en 
fornem publikation om dansk havforskning gennem 200 år. Dr. Torben Wolff har 
skrevet teksten til dette tilbageblik på den indsats, der fra dansk side er ydet 
ved udforskningen af havet og dets organismer. Forfatteren giver et kort rids af 
de forskellige ekspeditioners forløb og fortæller om nogle af de mænd, der del
tog i dem. Resultaterne berøres i ret beskedent omfang, hvilket er forståeligt, når 
man hører, at alene de to sidste ekspeditioner, »Dana« 1928--30 og »Galathea<< 
1950-52, til dato har affødt rapporter i de officielle e_kspeditions-publikationer på 
over 8000 sider samt derudover givet stof til 3-400 afhandlinger i forskellige vi
denskabelige tidsskrifter rundt i verden. Både videnskabeligt og praktisk-fiskeri
mæssigt har de danske havekspeditioner betydet overordentlig meget, og de sto
re ekspeditioner har desuden haft propagandamæssig betydning for Danmark og 
danske produkter. Torben Wolff redegør for disse forhold, og han slutter med at 
argumentere overbevisende for anskaffelse af et nyt dansk havundersøgelsesskib. 
Til den interessante og værdifulde tekst slutter sig et stort billedstof. Kortskitser, 
tegninger og fotografier fastholder de 200 års begivenheder og afbilder bemær
kelsesværdige fund. 20 smukke lithagrafiske farveplancher gengiver forskellige 
havdyr, hvoraf nogle har været afbildet i »Zoologica danica<<, medens andre er 
reproduceret efter originale akvareller i Zoologisk Museums arkiv. Disse plan-
cher og bogens store format berettiger i nogen grad den høje pris. E. N. 

Bengt Siogren: Viigen till glomda oar. 269 sider. 16 plancher med 55 fotogra
fier. 9 kortskitser i teksten. Pris sv. kr. 39,00. Zindmmanns Forlag. Udelevalia 1967. 

Underholdende og sagkyndigt beskriver Bengt Sjogren i endnu en bog De små 
Antillers øverden, idet han især koncentrerer sig om Grenadinerne, en tropisk 
skærgård mellem de lidt større St. Vincent og Grenada. Som ballast på rejsen har 
han et solidt kendskab til Vestindiens historie, til de politiske forhold og til de 
forskellige befolkningsgruppers geografiske og sociale oprindelse. Som han selv 
fremhæver det, er det nødvendigt med en sådan viden for ikke at forfalde til 
romantisk nonsens, når rejseoplevelser på disse øer skal beskrives. Hans bog lig
ger da også i topklasen af rejeskild1inger, hvor kontante oplysninger veksler med 
spændende tildragelser. Det særprægede plante- og dyreliv med adskillige ende
miske arter får sin rigelige plads i bogen. Især peger Sjogren på fredningspro
blemerne, der også her trænger sig på og kræver en løsning i nærmeste fremtid, 
hvis ikke for mange sjældne arter skal gå helt tabt. E. N. 
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