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Fra redaktionen:
I anmeldelsen inde i bladet af
Danmarks Fiskeri- og Havunder
søgelsers nye skriftrække »Fisk og
Hav« udtales en påskønnelse af de
videnskabelige institutioner, der
biinger oplysninger om deres
forskningsaktivitet ud til et større
publikum. Foruden DFH gælder
det af biologiske institutioner for
ticlen kun Vildtbiologisk Station,
Kalø, der med » Dansk Vildtforsk
ning« hvert år giver god besked
om, hvad der foregår af undersø
gelser i tilknytning til stationen.
For ganske længe siden udgav
Universitetets Zoologiske Muse
um, København, gennem nogen
tid et årsskrift med titlen >>Dyr i
Natur og Museum« med zoologi
ske artikler og en oversigt over
museets almindelige aktivitet i det
pågældende år. Det kan også
nævnes, at Naturhistorisk Mu
seum, Århus, nogle få gange i for
bindelse med småskliftsselien
»Natur og Museum« har udsendt
en kortfattet årsberetning. Men
det er snart længe siden, vi har
set en sådan. Når der røres ved
dette forhold her, skyIdes det en
fast overbevisning om, at mange
naturinteresserede gerne vil vide
noget om, hvad der foregår på de
biologiske institutioner, og disse
må vel også være interesseret i at
lade offentligheden få et indblik i,
hvad deres andel af skatteydernes
penge går til. Dette gælder især
de institutioner, der ikke har en
eller anden form for publikums
kontakt, men selvfølgelig gælder
det også museerne.
E. N.

Bøger, der onskes anmeldt i Flora og
Fauna, og manuskripter til artikler, der
ønskes optaget i bladet, sendes til redak
tionen.
Alle henvendelser vedrørende abonne
ment, bladets forsendelse, indbetaling af
kontingent m. v. må rettes til ekspedi
tionen, hvortil også enhver adressefor
anciling bør meddeles snarest.

Øster Lovnkær
En tidligere dansk løveng og dens flora
Af E. Worsøe
(Værum,

8900

Øster Lovnkær er en henved 100 ha stor
partsskov, der hører under gårdene i
landsbyen Helberskov, Als sogn, i det
sydøstlige Himmerland. Skovparterne
forløber parallelt NVN-SØS og er ca.
800 meter lange. De er de fleste steder
adskilt af gamle, ikke vandfyldte grøfter.
Skoven ligger ved sognegrænsen henved
2 km fra Helherskov by. Den går i vest
i et med den langt større skov Vester
Lovnkær. Store afvandingsarbejder med
en betydelig vandstandssænkning til føl
ge fuldførtes under krigen 1939-45 i Øs
ter Lovnkærs omgivelser, uden at virk
ningen tilsyneladende nåede længere
end til skovens kanter. Øster Lovnkær
synes overvejende at vokse på sand, der
er overlejret af et tyndt, dyndet humus
lag. Bunden står i vid udstrækning un
der vand om vinteren. Hele området er
marint forland (Trap 1961).
SKOVTRÆERNE
Bortset fra små dele af skoven, som er
gjort til genstand for rydning og plant
ning, består skoven overvejende af Fra
x-inus excelsior (Ask). Det næsthyppigste
træ er Alnus glutinosa (Rødel), der fin
des jævnt fordelt overalt. Spredt findes
Betula pubescens (Dun-Birk) og Que?'
cus robu1· (Stilk-Eg). Sidstnævnte er
skovdannende i skovens østlige ende,
»Skovhalen«, der har en lidt mere tør
bund end resten af skoven. Egene er
høje og retstammede, ikke skadede af
græsning i opvæksten, således som man
ser det på tidligere overdrev. Næsten al
le aske, elle og birke har været stævnet
omkring 30-50 cm over jorden, og det
har tydelig nok været gjort mange gan
ge. Askenes og ellenes baser er op til 4-5
meter i omkreds. De er tæt bevokset
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med mosser, og mange af dem er hule.
Stubbe af udgåede træer er af samme
omfang. Sidste stævning synes efter dia
meteren på yngste generations stammer
at dømme at have fundet sted for om
kring 30 år siden over største delen af
skoven. Mod nordvest er det nok længe
re tid siden. I det laveste og derfor dy
best vinteroversvømmede område i nord
vest er der mere Betu.la pubescens og
Alnus glutinosa i forhold til Fraxint/.8 ex
celsi01' end i resten af skoven. Udover
de nævnte træarter forekommer yngre
eksemplarer af Acer pseudoplataneus
(Ahorn) og Ulrnus glabra (Skov-Elm).
Disse arter er ikke stævnede, næppe
plantede, men antagelig indvandrede i
de senere år.
UNDERSKOVEN
Underskoven består overvejende af Co
rylus avellan
· us (Hassel) og Fmngula al
nus (Tørstetræ). Endvidere findes Cm
taegus sp. (Tjørn) i form af buske, Euo
ny·m.us europaeus (Benved), rigelig op
vækst af de andre forekommende træ
arter. Hyppigheden af Humult/.8 lupulus
(Humle) og Euonyrnus europaeus er helt
påfaldende, og antallet af fuglereder er
enormt.
BUNDVEGETATIONEN
I »Skovhalen«, på mere tørre partier om
kring træernes basis og pletvis forskel
lige steder er Anernone nernorosa (Hvid
Anemone) dominant i forårsaspektet
Her finder man endvidere Galiurn odo
mtwn (Skovmærke), Mafanthem.urn bi
foliu?n (Majblomst), Rubus sp., Viola ri
viniana (Krat-Viol), Convallaria majalis
(Liliekonval), Lapsana cO'Inm:unis (Hare
mad), Oxalis acetosella (Skovsyre), Tori.l

... ·· - ·

Fig. l. Udsnit af det minarerede sognekort over Als sogn. Arealet med de lange, meget smalle par
celler er løvengsområdet i Øster Lovnkær. Skovsignaturen nord herfor angiver den tidligere Als
skov, som nu er ryddet og opdyrket. Skovsignaturen øst for er »Skovhalen«, der fOlmodentlig blev
drevet som skov, dengang kortet blev tegnet. »Skovhalen« regnes i nutiden med til Øster Lovnkær.

lis japonica (Hvas Randfrø) og Equise
tum a1'vense (Ager-Padderokke).
Den vintervåde bund udgør den stør
ste del af arealet. Den bliver nogenlunde
fri for vand i midten af maj og indtages
hovedsageligt af et samfund hvis domi
nanter er Filipendula ulmm·ia (Alm.
Mjødurt) og Geum 1'ivale (Eng-Nellike
rod). Her findes med noget varierende
hyppighed på de forskellige steder en
lang række arter, som det ses af vedføje
de skema. Arter som C1·epis paludosa og
Tmllius eumpaeus tyder på nogen væld
påvirkning. Påfaldende er den meget ri
gelige forekomst af Gagea spathacea, og
mængderne af 01'chis mascula står ikke
tilbage for orkidemængden i en gen
groende ølandsk løveng.
På særligt fugtige steder er floraen,
som det ses af skemaet, noget ander2

ledes, således i små sænkninger, langs
grøfter og i våde hjulspor.
Græsserne spiller ingen stor rolle i ve
getationen, omend de meget spredt fore
kommer de fleste steder. Arterne er an
givet i skemaet.
Mens de konstaterede bundforhold
gør, at man skulle vente et fattigkær, ka
rakteriserer floraen området som rigkær.
Det har sin årsag i den oversvømmelse,
der hver vinter finder sted, og som tilfø
rer rigelige mængder næringsstoffer (Ro
melll 942). Antagelig er det fremsivende
grundvand noget kalkholdigt, da kalken
ikke ligger særlig dybt.
LOVNKÆRENES
TIDLIGERE ANVENDELSE
Når man står overfor en stævningskov
er det nærliggende at søge dens tidlige-

Fig. 2. Udsnit af det minarerede sognekort over Visborg sogn. Man bemærker her blandingen af
skov- og engsignatur over store arealer af den skov, der i nutiden hedder Vester Lovnkær, men som
i begyndelsen af 1800-tallet var langt større og hvis forskellige dele havde forskellige navne, der
alle endte på -kær.

re anvendelse klarlagt. Her er stævning
skoven endda særlig egenartet, idet den
består af næsten ren askeskov over et
stort areal. Noget lignende har man mig
bekendt ikke andre steder i landet. Om
end denne skov ikke er plantet, synes
den ikke naturlig i sin nuværende sam
mensætning. Vaupell (1863) mener da
også, at askeskov er fremgået af ege
blandingsskov på våd bund, hvor man
har ryddet den efterh·agtelsesværdige
eg. Han nævner et eksempel fra aske
skov i Slemminge Hestehave under Gie
segård, hvor spredte gamle ege røber op
rindelsen.
Raaschou (1956 og 1957) har skildret
Øster Lovnkærs anvendelse omkring
1900. I senvinteren blev fårene lukket
løs i skoven, kort før de skulle lænune.
Efter læmningen fjernedes de omgåen-

de. Skoven blev så holdt fri for dyr til ef
ter høhøsten sent på sommeren. Græsset
var langt, saftløst og fyldt med visne
blade. Høet var ikke meget værd. Det
blev vejret på åbne arealer i skovkanten
og tilhørte den pågældende parthaver,
selv om man høstede i fællesskab. Efter
høst var der løsdrift af øg, der blev luk
ket herud udenfor arbejdstiden. Gold
køer gik her af og til - i hvert fald før
1857. Græsning skete på hele arealet un
der et.
Skoven ydede brændsel til eget brug
og gavntræ til redskaber. Raaschou næv
ner de samme træarter, som stadig fin
des. Man huggede- åbenbart også i fæl
lesskab - vestfra og nåede så ved at tage
et stykke hvert år i løbet af 30 år øst
enden. Stubben blev stående og skød ny
skud, der efter få års forløb udtyndedes,
3

for at de tiloversblevne kunne blive store
nok til hugst. Rodskud blev fjernet med
le i forbindelse med høslet. Hassel blev
tydeligt nok stævnet lige over jorden.
Plantning fandt ikke sted. Trods freds
skovsforordningen af 1805 fortsatte den
ne driftsmetode til nogle år efter krigen
1914-18. Det fremgår, at skoven lå i ud
marken, og at den ikke var hegnet, i ste
det var den omgivet af grøfter hele
vejen rundt.
Tabel l
Oversigt over urter på fugtig bund
a. De udbredte vintervåde lavninger
Angelica silvestris (Angelik)
Stachys silvatica (Skov-Galtetand}
Epilobimn montanum (Glat Dueurt}
Filipendu/a ulmm·ia (Alm. Mjødurt}
Geu.m rivale (Eng-Nellikerod)
Ficaria verna. (Vorterod)
Ranuncrdus auricamus (Nyrebladet Ranunkel)
R. repens (Lav R.)
R. fla.mmttla (Nedbøjet R.)
Anemona nemorosa (Hvid Anemone}
Melancl1· i um rubrum (Dag-Pragtstjerne)
Pm·is quaclrifolia (Firblad}
Urtica. dioeca (Stor Nælde}
Crepis paluclosa (Kær-Høgeskæg)
Stel/mia alsine (Sump-Fladstjerne}
L·istera ovata (Ægbladet Fliglæbe)
Galium palttstre (Kær-Snerre}
Athyriu.m filix-femina. (Fjerbregne}
Dryopteris spi1wlosa (Skamfinnet Mangeløv)
Rttmex sangu:i neus (Skov-Skræppe}
Stachys palustre (Kær-Galtetand)
Lyclm.is salica.ria (Kattehale)
C�rsium oleracemn (Kål-Tidsel)
Lysimachia vulga.ris (Alm. Fredløs}
Trollius eu.ropaeus (Engblomme}
Valeriana sambucifolia (Hyldebladet Baldrian}
Gagea spathacea (Hylster-Guldstjerne)
01chis mascula (Tyndakset Gøgeurt)
Desclwmpsia caespitosa. (Mose-Bunke}
Miliu.m effusum (Miliegræs}
Poa trivialis (Alm. Rapgræs)
Agrostis gigantea (Stortoppet Hvene}
Holcus lanatus (Fløjlsgræs)
Calamagrostis eanescens (Eng-Rørhvene}
b. Sænkninger, grøfter og hjulspor
Phragmites communis (Tagrør}
Caltha palustris (Eng-Kabbeleje}
Iris pseuclacorus (Gul Iris}
Callitriche stagnalis (Storfrugtet Vandstjerne)
Ca.rex sp. ikke fruktificerende, antagelig
C. riparia. og C. acutiformis.
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Tabel2
Oversigt over mosserne i Øster Lovnkær

Oxyrrhynchimn praelongum
Eu·r hynchium striatum
Brachythecimn nt.tabulum
Plagiothecium succullentwn
Leucoclon sci.u.roicles
Mnlum cuspidatum
M. tmclulatum
M. hornum
HomaUa trichomanoides
Hypnum cu.pressiforme
Thuidittm tamariscinu.m
Homalothecimn seriacum
Amblystegiwn serpens
Ulota crispa.
Neckera compianota
HomomalUu.m incu.rvat·um
Dierantun sp.
Radula complmwta.
Laphocolea heterophylla
F1'lllania clilatata

Fribert (1889-90) beskriver tidligere
tiders anvendelse af naboskoven Vester
Lovnkær og de øvrige skovstykker med
fugtig bund, der hørte til herregårdene
Havnø og Visborggård. Før krigen 193945 lignede store dele af disse skove, i
den udstrækning de endnu eksisterede,
Øster Lovnkær, hvilket trods afvanding
og plantning kan spores endnu. De sam
me træarter nævnes og den vintervåde
bund omtales. Skoven benævnes af Fri
berts kilder stedse eng, og høproduktio
nen beskrives. Det fremgår, at velstan
den på de gårde, der ejede skovene,
skyldtes engene, hvoraf dog en del var
strandenge. Enge i skovene under Havn
ø nævnes første gang 1541. Skade på hø
og hassel i skoven forårsaget af græssen
de øg nævnes i 1573. Jordebogen 1659
siger, at Havnøs værdi beroede på Lovn
kær, der bemærkelsesværdigt nok slet
il<ke var sat i oldenskyld dette år. I 1708
vurderedes den til 4 svin, mens den langt
mindre Havnø Lund ansattes til l l svin.
1759 ansattes alene et stykke af Vester
Lovnkær til 17 tdr. hartkorn. Engene
beskrives som våde og ofte stående un
der vand. Høet høstedes i fællesskab af
Havnøs fæstebønder, og det deltes mel-

Fig. 3. S tørstedelen af Øster
Lovnkær ser således ud i
nutiden. Den centrale del
af skoven november 1972.
(Torben Worsøe fat.).

lem herremanden og disse. Bønderne
kæmpede for deres ret til høet, så det må
have været væsentligt for dem. Høpro
duktionen fortsatte til Friberts tid og vel
også længere. Brændeproduktionen var
påfaldende lille i forhold til arealet.
Der er altså ingen forskel at spore i
anvendelsen af Øster Lovukær og dens
naboskove mod vest, kun ejerforholdene
var forskellige.
SKOVEN TIDLIGERE LØVENG
Tidligere stævningskove findes mange
steder i Danmark, og deres anvendelse
til produktion af båndkæppe, hegnsma
teriale med videre er velkendt. Bortset
fra lokale rudimenter, som jeg har set
det på Vestlolland og ved Randers de
senere år, er denne driftsform ophørt.
En driftsform som den for Lovukærene
beskrevet er mig bekendt ikke omtalt
fra nuværende dansk område, men nok
fra Skåne (bl. a. Sjobeck 1936 og 1927),
og den har i forskellige former været ud
bredt i Sverige. Her betegnes denne
driftsform løvengskultur, og der findes
en omfattende litteratur herom (littera
turliste hos Stenberger 1955).
Sjobeck (1933) definerer løveng som
»en på grundlag af naturlig løvskov med
kunstige midler skabt eng. I begrebet
løvengskultur indbefatter jeg det men-

neskelige arbejde, som fordres for at
omdanne løvskov til eng, d.v.s. at inden
for de grænser, naturen har udstukket,
at gøre løvskoven mere produktiv med
hensyn til høafkastning - under samtidig
nyttiggørelse af de for den ældre natu
ralhusholdning vigtige gavntræer og
gavnbuske.«
Sjobeck (1933 og 1936) og Stenberger
(1955) beskriver de almindelige princip
per for drift af løvenge.
Man stævnede træerne i løvskov af så
kaldt ædle løvtræer, hvilket fortrinsvis
vil sige ask, asp, eg, lind, birk og hassel,
hvorved man omdannede højskov til lav
skov. Samtidig tyndede man træerne ud,
således at man fik små lysninger, og rod
skuddene blev fjernet med le, lysninger
ne skulle have en vis optimal størrelse
for at give maksimal græsproduktion.
Udover græsset anvendte man hø af af
skårne kviste, høsten af disse betegnedes
løvtægt. Endelig anvendte man det
gavntræ, der kunne blive.
Om den her beskrevne pleje af et eng
område anvendes udtrykket »at man
hævder løvengen« - en erkendelse af at
den, hvis den ikke hævdedes, ville blive
til skov.
Man skelnede mellem »hårdvall«: løv
eng på mere tør bund og helst på god
jord, der gav det bedste græs, og »sid5

vall«: løveng på mere våd bund, som
gav store kvanta dårligt hø, men som til
gengæld kunne drives på ringere jord.
I Sydøstsverige stævnedes træerne 1,5
-2,0 meter over jorden, mens man i Skå
ne og Vestsverige rodhuggede træerne.
De samme forfattere opregner en ræk
ke karakteristika for løvenge, hvoraf dog
som regel ikke alle forekom på en gang:
l. Landsbyerne lå normalt i tæt kontakt med
løvengen.
2. Løvengen lå normalt i indmarken og var
hegnet mod græssende dyr.
3. Løvengen tålte ikke megen forstyrrelse, spe
cielt var græsning en skadelig belastning.
4. Løvtægt var væsentlig, men ophørte som re
gel tidligere end høproduktionen, når drifts
formen forfaldt.
5. Det var efter middelalderen ret almindeligt
at have heste i løvengen i det sene efterår
og om vinteren. Af og til fik køerne lov til
at gå der en kort tid efter høst. Men græs
ning i løveng var et degenerationstegn, der
havde sin årsag i befolkningstilvæksten.
6. Løvenge kunne findes både på ler, grus og
sand.
7. Engparterne var ofte afgrænset fra hinanden
ved jordvolde eller grøfter.
8. F ællesskabet var løvengskulturens grundlag,
og udskiftningen var begyndelsen til dens
undergang. Dog var der i mange hundrede
år af løvengenes epoke på Gotland intet fæl
lesskab, man kunne alligevel samarbejde om
engene.
9. Blandt gavntræerne var Benved, Hassel,
Abild og Humle væsentlige.

Løvenge på samme sted kunne ved
ligeholdes gennem mere end 1000 år,
hvis de blev passet rigtigt og til trods
for, at de kun sjældent blev gødede.
Træerne transporterede selv mineral
stofferne op fra de dybere jordlag og
gødede således jorden med nedfaldent
løv og pinde. Det lag, der på denne
måde opstod, gav udover selve gødnings
værdien grundlag for dyreliv i bunden.
Gennemsivende vand opvejede lokal
knaphed på mineralstoffer (Romell
1942).
6

Øster Lovnkær afviger fra den be
skrevne norm ved at landsbyen Helher
skov ikke lå i tilknytning til løvengen,
men derimod til de mere værdifulde
strandenge. På Gotland er det ikke ual
mindeligt, at løvengen ligger flere kilo
meter fra byen, hvor afhængigheden af
pløjejord og tør bund til bebyggelse har
betydet meget for placeringen (Stenber
ger 1955).
Løvtægt nævnes ikke i forbindelse
med Øster Lovnkær, men den omtalte
udtynding af stubskuddene, som i Skåne
var et led i løvtægten, kan meget vel an
tages at være et sidste spor heraf.
STÆVNINGENS INDFLYDELSE
Et område på ca. 0,5 ha mod sydøst blev
ryddet for større h·æer i vinteren 197172 og er endnu ikke tilplantet. Bunden
var i sommeren 1972 aldeles domineret
af Urtica dioeca, som er den hyppigste
art lige i dette område.
Et noget større område længere mod
vest blev ryddet ca. to år tidligere og til
plantet med nogle stadig ganske små
graner. Bunden er fugtigere end i den
yngre rydning og nu dækket af meter
høje urter, hvoraf Calamag1'0stis eane
scens på store arealer spiller den væsent
lige rolle. Desuden er der rigelig fore
komst af Poa trivialis og Phalaris arun
dinacea. løvrigt vokser her Juncus cong
lomeratus (Knop-Siv), Filipendula ulma
ria, Valeriana sambucifolia og Ci1'sium
palustre (Kær-Tidsel), og der er rigelig
opvækst af Que1'ctts 1'0but, Alnus gluti
nosa og Fraxinus excelsio1' med hyppig
hed aftagende i denne rækkefølge.
Fra »Holtet« mod skovens nordlige
bryn findes en henved ti år gammel ryd
ning, hvor der er plantet graner mellem
formuldede stubbe. Granerne er over
voksede af Garylus avellamts og Fraxi
nus excelsior, så man har måttet rydde
lidt rundt om granerne, for at de ikke
skulle gå ud. De derved opståede lys
ninger, der indtager en stor del af bun
den, er domineret af Calamag1'0stis cane
scens, Phalaris arundinacea og Phragmi
tes conununis.

Fig. 4. Mange gange stæv
net ask med en omkreds på
ca. fem meter ved jordover
fladen. De tynde stammer
er vokset frem efter sidste
stævning i fyrrerne, mens
de tykkere hidrører fra for
rige stævning omkr. 1915.
Maj 1972 (Torben Worsøe
fot.).

Disse eksempler viser, hvilke græsar
ter der kommer, og med hvilken fm·bav
sende fart de kommer til at spille en væ
sentlig rolle i vegetationen, når man lys
stiller bunden. Naturligvis har den op
rindelige løveng i drift med halvskygge
og årlig høhøst haft en anden og meget
mere artsrig flora end den, der er dukket
op i disse nutidige rydninger. Af plante
geografiske årsager kan man ikke drage
alt for detaljerede sammenligninger med
floraen, som den er beskrevet fra tilsva
rende svenske løvenge, men der er i
hvert fald stor artsmæssig lighed.
Manglende forsommergræsning, sen
bøslet- antagelig fra 20.7. til 20.8.- og
det forhold at »sidvall« i hvert fald i
Sverige blev slået en fod over jorden har
givet de oprindelige urter gode mulighe
der for at overleve. Den nuværende flora
består da også overvejende af skovplan
ter. Dette er i overensstemmelse med, at
hverken tilgængelige oplysninger eller
de fysiske forhold på stedet gør det tro
ligt, at skoven nogensinde skulle have
været afdrevet i sin helhed. I fugtige
skånske løvenge var skovplanter helt
fremherskende (Sjobeck 1927).
Løvengenes drift ophørte ca. 1930.
Næsten hele den nuværende skov er som
nævnt stævnet senere og indenfor en

kort periode, da træerne de fleste steder
er omtrent lige store. Dette må formodes
at være sket med henblik på brændepro
duktion under krigen 1939-45. Stævning
i tidligere tid skete som nævnt med 30
års mellemrum, hvilket vil sige, at bund
vegetationen de sidste år inden fornyet
stævning har set ud omtrent som nu. Så
forstår man godt, at beretterne fandt hø
et dårligt. Produktionen ville være ble
vet større ved hyppigere stævning, og
antagelig har man oprindelig gjort mere
ud af driften. Begh·up (1810) omtaler
»25 regulære hugster« i Havnøs skove,
og selv om han h·oede, at det drejede sig
om skovbrug, må det være stævnings
hyppigheden, der er gmndlaget for den
ne oplysning. I Sverige degenererede
løvengsbruget gradvist over lang tid.
ANDRE DANSKE LØVENGE
At der ikke andre steder i landet er p å
vist løvengsbrug kan måske undre. Ar
sagen er formodentlig, at denne kultur
de fleste steder er forsvundet uden at
have medført skriftlige vidnesbyrd. Så
ledes omtaler Begtrup Havnøs skove
som skov med påfaldende meget el, og
han mener, at de bruges til græsning.
Endvidere nævner han de ovenfor om
talte »hugster«. Christensen (1832) for7

tæller, at det er skove af eg og el på sid
grund og under mindre regelmæssig be
handling. Disse ellers så pålidelige for
fattere har altså ikke anet, at det drejede
sig om et areal, hvis hovedopgave var
høproduktion, og som bestod af løvenge
i fuld drift på den tid.
Efter Raaschous oplysninger kan løv
engsdrift i Øster Lovnkær erkendes in
den 1857, længere tilbage synes der ikke
at eksistere skriftlige oplysninger. Da
det drejer sig om resterne af en ældgam
mel kultur, tør man dog formode, at
denne driftsform er lige så gammel her
som i Vester Lovnkær, hvor den som
nævnt er omtalt så tidligt som i 1500tallet. Videnskabernes Selskabs kort fra
1789 viser såvel Øster som Vester Lovn
kær med skovsignatur og forøvrigt langt
større end nu. Traps ældste udgaver fra
1859 og 1875 omtaler Lovnkærene som
skov og meddeler, at af Havnøs skove er
mindre end 10 Ofo fredskov i 1875, hvil
ket efter Fribert skyldtes en dispensa
tion fra fredskovsforordningen til at dri
ve høproduktion i skoven. På moderne
kort er områderne naturligvis også angi
vet som skov. Det er derfor bemærkel
sesværdigt, at Øster Lovnkær på det
minarerede sognekort over Als sogn teg
net mellem 1860 og 1880 på grundlag af
originalkortene fra 1800-tallets begyn
delse er angivet helt uden træsignaturer,
dette til h·ods for at de mange gange
stævnede gamle askeh·æer direkte kan
tilbagedateres til det tidspunkt, hvor
kortene blev til. Det tilsvarende kort
over Visborg sogn viser Havnøs skove
med en blanding af skov- og engsigna
tur, som principielt gengiver de virkelige
forhold blot uden nøjagtighed i detaljer
ne. Udensogns folk har altså anset Lovn
kærene for at være skov, mens de lokal
kendte på mah·ikelkortet har angivet det
for dem selvfølgelige, at det drejede sig
om eng. Eller sagt på en anden måde,
løvenge har ikke i den første del af 1800tallet været noget almindelig kendt. Be
tegnelsen »løveng« var forøvrigt heller
ikke kendt, det er en nyere tids botani
ske ord for denne type eng.
8

Fig. 5. Gammel stævnet hassel. November 1972
(Torben Worsøe fat.).

I den omtalte divergens mellem de
forskellige typer af ældre kort ligger der
måske en mulighed for ved sammenlig
ning at spore eventuelle løvenge andre
steder. Det bør i hvert tilfælde forsøges,
da det forekommer usandsynligt, at løv
engskulturen, som havde vid udbredelse
i Sverige og i Øst- og Sydøsteuropa, i
Danmark kun skulle have forekommet i
Lovnkærene.
Heller ikke i Sverige eksisterede be
skrivelser af løvengsdriften før et stykke
ind i dette århundrede, selv om der
fandtes ikke helt få hævdede løvenge.
Engang var det for selvfølgeligt, siden lå
løvengene i ubemærkethed i afsides om
råder.
Løvenge kan have ligget i nuværende
åbne enge, man hører ofte om træer i
enge i ældre tid, ja, man ser det her og
der endnu. Der har eksisteret enge siden
begyndelsen af germansk jernalder, men
man ved blot intet om deres driftsform.

Løvenge kan have ligget i nuværende el
ler forsvundne skove, der nu er marker.
Ellebevoksede vældkær kan have været
drevet som løveng, det kan i det mindste
se sådan ud i et område i NØl·lund skov
langs Lindenborg å i Himmerland. Æld
ste mah·ikelkort viser mange træer i da
værende eng, og der findes i nutiden
spor af stævning på el og hassel. I skrå
nende vældkær langs sydsiden af Thorsø
syd for Silkeborg er der rester af gamle
vejspor, og der findes mangfoldige elle,
som har været stævnet. Mest sandsynligt
er det dog nok, at hovedparten af løv
engene har ligget i nuværende småskove
i indmarken i nær tilknytning til ikke ud
flyttede gårde, de såkaldte skovhaver.
BEVARINGSMULIGHEDER
Uden pleje vil løvengsområdet i Øster
Lovnkær i løbet af yderligere 40 år med
sikkerhed have ændret sig til storskov og
formodentlig se ud som dele af skoven
Eendelen under Visborggård. Det er
storskov af ask med indslag af bøg, elm,
avnbøg og hassel. Haslerne har tydeligt
nok været stævnet, og ved nøjere iagt
tagelse kan man se, at et flertal af askene
er fremgået af skud fra nu næsten helt
formuldede stubbe.
Om 70 år kan Øster Lovnkær antages
at ville se ud som Havkær skov gør nu.
Denne skov ligger på våd bund ned�n
for litorinaskrænten på sydsiden af Mari
ager fjord omh·ent overfor Havnø. Det
er storskov med 100-årige aske som do
minant træart og med et væsentligt ind
slag af bøg og elm på ca. 75 år (h·æernes
alder er fastslået ved årringstælling). I
skoven findes svage spor af stævning på
ask og hassel. Denne skov kan have væ
ret drevet som skov og svært fm·hugget,
hvorefter bøg og elm er indvandret fra
omgivelserne ved indfredning. Den kan
også have været drevet som løveng, der
i så fald blev stævnet sidste gang i 1875,
hvorefter bøg og elm efter en tids forløb
begyndte at indvandre, som det nu ses i
Øster Lovnkær. På dette stadium kan
man ikke mere uden skriftlige oplysnin-

ger erkende, hvilken anvendelse af om
rådet, der er gået forud.
Det ville være morsomt, om man kun
ne genoptage driften af et stykke tidli
gere løveng som en slags kulturhistorisk
mindesmærke. Man har gjort det flere
steder i Sverige uden at det koster syn
derlig meget. Der har interessen ganske
vist heller ikke været indskrænket til
det rent videnskabelige, men har haft et
godt grundlag hos lokalbefolkningen,
hvor erindringen om løvengenes tidlige
re skønhed endnu eksisterer.
LITTERATUR
Begtrup, Gr., 1810: Beskrivelse over agerdyrkningens
tilstand i Danmark. Bd. 6. - København.
Christensen, Carl, 1832: Kundskaben om danske pro
vinsers nuværende tilstand i okonomisk henseende.
7. stykke, Ålborg amt.
Fribert, V., 1889-90: Historiske efterretninger om Havnø
og dens ejere. - Saml. t. jydsk historie og topografi.
2. rk. bd. 1-11.

Fig. 6. Udsigt over den mest våde del af Øster
Lovnkær, hvor indslaget af birk er stort, og
hvor bunden er bevokset med stararter. De her
ret slanke stammer af ask og el er fremvokset
fra stubbe af mange gange stævnede træer ak
km·at som de mere krogede stammer i andre
dele af skoven. Nov. 1972 (Torben Worsøe fot. ) .
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Boganmeldelser
F. W. Kilster, A. Thiel & K. Fischbeck: Loga
rithmische Rechentafeln. 313 sider. Pris DM 26.
W. de Gruyter. Berlin 1972.
Denne tabelbog er beregnet for kemikere,
farmaceuter, medicinere, biologer og fysikere.
Siden første udgave i 1894 er der sket en stadig
ajourføring af tabellerne, så de til enhver tid
rummede det aktuelle stof, som laboratorierne
havde brug for. Målet for de stadige forbedrin
ger og udvidelser har hele tiden været at lette
brugeren ved de forskellige udægninger og så
vidt muligt spare ham for besværlige malemati
ske overvejelser. Dette præger også foreliggende
101. udgave. Tabellerne er overskuelige, satsen
tydelig og med en passende skriftstørrelse. Bo
gen spænder vidt: atom- og molekylmasser, pyk
nometri, elektrokemi, regnesætninger og fem
cifrede mantisser - for blot at nævne nogle af
tabelgrupperne. Bogen er i et behageligt format
og let at slå op i. Den anbefales herved alle,
der har brug for et tabelværk af et rimeligt omfang.
E. N.
H. P. Banks: EvoLution and plants of the past.
170 sider. 83 illustrationer. Pris 50 1.60. Macmil
lan. London 1972.
I bøger om evolution er emnet almindeligvis
begrænset til at omtale dyrenes udvikling, mens
der kun er få bemærkninger om planter. Her
har vi nu til gengæld en bog, der udelukkende
handler om fortidens planter. Det indledende
kapitel beskriver, hvorledes plantefossiler op
står, og hvilken teknik der anvendes ved studiet
af disse fossiler. Derefter følges planternes hi
storie fra de første organismer opstod af uorga
nisk materiale i tidlig prækambrisk tid og til i
dag, hvor der findes planter overalt på jordens
overflade. Nogle af tekstens hovedpunkter er·
planternes invasion af det tørre land, kultidens
planter, grankoglens gåde og planteevolutionens
kulmination med de dækfrøede. I sit forord
lægger forfatteren vægt på at pointere, at de
svar han giver som forklaringer på fossilfundene
er hypoteser, og at man derfor stadig må være
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parat til at ændre dem, eventuelt forkaste dem,
når nye kendsgerninger kommer til og ikke kan
passes ind i de fremsatte forklaringer. Bogen er
rigt illustreret med fotos, tegninger, kort og
E. N.
skematiske diagrammer.

Fisk og Hav 72. Skrifter fra Danmarks Fiskeri
og Havundersøgelser nr. 32. 64 sider. 40 illu
strationer. Pris kr. 17,00. København 1972.
DFH har hidtil udsendt et årsskrift med tit
len »Fiskeriundersøgelser«. Denne publikation
er nu erstattet af »Fisk og Hav - 72«, der skal
udkomme hvert år i november måned. Det kan
købes i boghandelen, og abonnement kan tegnes
direkte ved henvendelse til DFH, Charlotten
lund Slot, 2900 Charlottenlund. Årgang 1972
indeholder følgende 10 artikler: Laksefiskeri
ved Grønland; Dambrug som forureningskilde;
Kviksølv - et eksempel; Havbrug - dyrkning af
havet; Færøerne - fiskeri og fællesmarked; Fug
lene og havets forurening; Styring af fiskeriet;
Eutrofiering; Forurening og fiskeri; Laksefiske
riet i Norskehavet. Som man ser, er emnerne
aktuelle, og de behandles sagl-)'ndigt i velskrev
ne artikler med mange smukke fotografier og
illustrative diagrammer. De to gennemgående
temaer er forureningen og ressourceudnyttelsen,
begge særdeles kendte fra avisomtale i det for
løbne år. Her får man nu belyst en række for
hold som et tiltrængt supplement til pressens
noget nødtørftige (for at sige det pænt) oplys
ninger, og man bliver bedre i stand til at
skønne over, hvad der er sensation, og hvad der
er de bitre kendsgerninger. Det må påskønnes,
når de videnskabelige institutioner lader os
andre få oplysninger om de forskningsaktivite
ter, der foregår. DFH har altid gjort det og har
nu fomyet oplysningsvirksomheden på en smuk
måde. A rsskriftet kan anbefales til alle, der in
teresserer sig for livet i havet og for fiskeri
erhvervet, og det er selvskrevet som hjælpemid
del i biologi- og orienteringsundervisningen i
E. N.
alle skoler.
-

Nye danske fund af myrerne Stenamma westwoodi Westw.
og Myrmecina graminicola Latr. (Hym., Formicidae)
Af Chr. Skøtt
(LI. Nygade 3, 8700 Horsens)

Ved gennemgang og bestemmelse af et
hidtil ubestemt materiale bestående af
926 myrer, indsamlet af H. Lobmander
og W. Waldeen her i landet og nu ind
lemmet i Naturhistorisk Museums sam
linger, fandtes to ret sjældne myrearter:
Stenamma westwoodi Westw.
l � af denne art er af Lobmander fun
det i Holsteinsborg strandskov på Sjæl
land den 12/9 1958. Arten er allerede
tidligere konstateret på Bornholm af H.
Lobmander i 1938. Herom skriver han
(1939): »Bland insamlade myror bor må
hånda framhållas den, såvitt jag kunnat
finna, icke tidligare for Danmark upp
givna Stenamma westwoodi Westw. Ar
ten år rått utbredd på Bornholm.« K.
Ancler (1947) henviser til Lohmanders
fund på Bornholm.
Myrmecina graminicola Latr.
l � af denne art, der må betegnes som

ny for Danmark, er fundet af W. Wal
deen ved Jernhatten, Djursland, den
ll/8 1970.
Begge arter forekommer spredt over
hele Vest- og Sydeuropa. De er ret små,
og deres kolonier tæller næppe over 200
individer. Kolonierne anlægges i jorden,
under sten, nedfaldne blade eller mør
nede grene. De lever en meget skjult til
værelse og unddrager sig nemt opmærk
somhed. De har for vane at »ligge død«,
og for at kunne konstatere myrernes til
stedeværelse, ser det ud til, at Lohman
ders og Waldeens fremgangsmåde med
at sigte skovbundens løvlag kan give et
godt resultat.
LITTERATUR
Ander, K., 1947: Notiser om Gaddsteklar. - Opuscula
Entomologica 12.
Larsson, Sv. G., 1943: Myrer. - Danmarks Fauna 49.
Lohmander, H., 1939: Beriittelse ftir år 1938. - Gtiteborg
Musei Årstryck.
Stitz, H . , 1939: Arneisen oder Formicidae. - Die Tier
welt Deulschland 37.

Boganmeldelse
Fredninger i Arhus Amt. 32 sider. Kortskitser
og vignetter. Udgivet af Fredningsplanudvalget
for Arhus Amt 1972.
Foreliggende pjece, der er udarbejdet af Hol
ger N. Garner i samarbejde med fredningsplan
udvalgets sekretariat, indeholder en oversigt
over amtets største fredninger, 27 i alt. Den ind
ledes med en oversigt over amtets udstrækning
og naturforhold og om fredningernes formål,
ligesom der gives anvisninger på, hvad der er
tilladt af færdsel i områder med helt eller del
vis offentlig adgang. Bag i pjecen findes et
Flora og Fauna 79: 11. Arhus 1973.

oversigtskort med de omtalte fredningers belig
genhed vist. I teksten beskrives de 27 områder,
og der gøres rede for karakteristiske forhold,
fredningens omfang og adgangsmuligheder.
Kortskitserne viser fredningernes udstrækninger,
adgangsveje til dem, parkeringspladser og ud
sigtspunkter. Pjecen, der udleveres gratis fra
udval g ets sekretariat (Marselis Boulevard l,
8100 Arhus C), giver således mange nyttige op
lysninger, og den løser på en fortrinlig måde
den opgave at anvise befolkningen muligheder
for gode og frugtbare naturoplevelser.
E. N.
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Cikadeslægten Stenocranus Fieber, 1866 i Danmark
(Hemiptera, Delphacidae)
Af Lars Tralle
(Torvegade 11, 3751 Østermarie)
With a Summary in English

Den 17. august 1969 samlede jeg cika
der på en skoveng ved Mårum station i
Grib Skov. Under ketsning af det høje
rørgræs i engens vestlige ende fik jeg
indsamlet 7 o o og 15 ?? af en Steno
ctanus-art, som med det samme slog
mig ved sin størrelse.
Hidtil var der kun kendt l art fra
Danmark, nemlig Stenocranus 1ninutus
(Fabricius, 1787), men i England og
Tyskland indeholder slægten 4 arter, så
ved hjemkomsten blev mine eksemplarer
hurtigt identificerede som Stenocranus
major (Kirschbaum, 1868).
Som navnet siger er major en gen
nemsnitlig større art (5,4-6,7 mm ) (fig. l)
end minutus (4,9-5,8 mm) (fig. 4), men
endvidere kan de to arter adskilles ved,
at der findes sorte streger mellem pan
dens længdekøle hos major (fig. 2) og
ikke hos minutus (fig. 5), og ved at pan
den hos mafor er mindre fremtrukken
(fig. 3) mellem facetøjnene end hos mi
nutus (fig. 6) - (bredeste sted mellem
facetøjet og hovedets forkant er ca. P/2
gang det smalleste sted, umiddelbart
over enkeltøjet hos major - hos minutus
er det ca. 2 gange.) Endelig er dækvin
gerne hos minutus fint, men tydeligt,
tværrynkede mellem ribberne, og dette
er ikke, eller kun i ringe grad, tilfældet
hos slægtens øvrige arter.
Ved et gennemsyn af Danmarks Fau
na - Cikader (Jensen-Ham·up 1920)
fandt jeg under Stenocranus lineola
(Gmm.) = (minutus (F.)) følgende no
tits:

»I almindelighed er panden ensfarvet
lys, men hos St. fuscovittatus Stål er
panden og forreste del af issen mørk
farvede mellem kølene, denne form bør
dog næppe betragtes for andet end en
ret ubetydelig varietet«, - og videre:
»varieteten er fundet i Grib Skov.«
Dette fik mig til at gennemgå cikade
materialet på Naturhistorisk Museum i
Århus og Universitetets Zoologiske Mu
seum i København.
Århusmuseet havde 8 eksemplarer stå
ende - 6 o o og 2 ??, alle tilhørende
minutus, medens museet i København
havde ialt 110 eksemplarer. Heraf til
hørte de 96 eksemplarer 1ninutus:
43 o o, 51 ??, l larve og l ? (bagkrop
mangler). De resterende 14 eksemplarer
tilhørte mafor: l 'i! etiketteret: »Boserup
d. 17.4.1872 -leg. R. W. Schlick« samt
10 o o og 3 'i?� etiketteret: »Fra Grib
Skov til Fønstrup Damme d. 7.9.1913 leg. O. Jacobsen.«
Stenactanus mintttus er udbredt fra
Nordafrika over hele Europa over Sibi
rien til Japan. I Danmark må arten siges
at være udbredt overalt, hvor der er
samlet, med mange fund fra Bornholm,
Lolland, Sjælland og Østjylland. Den
træffes som regel ret enkeltvis på enge
og skovlysninger eller undertiden på
tørre strandmarker (som f. eks. ved Glat
ved) i september/oktober og efter over
vintring igen fra april til juni.
Stenactanus mafor er kendt fra Tysk
land, England og nu Danmark. Den op
gives at være monofag på rørgræs (Bal-

Fig. 1-3. Stenocranus major (Kbm.) O· Mårum station, Sjælland d. 17.8.1969. Fig. 1: Habitus.
Fig. 2: Hoved forfra. Fig. 3: Hoved fra siden.
Fig. 4-6. Stenocranus minutus (F.) o. Almindingen, Bomholm d. 28.8.1972. Fig. 4: Habitus. Fig. 5:
Hoved forfra. Fig. 6 : Hoved fra siden.
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dingem arundinaceae)

især i marskegne
(LeQuesne 1960). Arten synes i England
at have bredt sig de sidste årtier, men
det kan desværre ikke afgøres, om det
samme har gjort sig gældende her i lan
det, da yderst få samlere har interesseret
sig for cikader - indtil nu er samtlige
danske eksemplarer taget i eller lige om
kring Grib Skov i Nordsjælland.
Til slut vil jeg gerne takke cand. mag.
N. Møller Andersen, Universitetets Zoo
logiske Museum, København, for frem
skaffelse af cikademateriale.

SUMMARY
This paper deals with the two Delphacids Ste
nocranus m-intttus (F.) and Stenocranus major
(Kbm.) in Denmark The former appears to be
common and widespread where calleeting has
taken place, while the latter so far has only
been found in Grib Skov in Northem Zealand.
LITTERATUR
Jensen-Haarup, A. C., 1920: Cikader. - Danmarks Fau
na 24.
Le Quesne, W. J., 1960: Hemiptera, Fulgoromorpha. Handbooks for the ldentification of British Insects 2.
-, 1964: Auchenorhyncha (pp. 53-65) - i Kloet &
Hincks : A Checklist o f British Insects. Second Edi
tion. Part l.

Boganmeldelser
Kai Vermehren: Springpaddernes adfærd. 166
sider. 124 illustrationer. Pris kr. 41,50. Haases
Forlag. København 1972.
I Orienterings-serien handler det sidst ud
komne bind om frøers og tudsers adfærd og
kan således ses som en fortsættelse af de tid
ligere bind om henholdsvis fugles, fisks og in
sekters adfærd. Det nye bind står på ingen
måde tilbage for disse, og på adskillige punkter
er det ikke så lidt foran. Dette gælder både
indholdsmæssigt og i udformningen. Om det
sidstnævnte skal især fremhæves en meget
mere konsekvent og anvendelig litteraturhen
visning. Både i selve teksten og i en fyldig lit
teraturliste henvises til de originalafhandlinger,
forfatteren har benyttet. Bogen er derfor sær
deles anvendelig som introduktion til videre
gående studier, således som forfatteren også
giver udtryk for det.
Bogens disposition er vel nogenlunde den
sædvanlige, som det vil fremgå af følgende ka
piteloversigt: Grundlaget for springpaddernes
adfærd (sanser, stemmeapparat, centralnervesy
stem, hormoner) ; Instinkt og indlæring (klassisk
etologi); Springpaddernes meddelelsesmidler;
Social adfærd ; Vandringer; Orienteringsevnen;
Forplantningsadfærd. Dertil kommer ordliste,
forslag til supplerende litteratur, anvendt litte
ratur, register.
Indholdet er karakteristisk ved, at forfatteren
ikke nøjes med at beskrive adfærdsforskningens
resultater, men at han også i vid udstrækning
gør rede for de metoder, der er anvendt. Han
nøjes heller ikke med at beskrive de iagttage
lige adfærdsytringer, men han søger at forklare
de sanse- og neurofysiologiske mekanismer, der
danner grundlaget for adfærden. Han borer be
tydeligt dybere i problemerne, end man er vant
til i de mere populært betonede bøger om dyrs
mærkværdige opførsel. Bogen bliver selvfølge
lig også derved vanskeligere at arbejde med og
sætte sig ind i, og skal den bruges i skolen, er
det sikkert først på gymnasieniveau, man får
fornøjelse af den. Men i øvrigt kan den anbe-
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fales alle, der aktivt beskæftiger sig med ad
færdsstudier.
Bogen er smukt illustreret med fotos og teg
ninger, dels hentet fra andre værker og afhand
linger, dels originale, og af disse sidste skal især
fremhæves Preben Dahlstrøms tegninger, der
på festlig, men også fuldt saglig vis afbilder
padderne i så livagtige situationer, at et films
apparat ikke kunne klare det tilnærmelsesvis så
E. N.
godt.

M. H. Zoberi: Tropical macrofttngi. 158 sider.
46 tegninger af Z. Zoberi i teksten. 4 tavler
med farvefotos. Pris t 5,00. Macmillan. Lon
don 1972.
Den svampeinteresserede tropeturist har i
den nys udkomne bog af professor M. H. Zo
beri, Nigeria, fået et værdifuldt hjælpemiddel
til bestemmelse af de svampe, man sædvanlig
vis støder på i Afrikas og Asiens tropiske områ
der. Selvfølgelig er det kun de almindeligste
arter, der kan komme med i en så forholdsvis
kortfattet fremstilling. Til gengæld har forfat
teren beskrevet disse arter ret indgående, så
man ved hjælp af bogens tekst og ved sammen
ligning med fru Zoberis smukke pennetegninger
skulle kunne identificere adskillige af de stor
svampe, man bliver stillet overfor i den frem
medartede natur. En yderligere hjælp er der at
hente i farvetavlerne, hvis billeder dog i al væ
sentlig grad forestiller træboende svampe.
Bogen indledes med anvisninger på indsam
ling, feltiagttagelser, mikroskopiske undersøgel
ser og kemiske prøver efterfulgt af en oversigt
over de omtalte svampefamilier og en bestem
melsesnøgle til disse. Af nærliggende og måske
forståelige grunde har anmelderen ikke haft
lejlighed til selv at afprøve denne nøgle, men
den ser anvendelig ud, skønt den ikke er stillet
op på den sædvanlige maner. Med den omsig
gribende chartertrafik også til tropiske egne
skulle Zoberis bog nok have en chance for at
E. N.
blive anvendt.

Ynglefugle i Vejlerne omkring 1971
Af Jørgen Fog og Leo Kortegaard
(With a Summary in Eng!ish : The breeding hirds in
the marshland Vejlerne, Northwest-Jutland)
Meddelelse nr. 99 fra Vildtbiologisk Station, Kalo, 8410 Rønde

INTRODUKTION
Vildtbiologisk Station har foretaget øko
logiske studier i det videnskabelige re
servat Vejlerne (Project MAR, vol. 2 p.
27-28, 1965) siden 1957, mest intensivt
1968-71 (Fog 1969 a).
Under realiseringen af forskningspro
grammerne i reservatet, der består af sø,
rørskov og eng, har man også gjort nota
ter om ynglefuglene, og det følgende er
en kortfattet status på grundlag heraf.
Når intet andet nævnes i artsgennem
gangen, gælder bemærkningerne forhol
dene i 1971. Arter, der rugernæssigt hø
rer hjemme i mere tørre områder, men
som træffes i Vejlernes randområder, er
kun medtaget, hvis vi har gjort redefund
inden for reservatets grænser.
For arter, f. eks. de fleste andefugle
og vandhøns, der specielt har været stu
dm·et, må nedenstående opfattes som en
foreløbig redegørelse.
Fuglenes forekomst er markeret med
termer angivet af Salomonsen (1963).
Når konkrete data om ynglevirksomhed
1957-71 savnes, og hyppigheden derfor
er skønnet, er dette anført med * ) .
I yngletiden kræves der speciel tilla
delse fra Vejlernes ejere samt Naturfred
ningsrådet, hvis reservatet skal besøges.
De to instanser bedes modtage Vildtbio
logisk Stations bedste tak for dispensa
tionerne, der gennem årene er udstedt
til de i undersøgelsen involverede med
arbejdere.

Podiceps aurUus, nordisk lappedykker.
Ingen ynglebevis (no breeding record), 2 set
den 4.7.1968 (Feltornithologen 10:81) og l den
30.5.1971.

RESERVATETS YNGLEFUGLE

Anas querquedula., atlingand.
Spredt (scattered) ynglefugl, mest ved random
rådernes mindre damme og oversvømmelser. På
grundlag af iagttagelser af par i maj-juni og af

Podiceps ntficollis, lille lappedykker.
Ifølge Preuss (1961) fåtallig (scarce) ynglefugl.
Arten er ikke observeret som ynglende af os.
Flora og Fauna 79: 15-22. Arhus 1973.

Podiceps nigricollis, sorthalset lappedykker.
Regelmæssig (regular) ''· ) . Preuss (1969) angiver
1-2 par i Bygholm Vejle. Vi har en iagttagelse
af en adult fugl fra Glambak den 16.4.1971.
Podiceps griseigena, gråstrubet lappedykker.
Spredt (scattered). Preuss (1969) angiver 6 par
for hele området. I 1971 fandt vi 8-9 reder i de
østlige Vejler. Ingen ynglebevis fra de vestlige
Vejler, hvor få par kan formodes at ruge.
Podiceps cristatus, toppet lappedxkker.
Almindelig (common). Preuss (1969) angiver
250 par. I 1971 kendte vi ca. 180 kuld (enten
redefund eller observationer af gamle fugle med
unger).
Botamus stellaris, rørdrum.
Fåtallig (scarce). I 1971 hørtes pauken nogen
lunde konstant 3 steder, og vi mener, at der
højst var tale om 3-4 forskellige hanner. Her
mansen (1972) anslår, at der var 12-20 pauken
de individer i midten af 1960'erne. Der har
altså været tale om en markant tilbagegang. Det
kan i den forbindelse nævnes, at bestanden fik
et knæk i den strenge vinter 1969/70. I somme
ren 1970 hørtes kun pauken et sted i Vejlerne.
Platalea leucorodia., skestork
Lejlighedsvis (occasional). Ynglende endnu i
Vejlerne i 1960'erne. Sidste rugeforsøg i 1969.
Kortegaard (in press) har redegjort for artens
tidligere forekomst i området.
Anas crecca, krikand.
Spredt (scattered) ynglefugl, nok mest i rand
områderne. I Vildtbiologisk Stations undersøgel
sesperiode er der kun fundet en rede med æg
og registreret ganske få kuld ællinger.
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Fig. l. De fleste af Vejlernes søer (her Tømmerby Fjord) er omgivet af rørskov og enge. Udsigt
fra Høbjerg mod nordvest. Den 23. juni 1971. (P. Uhd Jepsen fot.).

Most of the lakes in Vejlerne (here Tømmerby Fjord) are surrounded by med beds and meadows.
A view fmm Høbjerg towards NW. 23rd. hme 1971.

hunner med ællinger skønner vi, at bestanden
har været på omkring 20 par i 1971.

Anas strepera, knarand.
Sporadisk (sporadic) *). I flere sæsoner er nogle
individer iagttaget i yngletiden (egne observa
tioner, Hald-Mortensen og Læssøe 1971). I 1971
så vi l par den 17.-18. maj og en enlig han den
25. maj.
Anas platyrhynchos, gråand.
Talrig (numerous). I optællingsfelterne fandt
man 143 reder i 1971, og arten er den hyppig
ste andefugl i reservatet. Når de indsamlede
yngledata er endelig bearbejdet, vil man mulig
vis kunne præsentere et forsigtigt skøn over den
samlede ynglebestands niveau.
Anas acttta, spidsand.
Fåtallig (scarce). Ingen redefund i 1971. Ganske
få reder observeret i tidligere sæsoner, hvor der
også er fanget nogle ællinger med henblik på
ringmærkning.
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Anas penelope, pibeand.
Undtagelsesvis (exceptional). Ingen formodning
om ynglevirksomhed i 1971. Kortegaard (1972)
har beskrevet iagttagelser fra tidligere sæsoner.
Anas clypeata, skeand.
Hyppig (frequent). Bestanden formodentlig på
under 50 par.
Aythya ferina, taffeland.
Almindelig (common). 28 reder fundet i 1971.
Den samlede bestand formodes at være maksi
malt 100 par (Hansen (1967) skønner 50-100
par).
Aythya fuligu.la, troldand.
Hyppig (frequent). 22 reder fundet i 1971. Ar
ten næppe helt så talstærkt repræsenteret som
foregående.
Mergtts serrator, toppet skallesluger.
Almindelig (common). 57 reder iagttaget i 1971.

Kortegaard (1968) skønner, at den samlede be
stand omfattede 75-100 par i 1966.
•

Ta.doma. tadorna, gravand.
Spredt (scattered). Vejlerne er opvækststed for
mange kuld, der er klækket i oplandet. Ingen
reder set i 1971.
Anser anser, grågås.
Talrig (numerous). 38 reder fundet i 1971. Vi
skønner, at den totale bestand omfatter op imod
200 par (Paludan (1965) anslår 100-200 par).
Cygnus olor, knopsvane.
Almindelig (common). Ved optælling fra fly den
15. maj 1971 registreredes 78 reder.
Ciretis aeroginosus, rørhøg.
Fåtallig (scarce). I 1971 så vi ingen reder, men
observationer synes at vise, at reservatet husede
4 par. Tilbagegang gennem det sidste ti-år,. især
i dettes seneste sæsoner. I 1968 og 1969 skøn
nede vi 8 par, nemlig 5 i de østlige og 3 i de
vestlige Vejler. I 1966 tyder iagttagelserne på,
at bestanden var på 10-13 par.
Perdix perdix, agerhøne.
Tilfældig (accidental). Træffes rugende i rand
områderne og ses med kyllingerne på dæmnin
gerne.
Phasia.nus colchicus, fasan.
Lejlighedsvis (occasional). Ses enkelte steder i
randområderne og på dæmningerne.
Rallus aquaticus, vandrikse.
Almindelig (common). Det er meget vanskeligt
at få indtryk af bestandens størrelse, da fuglen
ikke lader sig se ret ofte. Der foreligger dog ob
servationer fra en lang række lokaliteter i Vej
lerne, og flere reder er fundet i årenes løb. Et

redefund i 1971. Arten skønnes at være en al
mindelig ynglefugl i reservatet.

Parzana porzana, plettet rørvagteL
Spredt (scattered). Der er ikke foretaget nogen
bestandsopgørelse, men arten træffes og høæs
jævnligt spredt over hele reservatet. 3 reder
fundet i 1969. Markant nedgang efter vinteren
1969-70.
Crex crex, engsnarre.
Undtagelsesvis ? (exceptional?) ) Den 21.7.1964
hørtes en vest for Krap i de østlige Vejler.
*

.

Ga.llinula. chloropus, grønbenet rørhøne.
Hyppig (frequent). Forekommer pletvis, på
nogle lokaliteter ret talrigt. 22 reder set i 1971.
Fulica atm, blishøne.
Talrig (numerous). I 1971 fandt man 104 reder
i de sædvanlige undersøgelsesfelter. Desuden
fandtes i et sumpet areal på 17,5 ha i den
nordlige del af Bygholm Vejle, der tidligere var
afgræsset, men nu er under tilgroning, 33 for
skellige reder (ingen hensyn taget til omlagte
kuld), hvilket giver en redetæthed på ca. 2 re
der/ha. Ynglebestanden i hele det tidligere af
græssede felt i de østlige Vejler er omtalt af
Fog (1969b).
Hamnatopus ostralegus, strandskade.
Hyppig (frequent). Almindelig på enge og
dæmninger, nok størst redetæthed i Bygholm
Vejle S. I 1971 fandt man 0,1 par/ha i et prø
vefelt (se tabel l).
VanelitiS vanelltts, vibe.
Almindelig (common). Almindelig på enge og
dæmninger. Betydelig redetæthed i Bygholm
Vejle S, hvor man i 1971 registrerede 0,2-0,7
par/ha i et prøvefelt (se tabel l).

Fig. 2. Atlingænder træffes
især ved engenes smådam
me, hvor der er en rig ve
getation. And og Andrik
ved Vesløs Vejle. (L. Kor
tegaard fat.) .

Ga.rganeys are aften seen
at smal/ ponds in the mea.
dows, where a. rich vege
tation is fotmd. Female and
male at Vesløs Vejle.
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Fig. 3. Rørskovens åbne vandområder er tilholdssted for et stort antal fugle. Udsigt fra Hanvejle
dæmning mod sydvest den 23. juni 1971. (P. Uhd Jepsen fot.).

A great number of hirds lwunt the open waters of the reed beds. A view from Hanvejle-dam
towards SW. 23rd ltme 1971.
Chamdrius hiatlcula, stor præstekrave.
Spredt (scattered) i randområderne.
Chamdrius alemnclrinus, hvidbrystet
præstekrave.
Lejlighedsvis (occasional) ) Ifølge Dybbro
(1970) er enkelte par iagttaget nær Limfjorden i
l960'erne. Arten er ikke set af os.
*

.

Gallinago galli.nago, dobbeltbekkasin.
Almindelig (common). Ingen bestandsopgørelse.
Umosa limosa, stor kobbersneppe.
Hyppig (frequent). Langt den største del af be
standen findes i Bygholm Vejle S, hvor der i
1971 var 0,2-0,4 par/ha i prøvefeltet (se tabel
l). I den øvrige del af reservatet højst ca. lO
par, og heraf kun ganske få par i de vestlige
Vejler. Der er tale om en betydelig tilbagegang
i løbet af l960'erne, især i de vestlige Vejler
(sml. Dybbro og Jørgensen 1971).
Tringa hypoleucos, mudderklire.
Individer ses hele sommeren, men intet bevis på
ynglevirksomhed (no breeding record).
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Tringa totanus, rødben.
Talrig (numerous) i det meste af området. l
1971 registreredes 0,1-0,2 reder pr. ha i prøve
feltet i Bygholm Vejle S (se tabel l).
CaUdris alpina, alm. ryle.
Hyppig (frequent). Tabel l viser, at man i 1971
fandt 0,1 par/ha i det før nævnte prøvefelt Fin
des udbredt på de afgræssede enge i både de
østlige og vestlige Vejler, men der foreligger
kun opgørelse over bestandsstørrelsen i pmve
feltet i Bygholm Vejle S (se tabel l). Dybbro
og Jørgensen (1971) angiver 115 par for hele
området i 1964.
Philomachus pugnax, brushane.
Hyppig (frequent). I 1971 registrerede man ca.
9 dansepladser med i alt omkring 70 o o . Der
er her set bort fra de flere hundrede rastende
individer, som danser i området i forsommeren.
I 1971 var redetætheden 0,2 par/ha i prøvefeltet
(se tabel 1).
Recurvirostra avosetta, klyde.
Hyppig (frequent). Ifølge

Hald-Mortensen

(1972) var der ca. 340 par i 1965 i Bygholm
Vejle S. I samme område talte vi i 1968 145 re
der, og man skønnede, at yderligere ca. 20 par
rugede på arealet. Dette viser tilbagegang fra
1965 til 1968. I 1971 synes antallet af rugende
klyder i området at have været yderst ringe.
Der blev fundet 10 reder i Bygholm Vejle, og
der har muligvis været yderligere nogle få
reder. I den øvrige del af reservatet fandt vi 50
reder, og der har næppe været mange flere.

Larus marinus, svartbag.
Iagttagelser tyder på, at arten undtagelsesvis
(exceptional) ) yngler.

de østlige Vejler. Antallet af reder formodentlig
af samme størrelsesorden i 1971.

Gelochelidon nilotica, sandterne.
I 1965 talte Hald-Mortensen (1972) 23 par, og
siden er bestanden gået tilbage, således blev der
kun fundet 2 reder af os i 1968, og siden har
den formodentlig ikke ynglet (until 1968 scarce,
no breeding record 1969-71).
Stema hinmclo, fjordterne.
Spredt (scattered). Formodentlig ikke over 50
par, især på øer i søer og i Bygholm Vejle.

•

Larus argentatus, sølvmåge.
Regelmæssig (regular) ynglende på en lokalitet
i de vestlige Vejler og muligvis uregelmæssig i
de østlige Vejler (l rede med æg fundet i maj
1968).
Larus can us, stormmåge.
Hyppig (frequent). Bestanden på nogle få hun
drede par. I prøvefeltet i Bygholm Vejle S var
der 0,1-0,2 par/ha (tabel l ) .
Lants ·riclibuncltts, hættemåge.
Talrig (numerous). Bestanden skønnes at ligge
på 5000-6000 par.
Lants minutus, dværgmåge.
Fåtallig (scarce). Hald-Mortensen (1972) fandt 2
reder i 1965, og en del adulte fugle iagttaget af
os hver sommer, men ingen æde- eller unge
fund.
Chliclonias niger, sortterne.
Hyppig (frequent). I 1970 fandt vi 103-105 re
der fordelt på 5 kolonier i Tømmerby Fjord og

Stema paraclisaea, havterne.
Regelmæssig (regular). Hald-Mortensen (1972)
fandt 10 par i Bygholm Vejles sydlige del, og
ifølge vore iagttagelser af adulte fugle i yngle
tiden holder den stadig til i dette område, og i
1971 fandt vi 3 reder, 0,1 par/ha i prøvefeltet
(se tabel l).
Stema albifrons, dværgterne.
Sporadisk (sporadic) ) Ses fouragerende i søer
og kanaler gennem hele ynglesæsonen. Hald
Mortensen (1972) omtaler 3 par i 1965, men der
er ingen ynglebevis i 1967-71.
*

.

Cuculus canorus, gøg.
Hyppig (frequent). Både hanner og hunner ses
næsten overalt i sommermånederne (især i rand
områderne).
Ala.uda arvensis, sanglærke.
Hyppig (frequent). Udbredt på engene og i
randområderne. I undersøgelsesfeltet på strand
enge i Bygholm Vejle S, hvor flere formentlig
blev overset, fandtes en bestandstæthed på 0,1
par/ha (se tabel l).

Fig. 4. Grågåsens rede i
rørskovens sjapvand. (L.
Kortegaard fot.).

Nest of Grey Lag-Goose in
the slwllow water of the
reecl becl.
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Tabel i
Resultat af tre redeoptællinger i et 3.500 meter langt og 150 meter bredt felt (52,5 ha) på kreatur
græsset strandeng (benævnt Bygholm Vejle S) mellem Limfjorden og Krapdæmningen, Vejlerne,
1971.

The result of th-ree counts in a 3.500 metres lang and 150 metres wide field (52.5 ha) on the
grazed off salt marshes (named Bygholm Vejle S) between the Limfiord and the Krap embank
ment, Vejleme, 1971 .

Art

Species

I
Sum af forskellige ægkuld set
ved tre optællinger

Total of elifierent
clutches at three
cotmts ( 19-21
April, 1 1-12 May,
2-3 June)

Huenwtopus astralegus
Vanellus ·oa.nellus
Limosa limosa
TTinga. totanus
Ca.lidris alpi.na
Philomaclws pu.gnax
Lan1s cmws
Stema pa.radisaea
Alauda arvensis
Anas clypeata
Anas sp.
I alt

Total

II

III

Det maksimale
antal ægkuld set
ved en optælling

Maksimale antal
ynglepar/ha

Minimale antal
ynglepar/ha

Max. nos. of
pairs/ha
(data from I)

Min. n os. of
pairs/ha
(data from II)

Max. n os. of
clu.tches fou.nd at
one census

7
37
19
8
7
13
lO
3
6

4
13
8
5
4
10
7
3
4

l

l

2

l

ll3

60

IV

0,1
0,7
0,4
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
O,l

0.1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
O,l
0,1

2,2

1,1

Fig. 5. Et pigtrådshegn har
ændret terrænet. Til højre
ingen kreaturer, men rør
skov. Til venstre afgræs
ning. Bygholm Vejle. Den
23. juni 1971. (P. Uhd Jep
sen fot.).

A barbed-wi-re fence has
changed the biotape in
Bygholm Vejle. When the
g-razing of the cattle stops
i.n the meadow (right)
Phragmites spread in the
cou.rse of few years and
form a highly, dense reed.
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Fig. 6. Rørhøgens unger er
meget aggressive. Arten er
i stærk tilbagegang i om
rådet. (L. Kortegaard fot.).

The young of the Mmsh
Harrier is very aggressive.
The species shows a pro
nounced deeline in the
area.

Corvus comne comix, gråkrage.
Fåtallig (scarce). Kun ca. 6 par i de få enkelt
stående træer. Alm. i de tilgrænsende områder.
Pica pica, husskade.
Fåtallig (scarce). Bestanden på under 10 par.
Meget alm. i de tilgrænsende områder.
Remiz pendulinus, pungmejse.
Undtagelsesvis (exceptional). Eneste kendte fo
rekomst fra 1971, hvor der fandtes to yngle
pladser med 3 ufuldendte reder i alt.
Panuws biarmicus, skægmejse.
Sporadisk (sporadic). Første gang konstateret
ynglende i 1967 (Jensen og Kortegaard 1968,
Dyck et al. 1970). Et redefund i 1969 (Wa1ming
1970) og mindst 6 ynglepar. Ikke med sikkerhed
konstateret i området efter vinteren 1969170.
Locustella luscinioides, savisanger.
Undtagelsesvis (exceptional) ) Formodentlig
y nglefugl i 1971, da 3 forskellige hanner blev
hørt.
*

.

Acroceplwlus arundinaceus, drosselrørsanger.
Undtagelsesvis (exceptional) ) Syngende han
den 2. og 15. juni 1971.
*

.

Acrocephalus scirpaceus, rørsanger.
Almindelig (common).
Acrocephalt1s schoenobaenus, sivsanger.
Almindelig (common).
Anthus pratensis, engpiber.
Hyppig (frequent).

Motacilla alba alba, hvid vipstjert.
Spredt (scattered). Flere redefund.
Motacilla flava flava, gul vipstjert.
Fåtallig (scarce) )
*

.

Ember·iza schoeniclus, rørspurv.
Talrig (numerous).
SUMMARY
The marshland, Vejlerne, Northwest Jutland is
a project MAR area (Project MAR, vol. 2 :
27-28, 1965). Here The Game Biology Station
has carried out research on the ecology of
waterfowl. At the same time notes have been
taken on the breeding hirds of the reserve.
Here we present a short list of species with
remarks on the size of breeding populations.
When nothing else is mentianed the information
applies to the conditions in 1971.
Under the reference to each species its fre
quency is stated with the English words in
brackets.
The occurrence of the hirds is marked with
terms stated by Salomonsen (1963). When con
crete data on breeding activity 1957-71 are
missing and the frequency tl1erefore estimated
it is marked with )
From a Danish point of view it is worth to
note the comparatively dense populations of
Anas platyrhynchos, Anser anser, Aythya fe1·ina,
Aythya fuligula, Fulica atra, and Lams ridi
bundus, which moreover have a widely geo
graphic distribution in the country. Besides, ilie
reserve contains a number of extremely rare
Danish species such as Platalea leucorodia, Bo
taurus stellaris, and La1'!1s minutus.
*

.

21

LITTERATUR

·

Dybbro, T., 1970: Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius
alexnndrinus) som ynglefugl i Danmark. - Dansk Or
nith. Foren. Tidsskr. 64: 205-222.
Dybbro, T. & Jørgensen, O. H., 1971: Udbredelsen af
Stor Kobbersneppe (Limosa limosa), Alm. Ryle (Ca
lidris alpina), Brushane (Philomachus pugnax) og
Klyde (Recurvirostra avosetta) i Danmark 1970. Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 65: 116-128.
Dyck, J., Jacobsen, J. R., Kramshøj, E. & Rabøl, J.,
1970: Rapport fra sjældenhedsudvalget med oversigt
over godkendte forekomster 1965·69. - Dansk Ornith.
Foren. Tidsskr. 64: 126-151.
Fog, J., 1969 a: Han Herreds Vejler. - Dansk Vildt
forskning 1968-69 : 35-39.
-, 1969 b : Studier over Blishønen (Fulica atra) i Vej
lerne og danske ynglefugles trækforhold. - Dansk
Omith. Foren. Tidsskr. 63 : 1-18.
Hald-Mortensen, P., 1972: Ynglefuglene på strandengen
Bygholm Vejle 1965. - Flora og Fauna 78 : 7-24.
Hald-Mortensen, P. & Læssøe, O., 1971: Sjældnere iagt
tagelser fra Jylland, speciel t Nordvestjylland, i årene
1962-68. - Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 65: 66-71.
Hansen, L., 1967: Taffeland (Aythya ferina) som yngle
fugl i Danmark. - Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 61 :
138-142.

Hermansen, P., 1972: Rørdrummens (Botaurus stellaris l
yngletid, ægantal og forekomst i Danmark. - Dansk
Ornith. Foren. Tidsskr. 66: 57-63.
Jensen, F. og Kortegaard, L., 1968 : Unger af Skægmej
se (Panurus biarmicus) i Vejlerne sommeren 1967. Dansk Omith. Foren. Tidsskr. 62 : 145.
Kortegaard, L., 1968 : Studier over den Toppede Skalle
slugers (Mergus serrator) ynglebiologi i Vejlerne. Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 62 : 37-67.
-, 1972 : Pibeand ynglende i Vejlerne. - Dansk Ornith.
Foren. Tidsskr. 66: 136.
-, in press : Skestorken (Platalea leucorodia) i Danmark
1900-71. - Dansk Ornith. Foren. Tidsskr.
Paludan, K . , 1965: Grågåsens træk og fældningstræk Danske Vildtundersogelser hæfte 12, 54 pp.
Preuss, N. 0., 1961 : Lappedykkere. - Feltomithologen
3 : 79-83.
-, 1969: Lappedykkernes (Podiceps) udbredelse og tal
forhold som ynglefugle i Danmark. - Dansk Ornith.
Foren. Tidsskr. 63 : 174-185.
Salomonsen, F., 1963: Oversigt over Danmarks Fugle. København.
Warming, S., 1970: Iagttagelser og redefund af Skæg
l:Jlejser (Panurus biarmicus) i Vejlerne, 1968 og 1969.
- Dansk Omith. Foren. Tidsskr. 64: 94-95.

Boganmeldelse
Danmarks Natur, bd. 12: Registerbind. Redak
tion : Arne Nørrevang, Torben J. Meyer, Erik
Langkjær. 215 sider. Tegninger: Rudolf Roz
kosny. Medarbejder ved registret: Henrik Eng
hoff. Politikens Forlag. København 1972.
Så nåede det store værk til enden : det længe
imødesete registerbind. Vel har de enkelte bind
i deres emnebegrænsning og med de mange ret
små opdelinger af stoffet under vejledende
overskrifter været relativt lette at finde rundt i,
men efterhånden som værket voksede til 11 fyl
dige bind, blev muligheden for emneopslag for
skellige steder i værket besværligere og et fæl
les register en nødvendighed.
Som opslagsværk vil Danmarks Natur uden
tvivl være til stor nytte i kommende år og nem
mere at betjene sig af med et register i stedet
for en fordeling i de enkelte bind.
Registeret omfatter artsnavne både latinske
og eksisterende danske for dyr og planter, geo
logiske benævnelser, person- og lokalitetsnavne,
videnskabelige og tekniske begreber. Enkelte
trykfejl som forkert stavede navne er medtaget
med henvisning til den rette stavemåde, og en
særlig liste med rettelser findes yderligere sidst
i bindet - men som det bemærkes : >>alle fejl er
næppe fundet endnu«. I alle tilfælde kan man
konstatere, at redaktionen af bind 12 næppe
har læst anmeldelser særlig grundigt!
Før registeret er indføjet en illustreret over
sigt over de vigtigste, systematiske enheder i
plante- og dyreriget, dog sådan at de nævnte
karaktertræk >>ikke passer for afvigende for-
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mer«. En enkelt undtagelse er dog nævnt under
pattedyrs >>gangben<< : flagermus; her havde
hvaler været en mere væsentlig undtagelse!
De 12 bind af Danmarks Natur er udkommet
over fem år med mere end 100 forfattere for
uden fotografer og tegnere. Det er sendt ud
med et imponerende oplagstal på 30.000, hvoraf
de 27.000 allerede er solgt gennem subskrip
tion. Værket står således i mange institutioner
og private hjem, og den udbredelse, værket har
opnået, er fuldt ud fortjent. Det har været
spændende at følge de enkelte binds fremkomst
og glædeligt at notere sig den udvikling i kva
litet, som uvægerligt måtte finde sted. En del
landskabsbilleder var afgjort reproduceret i for
lille størrelse i de første bind, ligesom litteratur
listerne virkede noget tilfældige. Sådanne min
dre detaljer blev tydeligt rettet op i de senere
bind, hvoraf flere for øvrigt blev fyldigere end
oprindelig beregnet.
Gennem hele udgivelses-perioden fra 1967-72
har redaktionen formået at holde styr på de
mange medarbejdere, så tidsfristen kunne over
holdes uden for store forsinkelser (højst et år?),
og den væsentlige koordinering af de forskel
lige bidrag kunne gennemføres.
Bindene fra 1-11 er i Flora og Fauna an
meldt i : 74, 1968: p. 30 (bd. l), p. 128 (bd. 2);
75, 1969 : p. 24 (bd. 3), p. 127 (bd. 4); 76, 1970:
p. 27 (bd. 5), p. 68 (bd. 6), p. 98 (bd. 7), p. 148
(bd. 8); 77, 1971 : p. 44 (bd. 9); 78, 1972: p. 28
(bd. 10), p. 78 (bd. 11).
Poul Bondesen

Mejsekasser og rovpattedyr
Af Helge WalhoiJd
(Zoologisk Institut, Århus Universitet)

Mange mennesker gør en aktiv indsats
for at fremme fuglelivet omkring deres
bolig, bl. a. ved at hænge fuglekasser op.
Dette i og for sig prisværdige initiativ
kan dog i visse tilfælde få negative føl
ger, hvis der strejfer rovdyr i området.
Kattes omgang med fugle og tilgænge
lige fuglereder tør være velkendt. Min
dre påagtet er formodentlig husmåren
(Martes foina.) som predator på småfug
le. Siden husmåren har vist fremgang i
Danmark igennem de sidste år, bl. a. i
mange jyske byer, hvor den ikke mindst
tager ophold i villakvarterer (Jensen &
Jensen, 1970, s. 42) er problemet husmår
og småfugle trolig aktuelt for mange
hus- og haveejere. Jeg vil nedenfor dels
referere egne erfaringer med husmår og
fuglekasser, og dels anføre, hvordan man
kan sikre de små hulerugere mod preda
tion i reden uden at udrydde rovdyrene.
Ved min egen bolig på et areal, som
støder op til skov, har jeg igennem de
sidste 4 år haft hængende 10 mejsekas
ser i forskellige træer. Tre af kasserne
giver kun de mindste arter adgang
(28 mm åbning), medens de øvrige er
forsynet med et noget større indgangs-

hul (32 mm) passende for bl. a. musvit.
De første par år lykkedes fuglene stort
set med deres kuld. De sidste to år er
derimod flertallet blevet forstyrret af
husmår, som hele året igennem færdes
og formodentlig yngler på arealet. I 1972
lod den kun de tre kasser med den mind
ste åbning i fred, fmmodentlig fordi den
ikke var i stand til at nå ned til reden
gennem det trange hul i de dybe kasser.
Alle øvrige 7 kuld blev plyndret.
N år husmåren, som i dette tilfælde,
specialiserer sig i at plyndre fuglekasser,
må man frygte, at den ikke alene udryd
der kuldene og eventuelt de rugende
fugle, men desuden beskatter den da
utvivlsomt også overnattende mejser,
som sover i kasserne om vinteren.
Problemet kan muligvis løses ved, at
man laver ekstra dybe kasser. Husmå
rens rækkevidde er 17-21 cm, og man
skal selvsagt tage højde for, at fuglene
fylder noget op med redemateriale.
Langt bedre er det imidlertid at hænge
kasser op af en særlig model (se figur),
som sikrer fuglene mod predation af så
vel mår som katte. De afbildede fugle
kassetyper har længe været brugt, for

To typer af mejsekasser,
som sikrer fuglene mod
predation af mårer og katte
i kasserne. Fuglekasser af
traditionel type lader sig
let ombygge til den til høj 
re afbildede model.

Flora og Faww 79: 23-24. Å1'htts 1973.
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eksempel i Tyskand (Gerber 1960, s. 45),
og mejserne går villigt i dem; broget
fluesnapper dog vist nok ikke. Vil man
tilgodese denne art specielt, bør man
hænge kasser af h·aditionel type (Rosen
dahl l962) op på en glat husvæg, så har
man i hvert fald udelukket de behårede
predatorer. Når det gælder mål på de
forskellige kasser henviser jeg til netop
nævnte publikation.
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BIOLOGICAL ABSTRACTS PREVIEWS
Sidste chance for grat-is afprøvning a.f det biolo
giske litteratursøgningssystem.
Den bevilling fra Statens Naturvidenskabelige
Forskningsråd, som Dokumentationsafdelingen
på Universitetsbibliotekets 2. afdeling modtog
til introduktion af det maskinelle litteratursøg
ningsprogram BiologicaJ Abstracts Previews i
Danmark, er nu ved at være opbrugt, hvorfor
vi i næste finansår ser os nødsagede til at kræ
ve betaling af vore kunder, sv. kr. 375 pr. profil
pr. år og 1000 referencer, inkl. 9 gratis prøve
søgninger.
Dog er der for forskere i hele landet (biolo
ger, læger, farmaceuter, kemikere og biokemi
kere, veterinærer og andre biomedicinsk inter
esserede) stadig mulighed for gratis at få opret
tet en såkaldt søgeprofil og i overensstemmelse
med denne 3 gange om måneden i ca. 1/2 år at
modtage en liste med referencer til den nye lit-

teratur inden for interesseområdet. Derefter kan
abonnementet om så ønskes fortsætte mod be
taling. Dette tilbud gælder dog kun, hvis bestil
ling foreligger inden l. april 1973.
Databasen er de magnetbånd, hvorefter Bio
logical Abstracts og BioResearch Index trykkes
og indeholder altså, med undtagelse af ab
stracts, samme information som de trykte ud
gaver, med mulighed for søgning efter emne,
forfatter, tidsskrift, taxonomisk gruppe og/eller
enkelte emneord med brug af en søgelogik, der
giver individuelle søgninger.
Systemet kan tages i anvendelse ved henven
delse til : Dokumentationsafdelingen (att. Forsk
ningsbiblotekar, cand. scient. Ulla Retlev), Uni
versitetsbibliotekets 2. afdeling, Nørre Alle 49,
2200 København N. Telefon 39 65 23, lokal 271
(att. Ulla Retlev).

Boganmeldelse
Frank Bregneballe: Vort menneskeskabte miljø.
59 sider. Pris kr. 19,85. Sydjysk Universitetsfor
lag. Esbjerg 1972.
For den der lyttede til Frank Bregneballes
seks radioforedrag i efteråret 1971, er det en
stor glæde nu at kunne genopfriske og uddybe
bekendtskabet med de tanker om mennesket og
dets miljø, som han dengang fremsatte. Fore
dragene er samlet i en bog med kapitlerne : Na
turopfattelsen; Forbruget; Forureningen; Natu
ren; Landskabet; Fremtiden. Et radioforedrags
strengt afpassede længde har selvfølgelig haft
indflydelse på behandlingen af de enkelte em
ner. Argumentationen har måttet indskræn
kes til det nødtørftige, men til gengæld står
ideerne uden slørende snak. - Kapitlerne om
forbrug og forurening svarer ret nøje til, hvad
vi har læst i større mere omfattende værker.
Det er i de øvrige afsnit, vi finder de mest ori
ginale synspunkter. Her er Bregneballe ikke
blot dommedagsprofet i lighed med så mange
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andre sktibenter. Han prøver tillige på at op
stille alternativer til det nuværende industriali
serende forbrugersamfund. »l stedet for at tæn
ke så meget på vækst i materiel velstand, kan vi
koncentrere os om vækst i vor rigdom på gode
oplevelser« shiver han om forholdene i et frem
tidigt idealsamfund. Mange vil sikkert kalde
ham blåøjet, men selv en blåøjet kan være
skarptseende, og Bregneballe har blik for man
ge væsentlige ting i tilværelsen, og han har ikke
mindst blik for forbrugersamfundets falske lyk
kesymboler. Han er overbevist om, at vi kan
leve anderledes i fremtiden, men at det kræver
en ændring af den enkelte borgers tankegang.
Først og fremmest kræver det »at vi erkender
samspillet mellem menneske og miljø: Vi ska
ber miljøet, og miljøet skaber os«. Med disse
ord slutter kapitlet om fremtiden. For den, der
ikke hørte radioforedragene, er bogen helt
uundværlig.
E. N.
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Manuskriptet bør helst være maskinskrevet med dobbelt linieafstand og bred ma r 
gin i venstre side. Kun den ene side af papiret anvendes. Latinske slægts- og arts
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