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de stålorm er fotograferet af stud.
scient. Kjeld Hansen i juni måned
1973 på øen Hjelm. Dette er den
første reaktion på H.Walhovds ar
tikel om blåplettede stålorme, Flo
ra og Fauna 1970. Der kommer
nok flere, nu da formen er påvist
i Danmark.
Bortset fra stålormemeddelelsen
og Chr. Skøtts myrefaunistik fra
Mors, Salling og Fur er største
parten af hæftet optaget af en
botanisk artikel. Niels Jensen og
Evald Larsen har fortsat undersø
gelserne over planternes indvan
dring til et udgravningsområde i
Sydsjælland. Der er netop gået 30
år siden de første resultater blev
publiceret i Flora og Fauna 1943.
Listen fra dengang indeholdt 127
arter, den fra 1973 har 402. Noget
er der altså sket i de mellemlig
gende år, og vi skylder forfatterne
tak for den ihærdighed, hvormed
de har fulgt det tidligere arbejde
op.
Til slut gøres opmærksom på, a t
Flora o g Fauna med dette hæfte
går ind i sin 80. årgang, og for
håbentlig vil tidsskriftet også i
denne årgang vise sig værdigt til
navnet. Mens det foreliggende
hæfte mest er >>Flora«, vil 2. hæfte
mest være »Fauna<<.
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Forandringer af plantevæksten i en udgravning
nord for Vordingborg
Af Niels Jensen

og Evald Larsen

(Elmeaile 22, 4760 Vordingborg)

(Vennehrensvej 8, 4100 Ringsted)

Lokaliteten, som er opstået ved udgrav
ning af fyld til Storstrømsbroens dæm
ninger, blev først undersøgt og beskre
vet i årene umiddelbart efter, at dæm
ningsarbejdet var fuldført (E. Larsen
1943). For om muligt at konstatere for
andringer i floraens sammensætning, når
den rå, mineralske bund langsomt blev
mere humusholdig, er undersøgelsen
genoptaget i årene 1956 til 1972.
Ved starten af denne undersøgelse var
det tilsyneladende ikke store forandrin
ger, der var indtrådt: de selvsåede bir
ke- og pilearter dannede et noget højere
krat, lossepladsen i den sydlige del af
udgravningen var opfyldt omtrent i høj
de med vejen, og der var yderligere gra
vet noget grus i den nordligste skrænt.
Den ret jævne bund i gravens nordlige
del afgræssedes af heste og var allerede
en halvkulturformation. Ved en grundi
gere gennemgang viste det sig dog, at
der i 1956 var kommet 47 nye plantear
ter til. Af disse er i alt fald de 12 karak
teristiske arter for et græsningsområde,
f. eks. Hundegræs, Fløjlsgræs, Eng-Ræ
vehale, Rød Svingel, Hvene, Gul Kløver,
Brunelle og Mark-Forglemmigej.
Selv om de render i bunden, der op
stod som et resultat af den dybeste grav
ning, ikke senere har været udsat for
yderligere gravearbejder, må de allige
vel betegnes som en form for urolig
bund, da vandstanden i dem er stærkt
svingende fra år til år og i årets løb. Så
ledes var vandstanden særlig lav i årene
1957 og 1959, så der kun var lidt vand i
den sydlige sø og i den østlige rende. På
grund af anlæg af kloakbrønd nær Ka
strupvejen ved den sydlige sø er vand
standen i de sidste år sænket så meget,
at søen er næsten helt tilgroet.
Flora og Fauna 80: 1-20. Arhus 1974.

Udnyttelsen af grusforekomsten er i
årenes løb fortsat med stedvis større el
ler mindre gravninger. Således gravedes
der stadig i vest- og nordskrænten i 1962,
og dette medførte en ret stærk færdsel i
området, da det ret jævne areal langs
skrænterne yderligere brugtes som flugt
skydningsbane. I 1968 var den høje,
nordlige del næsten helt bortgravet i en
så stor dybde, at der dannedes en lille
sø, til hvilken der hurtigt indvandrede
adskillige for området nye arter. Denne
sø uddybedes endog yderligere samti
dig med at gravningen genoptoges i den
sydlige del af vestskrænten.
Den seneste ændring indtraf i 1971
ved oprettelsen af en primitiv knallert
bane med dertil hørende »vejanlæg« på
det nordlige, flade areal. Endvidere er
der bygget et lille fritidshus for ungdom
men op mod vestskrænten.
Indtil 1972 er der i alt fundet 402 ar
ter, hvoraf de 48 udelukkende er noteret
på det sydlige ruderat. En gennemgang
af artslisten viser, at hovedparten af de
fundne planter i samme tidsrum har haft
forekomster i omegnen inden for en ra
dius af 5 km. Tørbundsvegetationen er
især indvandret fra de nærliggende san
dede marker og åsrækken mod Stuby,
medens eng- og sumpplanterne kan stam
me fra eng- og mosearealerne på Rosen
feldts jorder vest for Næstvedvej og fra
grøfter langs hovedvej 2 syd for graven.
Af de mulige spredningsfaktorer har vin
den afgjort spillet den vigtigste rolle,
men efterhånden som krattet i gravens
bund har nået en vis højde, har det vir
ket tillokkende på en lang række fugle,
der har benyttet området til rede-, raste
eller fourageringsplads. Almindelige er
f. eks. Rørsanger, Stær, Solsort, Gul-
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Fig. l. Kortskitse over grusgravområdet
spurv, Bogfinke, Musvit, Blåmejse, Grøn
irisk, Nattergal og Fasan. Også harer
finder her et fristed, og det er højst
sandsynligt, at denne forøgelse af dyre
livet modsvarer en forøgelse af plante
arter. I 1956 er de ny tilkomne træarter
således Alm. Røn, Kirsebær og Hyld.
Den tredje vigtige spredningsfaktor brugstrafikken - i form af legende m·en
ge i »urskoven«, knallertkørslen og er
hvervsh·afikken har givetvis tilført ud
gravningen mange nye arter i årenes løb.
Af de i alt 402 fundne arter blev de
379 genfundne i 1972, og af de resteren
de 23 er en stor del ruderatplanter, til
fældige indslæbninger og nogle få en
årige arter, som ikke har kunnet klare
overgangen fra en åben bevoksning til et
mere stabiliseret samfund af flerårige
arter. Af de ved den første undersøgelse
i 1943 fundne 127 arter findes de 116
stadig i udgravningen.
FORSVUNDNE ARTER
Blandt de 11 i 1943 noten·de men nu
forsvundne arter er der ei. interessant
gruppe på 6: Strandsennep, Stinkende
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Krageklo, Stivhåret Ranunkel, Stivhåret
Kalkkarse, Vinget Perikon og Tornet Sa
lat. Disse er uden tvivl ført til området
med jord, som har siddet på det ved ud
gravningen anvendte materiel: sveller,
tipvogne etc. Tornet Salat bredte sig iøv
rigt i denne periode til en mængde loka
liteter i og omkring Vordingborg, men er
alle vegne i stærk tilbagegang. De nævn
te arter forekom alle på steder, hvor
gravningen senere er blevet fortsat, og
deres forsvinden skyldes dels, at det ikke
har været muligt for dem at brede sig til
fredeligere områder, dels at de på grund
af en stærk tilknytning til saltholdig
bund næppe ville have været i stand til
varig etablering.
To arter: Opret Hejre og Rug fandtes
i 1943 på vestskrænten som dyrknings
reminiceoser fra den oven for liggende
mark, men ligeledes forsvundet ved fort
sat gravning. Tyk Andemad - indslæbt
med fugle til en af de dybere render er en næringskrævende art, som ikke har
kunnet klare koloniseringen under de
stærkt svingende fugtighedsforhold. De
to sidste arter, Have-Mælde og Morgen-

frue er blot et par tilfældige arter fra
ruderatområdet.
Endelig er der i 1943-listen en fejlbe
stemmelse af et ungt eksemplar af Røn,
hvis blade viste så store indsnit, at den
blev henført til Finsk Røn, men det har
senere vist sig at være Selje-Røn.
Også en del af de senere opdukkede
arter er efter en kortere eller længere
gæsteoptræden forsvundet, vel oftest
som følge af de ændrede betingelser i
form af hård konkurrence fra et tættere
græsdække eller en stærkere beskygrung
fra det efterhånden næsten uigennem
h·ængelige pilekrat. Nævnes kan f. eks.
en række enårige arter som Liden Mu
seurt, Ager-Museurt, Forskelligfarvet
og Bjærg-Forglemmigej, Vedbend-Æren
pris, Stak-Væselhale og Vindaks. Nogle
af disse vil sikkert kunne genfindes på
egnede lokaliteter ved mindre gravnin
ger, som stadig finder sted.
Seglblad, som noteredes første gang i
1956 på østskrænten, og som i årene
derefter dannede en koloni på henved
100 blomstrende skud, er i 1972 tilsyne
ladende forsvundet, idet netop dette
sted har været udsat for gravning (for
plantens skyld?). Forhåbentlig har nogle
få skud klaret sig, så den kan dukke op
igen, da det ikke er en art, man træffer
så ofte.
SKRÆNTVEGETATION
Vestskrænten
Til trods for, at vestskrænten, som i 1943
rummede 56 arter, i de forløbne ca. 30
år har fået tilført yderligere 50 arter, har
den i store træk bevaret sit udseende fra
dengang. Dette skyldes, at der som
nævnt i indledningen til stadighed er
bortgravet grus snart her snart der. Pro
centen af enårige arter er derfor stadig
den højeste i området. Skrænten udviser
ligeledes endnu smukke partier præget
af grupper af Storblomstret Kongelys,
Regnfang, Slangehoved, Farve-Reseda
og Stor Knopurt. Inden længe vil dette
billede nok ændre sig, da der ikke er
meget grus at hente mere, og da Drap-

Havre, som første gang fandtes her i
1956, har bredt sig til store partier uden
dog endnu at danne et lukket græs
dække.
Mellem de ovennævnte grupper af
mere iøjnefaldende arter findes Mark
og Grå Bynke, Løg-Ranunkel, Alm. Kæl
lingetand, Gold Hejre samt Håret Høge
urt med følgeplanter som Bidende Sten
urt, Småluonet Sandvåner, Hare-Kløver,
Voldtimian, Bredbladet Timian, Blåklok
ke og Tandfri Vårsalat. Nævnes bør end
videre de noget sjældnere arter som Spæd
Sandvåner (A1'enaria leptoclados), Kløv
plade, Bakketidsel, Grøn Høgeskæg og
ikke mindst Takkeklap (Bunias orienta
lis), som først dukkede op ved det syd
lige ruderat, men herfra har bredt sig
noget.·
Skrænten er fattig på trævækst, idet
der kun findes nogle få med kødede
frugter: Hyld, Sur-Kirsebær og et par
buske af Hunde-Rose. Der er, som det
vil fremgå af floralisten, fundet 107 ar
ter her.
Østsk1'ænten
Oprindelig lignede denne lange skrænt
den tilsvarende vestskrænt, men den
større indstråling og deraf følgende var
mere og tørrere bund viste hurtigt en no
get mere tørbundspræget vegetation.
Også her findes det fra vestskrænten om
talte samfund omkring Håret Høgeurt,
men med tilføjelse af Vår-Gæslinge
blomst, Vår-Vikke, Vild Hør, Grådodder,
Tadder-Vikke, Lådden Vikke, Mark
Frytle, Rank Forglemmigej, Liden Løve
fod m. fl. Siden 1962 har Sølv-Potentil
formen, Potentilla impolita, bredt sig
mange steder.
Nu er skræntens øverste del domine
ret af en meget tæt, stabiliseret formati
on af Grå-Bynke, Guldlmap, Stor Nælde
og Ager-Tidsel begunstiget af de velgø
dede marker ovenfor. Længere nede på
skrænten har Drap-Havre over store
strækninger fortrængt næsten al anden
vegetation. Der er dog områder, hvor
andre arter er dominerende, det drejer

Tabel l.

Viser udviklingen af livsformsspektæt i perioden 1943 til 1972. RuderatpJanter er ikke medregnet.
1943
Antal
0/o

H
56
44

Th
52
41

G

HH

Gh

MM

M

6
4,7

6
4,7

2
1,6

3
2,4

0,8

29
8,8

25
7,5

5
1,8

3
0,9

25
7,5

l

N

I alt

0,8

l

127
100

11
3,3

330
100

1972
Antal
Ofo

155
46,9

77
23,3

sig bl. a. om Merian og Myntekrydsnin
gen Mentha x verticillata. Den sidste
især langs skræntfoden, hvor vand væl
der frem. Seglblads skæbne er omtalt
tidligere, men hertil kommer endnu en
indvandrer, som muligvis vil formå at
erobre større arealer: Rød Hestehov.
Hen mod skræntens nordende sker et
skifte i artssammensætningen. Den sid
ste del af den stabiliserede vegetation
rummer talrige eksemplarer af den smuk
ke Smalbladet Klokke foruden Havepest,
Agermåne og Hvid Døvnælde. Resten
af skrænten mod nord er præget af sen
gravning og et indslag af forvildede kul
turarter som Æselfoder og Grøn Mynte
samt haveaffaldsprægede som Martsviol,
Ru Svinemælk og Ager-Sennep (Sinapis
arvensis var. orientalis). Der er kun få
meter til nærmeste bebyggelse. Med
hensyn til de mange øvrige arter henvi
ses til floralisten.
TRÆ- OG BUSKVEGETATIONEN
Der er i løbet af undersøgelsesperioden
sket en særdeles kraftig forøgelse af an
tallet af vedplanter fra 7-8 arter i 1943
til 39 arter i 1972. Pileslægten alene teg
ner sig for de 12 arter, hvortil kommer
realiseringen af en lang række kryds
ningsmuligheder mellem disse. Den
kvantitative vedtilvækst lader derimod
noget tilbage at ønske. Havde områdets
birke stået på en mere næringsholdig
bund, var de nået højere end de 7-8 m,
som er rekorden i dag for birk. Udgrav
ningens højeste h·æ er en Hvid-Pil, som
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vokser ved foden af østskrænten og har
opnået en højde på ca. 17 m.
Medens trævæksten på vestskrænten
som tidligere omtalt var yderst ringe, er
der på den stejle østskrænt etableret en
kelte grupper, som med rette kan siges
at bestå af træer. De består af arteme
Hvid-Pil, Ahom, Navr, Kanadisk Poppel
og nogle få Sur-Kirsebær. Hertil kommer
buskpartier af Alm. Hvidtjøm, Hyld,
Hunderose og Ribs.
I bunden af udgravningen er trævæk
sten tæt omkring den sydlige sø og her
fra imod nord på kanten af voldene langs
de østlige grøfter. Set fra udgravningens
rand virker birkene dominerende, men
kommer man demed og forsøger at træn
ge gennem krattet, viser det sig at være
pilearteme, der danner et næsten uigen
nemh·ængeligt grenfletværk Dette gæl
der navnlig de særdeles almindelige Grå
Pil og Selje-Pil, medens arter som Hvid
Pil, Bånd-Pil og Skør-Pil er nemmere at
passere. Sjældnere finder man den glin
sende Femhannet Pil, Glans-Pil og Grøn
Pil. Inde i disse krat står så begge birke
arter med Vorte-Birk som den hyppig
ste. Om fuglebesøg her vidner Selje-Røn,
Alm. Røn og en sjælden gang Dunet Ge
deblad og Liguster.
De vestlige grøfter ligger med større
afstand, hvorfor krattet her også bliver
mere åbent og bl. a. rummer Rød-El og
Ask.
På en lidt højere afsats nær gravens
nordende er der en bevoksning af Bæv
reasp, Engriflet Hvidtjørn og Krat-Rose
samt en »skov« af ca. 10 m høje Hvid-

Fig. 2. Rørsump ved den sydlige sø, set mod østrenden.
Pil. Rundt om den lille sø ved nordenden
er der allerede tilløb til en kratdannelse
af Hvid-Pil og Grå-Pil, så udviklingen
fra den sydlige sø synes at ville gentage
sig her.
En opgørelse af de 39 træagtige arters
spredningsmåde viser 22 vindspredere
medens 17 har spredning ved dyr. Dette
giver tilsyneladende kun vindsprederne
en lille forrang, men kunne man tænke
sig en individoptælling ville det særdeles
klart fremgå, at de har den mest effek
tive spredningsmåde.

SØ-, GRØFT- OG ENGVEGETATION
Vandplante1'
De meget små mmåder med åbent vand
huser naturligt nok kun få egentlige
vandplanter. Af frit flydende arter er
Liden Andemad almindelig i alle vand
samlinger, medens Kors-Andemad er
sjældnere og Tyk Andemad som tidligere
nævnt ikke er iagttaget de senere år.

Rodfæstede vandplanter er repræsente
ret af Svømmende Vandaks i de dybeste
områder og Hårfliget Vandranunkel, der
er almindelig i de to søer. Den nordlige
sø med klart kalkholdigt vand er næsten
opfyldt af kransnålalger.
Su·mpplante1'
Den sydlige sø er næsten helt opfyldt af
Tagrør, der herfra udstrækker forekom
sten til grøfterne og de store, temporært
fladvandede områder mod nord og øst.
Bevoksningen er så tæt, at næsten al
bundvegetation udelukkes.
Mens Smalbladet Dunhammer siden
1943 har befæstet sin stilling som domi
nerende art i de vestlige og nordlige
grøfter, ses Bredbladet Dunhammer nu
som mindre grupper i kanten af den syd
lige sø. I de senere år har Strand-Kogle
aks, Blågrøn Kogleaks og nu sidst Avn
knippe invaderet området og viser ten
dens til at brede sig videre langs grøf
terne mod nord.
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Tabel2.

Analyse af plantesamfund ved nordlige sø den 10.11.1971. I. Fund oven for vintervandstandslinien. II. Fund fra området mellem vinter- og sommervandstandslinien. III. Fund i vandet.
I
J uncus bufonius
Plantago intermedia
Chrysanthemum vulgare
SalLx cinerea
Poa annua
Medicago lupulina
Trifolium repens
Poa compressa
T1ifolium arvense
Conyza canadensis
Trifolium campestre
Achillea millefolium
J uncus articulatus
Agrostis stolonifera
Juncus compressus
Epilobium tetragonum
Plantago lanceolata
Arternisia vulgaris
Arternisia biennis
Vicia hirsuta
Cerastium vulgare
Taraxacum sp.
Ranunculus repens
Lycopus europaeus
Tripleurospermum maritimus
Sedum acre
Salix alba
Potentilla reptans
Arenaria serpyllifolia
Poa angustifolia
Chenopodium rubrum
Senecio vulgaris
Bidens tripartita
Gnaphalium uliginosum
Tussilago farfara
Senecio vemalis
Cirsium arvense
Cardamine prat, ssp. palustris
Mentha arvensis
Rumex maritinms
Senecio viscosus
Cirsium vulgare
Polygonum heterophyllum
Sonehus asper
Kichxia elatine
Betula pubescens
Batrachium sceleratum
Batrachium sp.
Heleocharis palustris
Poa trivialis
Alisma plantago-aquatica
Epilobium palustre
Carex pseudocyperus

Th
H
H
F
Th
Th
H
H
Th
Th
Th
H
H
H
H
H
H
H
Th
Th
Ch
H
H
H
H
Ch
F
H
Th
H
Th
Th
Th
Th
G
Th
G
H
H
Th
Th
H
Th
Th
Th
F
Th
HH
G
H
H
H
H

Antal arter

6

100
90+
90
90
70
70
50
40
40
40
40
40
40
30
30
20
20
20
20
20
20
10
10
lO
10
lO
lO
lO
lO

29

II

III

100
100
BO
lO
70
20+

20
40+

60

lO+

40
lO
50
20

90
30
30+

50
40

20
lO

20
10
lO

20

lO

lO

90

lO
10

90
60
40
40
20
lO
lO
lO
lO
10
lO
lO
10
10
lO
lO

40
40

33

lO

lO
20

100
50
30
20
20
10
lO
25

med frugt
+ spredt, med frugt
små rosetter, få med frugt
sterile, til 20 cm høje
blomstrende
+ små rosetter
med frugt
med frugt
med frugt
med frugt, + rosetter
med frugt
små sterile rosetter
med flugt
med frugt
med frugt
få med frugt, + rosetter
små rosetter
små sterile rosetter
med frugt
med flugt
små sterile bladskud
små sterile rosetter
sterile udløbere
med frugt
små rosetter, + med frugt
små sterile skud
50 cm høje, sterile
krybende sterile skud
med frugt
med frugt
små med frugt
små rosetter, få med frugt
med frugt
med frugt
små sterile rosetter
små sterile rosetter
små sterile rosetter
rosetter
med frugt
med frugt
små, nogle m. flugt
små sterile rosetter
med frugt
små sterile rosetter
små med frugt
4 cm høje, sterile
mest små rosetter
små rosetter
med frugt
små sterile
med frugt
små sterile rosetter
sterile rosetter

Fig 3. Volde og grøfter set fra vest.

Hvor rørskoven er mindre tæt ses mod
syd Bredbladet Mærke og mod nord Si
deskærm dække bunden med bladroset
ter, der sjældent sætter blomsterskud.
Hyppigt forekommer Vand-Mynte, ret
store grupper af Grenet Pindsvineknop
og Vand-Peberrod samt spredte bevoks
ninger af Dynd-Padderokke. I kanten af
rørsumpen, især langs den østlige grøft
står tætte bevoksninger af Kær- og Knip
pe-Star,
Hjortetrøst,
Hylde-Baldrian,
Kattehale og Alm. Fredløs. I en lavning
mod nord er der en enkelt plet med An
gelik.
De lavvandede grøfter, der udtørrer
om sommeren, har især lige nord for den
sydlige sø et tæt mosdække, bestående
af Gallergianella cuspidata og Amblyste
giwn serpens, der er almindelig i hele
området i vand, og hvor der er meget
vådt. På grøftekanter kommer dertil
Schlerodium pur. um og Clim.asium den
dmides i selskab med Hundelav, og på

våd bar jord Bmchytheciwn plumosum,
B. mtabulum og Cemtodon purpureus.
Denne mosbevoksning kan gå over i næs
ten rene bevoksninger af Alm. Sump
strå. Ofte iblandes dog de to myntearter,
Kær-Dueurt, Kær-Padderokke, mange
arter Star, Sværtevæld og i de midterste
grøfter længere mod nord Skavgræs sam
men med den meget sjældne Liden Pad
derokke (Equisetwn variegatum), der
her har sit tredie (nye) voksested i Dan
mark. Lidt nord herfor endvidere Elfen
bens-Padderokke, der er ny for distrik
tet (39a), og hvis nærmeste forekomst er
på Møns Klint. Der er således her på et
lille område samlet 6 af de danske Pad
derokarter. Dette snævre område rum
mer yderligere et par interessante arter:
Slangetunge og Æg-Fligæble.
Grøfterne mod vest forløber ret tæt
mod skrænten og er adskilt fra det øv
rige grøftesystem af en lidt højere lig
gende, let bølget strækning med en sær
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blanding af eng- og tørbundsarter. Arts
sammensætningen i vestgrøften er lidt
anderledes med mindre bevoksninger af
Tagrør og Smalbladet Dunhammer, med
store forekomster af Lådden Dueurt,
Dunet Dueurt, Kær-Dueurt, Kær-Padde
rokke og inde ved kanten af grøften
Sump-Forglemmigej, Sumpkarse (Cm·da
mine pratensis ssp palustris), Smalbladet
Ærenpris, Tykbladet Ærenpris, Fliget
Brøndsel, Tigger-Ranunkel og Pengebla
det Fredløs. Længere mod nord er Vej
bred-Skeblad, Alm. Sumpsh·å, Sværte
væld og de to myntearter fremherskende
med indslag af Alm. Star, Sylt-Star samt
Knop- og Lyse-Siv.
Den nordlige sø, der har ret nærings
rigt vand og for en stor del kalkholdig
lerbund, har sammen med dens omgivel
ser tilført udgravningen en hel del nye
og sjældne arter. Nævnes kan f. eks.
Kantet Dueurt, der her i landet netop er
en sydøstlig art, Toårig Bynke (ArtenLi
sia biennis) en meget sjælden, indslæbt
nordamerikansk art, der her for første
gang i Danmark optræder på sit natur
lige voksested og ellers kun er fundet på
ruderatprægede lokaliteter, og endelig
Strand-Skræppe, der ofte oph·æder ved
gadekær og søer med vekslende vand
stand. Netop denne vekslende vandstand
i forbindelse med fortsat gravning har
medført, at rørsumpen er ringe udviklet
- lidt Tagrør, Bredbladet Dunhammer
og Knippe-Star er alt. Derimod har søen
i eftersommeren et interessant plante
samfund af mest enårige arter på den
udtørrede bund med Tandet Vejbred
(Plantago intennedia), Rød Gåsefod og
Tudse-Siv som dominerende arter. For
at give et så nøjagtigt billede som muligt
af dette samfund, er der foretaget cirk
lingsanalyser, og der henvises derfor til
tabel 2, hvor række I angiver fund ved
cirklinger oven for vintervandstandslini
en, række II fund fra udtørrringsområ
det mellem vinter- og sommervand
standslinien og række III fund i vandet
nær vandkanten om sommeren. Af mos
arter er Holothecium lutescens alminde-
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Fig. 4. Toårig Bynke, Artemisia bimmis, fand
tes i stor mængde ved nordlige sø i 1971.

lig på den tørre jord omkring søen og
Funaria hygrometria på bar jord ved hu
set, hvor der har været tændt bål. Langs
vestskrænten forekommer Auloc01nnium
palustre almindeligt sammen med tidli
gere nævnte mosser på våd bund.

Engplanter
Engområderne i udgravningen indskræn
ker sig til et bælte ved nordenden af den
sydlige sø og nogle smalle striber især
langs de nordøstlige grøfter.
Engen ved søen er nærmest en Star
eng med Blågrøn-Star og Hirse-Star samt
Glanskapslet Siv, Fladstrået Siv, Smal
bladet Kæruld og Kødfarvet Gøgeurt.
Denne bevoksning trues af den nyligt
indvandrede Rød Hestehov. Engstriber
ne langs grøfterne er mere græsprægede,
domineret af Eng-Rørhvene, Kryb-Hve
ne og Smalbladet Rapgræs. Et par ste
der findes sammen med mosset Drepa
nocladus polycarpus på den kalkrige ler
bund smukke partier med Sump-Hullæ
be i ret stort tal. Andre steder er der ud
bredte bevoksninger med Vandnavle,
flere Star-arter og Alm. Mjødurt. På en
strækning ud mod østskrænten ses de
saltyndende Enskællet Sumpstrå, Bot
nisk Siv og Rød Gåsefod sammen med
Kryb-Hvene, Rød Svingel, Hvid-Kløver
og Gåse-Potentil. En vandprøve viste på
dette sted ca. 0,5 Ofo salt.

Grøfterne følges også som omtalt tid
ligere af pilekrat, og hvor dette er så tæt,
at det giver stærk skygge og høj fugtig
bedsprocent i såvel jord som luft, består
bunddækket hovedsagelig af mosarter,
hvoraf Hypnu:m cupressiforme sammen
med levermosset Marchant·ia polymor
pha er almindelig på voldene og Homa
lothecium seriacmn står her som tætte
måtter på jord og træstammer. Om efter
året er svampen Skægget Mælkehat me
get almindelig sammen med Kliddet
Fnughat, Alm., Knoldet og Pile-Knap
hat, Dværg-Tåreblad og Hvidfnugget
Slørhat på jord, og på toppen af mosgrene
er LeptoglossU?n muscigenmn og L. 1'eti
rugium, hyppig, mens Kølle-Stødsvamp
og Kulsvamp sjældent ses på fældet h·æ.
Her forekommer også en del sterile for
mer af en række eng- og sumpplanter
som f. eks. Knop-Siv, Grenet Pindsvine
knop, Knippe-Star og Kryb-Hvene. Er
lidt mere lys til stede, findes pletter med
Bjerg-Rørhvene, Fløjlsgræs eller lav Ra
nunkel og Alm. Kællingetand.
De fugtige partier i det bølgende mid
terområde har englignende pletter be
hersket af Kryb-Hvene, Fløjlsgræs, Knæ
bøjet Rævehale, Krybende Potentil, Lav
Ranunkel, Glanskapslet Siv, Sylt-Star og
undertiden Fladsh·ået Rapgræs, Brunel
le, Følfod og Ager-Padderokke.
I hjulspor efter traktorer og i knallert
banens vandpytter findes en slags »mini
enge« med Fin Kløver, Tigger-Ranunkel,
Tudse-Siv og Kær-Dueurt.
TØRBUNDSVEGETATION

Fig. 5. Sump-Hullæbe, Epipactis palustris. Al
mindelig langs render i områdets nordøstlige
del.

Efter gravningen, som ofte gennemføres
til stærkt varierende dybde, vil der fin
des større eller mindre sandede/grusede
områder, som er hævet så meget over
omgivelserne, at de hurtigt udtørrer. Et
sådant areal findes bl. a. omkring den
nordlige sø, og hertil er der fra de om
kringliggende sandede marker indvan
dret et samfund af arter, som kan klare
disse ekstreme forhold. Her findes så
ledes Nat-Limurt, Liden og Ager-Muse
urt, Enårig Knavel, Dværg-Løvefod,
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Fig. 6. Bakketidsel, Carlina vulgaris. Hyppig på
tør bund.

Blære-Smelde, Tag-Høgeskæg, Trekløft
Stenbræk og Farve-Gåseurt, men med en
tilsætning af Rank Vejsennep og Høj
Stenkløver. Dele af området er vanske
ligt passabelt på grund af Korbærs lan
ge ranker, der snor sig mellem Ager
Tidsel, Cikorie, Vild Gulerod og andre
flerårige, og udstrakte partier domineres
ganske af Skvalderkål. Således kunne
der endnu opregnes en del arter fra den
stærkt blandede tørbundsvegetation i
gravens vestside, men der henvises i ste
det til floralisten.
De sidste års intense undersøgelser
har stadig givet nye fund, og det vil
uden tvivl være muligt også i kommende
år at forøge artslisten, da de meget for
skelligartede biotoper, som udgravnin
gen rummer, endnu ikke er så stabilise
rede, at det vil være vanskeligt for ny
tilkomne arter at finde fodfæste.
DET SYDLIGE RUDERATOMRÅDE

Brudurt, Stribet Kløver, Høst-Rødtop og
Læge-Jordrøg. Hertil kommer de h·afik
spredte Klæbrig Brandbæger, Kanadisk
Bakkestjerne og Høj Stenkløver.
Et andet fladt område i gravens nord
lige del er i indledningen omtalt som en
halvkulturformation anvendt til græs
ning. Foruden de allerede der nævnte
arter er her noteret store pletter af Rød
Kløver, Humle-Sneglebælg, Gul Flad
bælg, Merian, Mark-Krageklo, Gul Sner
re og Eng-Brandbæger. Et særligt præg
får området af de mange individer af
Bakketidsel og Smalbladet Klokke.
Voldene mellem grøfter og lavninger
i gravens vestside har en sær blanding af
tørbundsarter, markukrudt, vejkantplan
ter og trafikindslæbte arter. Området er
særdeles ustabilt endnu, da det er her de
fleste forstyrrende aktiviteter har fun
det sted. På en af voldene dominerer
kombinationen Tormentil, Havejordbær
yndefuldt garneret med Vild Hør. Et an
det sted har Gederams erobret en min
dre kratrydning, og på en ny plet ses et
almindeligt tørbundssamfund bestående
af Mark-Forglemmigej, Hvid Snerre,

lO

Der er i årenes løb noteret 48 ruderat
prægede arter på den lille losseplads i
gravens sydende, som stadig er i brug.
Kun en enkelt af disse er trængt uden
for dette område: Takkeklap. Det kan
egentlig synes mærkeligt, da en del af de
øvrige arter synes at rumme samme mu
lighed. Når det ikke er sket, skyldes det
måske netop, at der stadig tilføres nyt
materiale til pladsens rand, hvorved
mange arter dækkes, samt at der køres
jordfyld på pladsens øverste lag, som
køres fast sammen af lastvognene, så der
intet kan gro.
A. De egentlige 1·udemtplanter, som
nærmest er fast inventar på de fleste af
faldspladser er f. eks. Hanespore, Hirse,
Kanariegræs (afrensning fra fuglebure),
Stinkende Karse, Tornet Salat, Kirtel
Kortstråle, Hør og Katost.
B. En væsentlig del hidrører fra have
affald, som f. eks. de små buske af Ber
beris, Cataneaster og Ildtorn, andre dyr
kede arter som Daglilje, Morgenfrue, To
årig Natlys og Opiumsvalmue samt de
mange haveukrudtsarter repræsenteret
ved mælder, Vortemælk, pileurter, Hun
depersille etc.

L.
Vindaks. Sydvestskrænt 1952-56.

C. Med tankvogn er tilført Tomat og

Agrostis spica-venti

D. Denne gruppe er mere blandet,
men for en del sikkert ankommet med
jordfyld fra udgravninger m. m.: Sort
Natskygge, valmuearter, Stinkende Gå
seurt, Hjerteskulpet Karse, den efterhån
den sjældne Salomons Lysestage og
Skov-Løg.
løvrigt henvises til artslisten.

Agrostis stoloni.fera

Vin.

Der skal hermed rettes en varm tak til E .
Worsøe for bestemmelse a f områdets mosarter
og til P. Grøntved for bestemmelse af de fund
ne svampe.
Fotografier og tegninger ved Niels Jensen.
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FLORALISTE 1972
Fortegnelsen omfatter alle i området noterede
arter, og de er opført alfabetisk efter deres la
tinske navn. Dansk navn er vedføjet og udbre
delsen kort karakteriseret. Årstal angiver første
og evt. sidste fund. Navngivningen følger Raun
kiær (1950) dersom der ikke foreligger nyere
artsopfattelser (f. eks. Hylancler 1955).
Blomsterplanter
Acer ca·mpestre L.
Navr. Et enkelt træ på ca. 4 m nær Kastrupvej
- ellers små spredte eksemplarer.

L.
Alm. Løn. Nogle meget stor ekesemplarer på
østskrænten (10 m) ellers yngre spredte eksem
plarer, især mod vest. 1943.
Acer pseudoplatanus

L.
Alm. Røllike. Meget almindelig. 1943.
Achillea millefolium

L.
Skvalderkål. Nordlige overdrev, østskrænten og
ruderatet i store kloner.
Aegopod-ium podagraria

L.
Hundepersille. Ruderatet 1972.

Aethusa cynapium

L.
K1ybende Hvene. Meget alm. på lav bund.

L.
Alm. Hvene. H. og h. på østskrænten.

Agrostis tenuis

Alisma plantago-aqatica

Vejbred-Skeblad. Alm.
vest og ved sø N.

L.
langs renderne mod

AlUum oleracemn L.
Vild Løg. Få mod SV.

L.
Skov-Løg. På fyldområde i SV.

All-il/.1n scorodoprasu.m

L.
Sand-Løg. Enkelte i bunden mod V.

AZUu.m vineale

Alm1s glutionsa (L.) Gaertn.
Rød-El. Alm. langs render mod V.

L.
Knæbøjet Rævehale. Ved sø syd.

Alopecrwus genietilatus

Alopecurus pratensis L.
Eng-Rævehale. Få på lav bund samt v. sø N.

L.
Grådodder. Få eksemplarer på østskrænten.
Alyssum alyssoides

Anagallis arvensis L.
Rød Arve. På ruderatet, iøvrigt spredt. 1943.

L.
Læge-Oksetunge. Alm. på skrænterne og ny
bund. 1943.
Anchusa off-icinalis

L.
Angelik. Et eksemplar på nord!. overdrev 1972.
Angelica silvestris

L.
Ager Gåseurt. Østskrænt og ruderat, få.
Anthem-is arvensis

L.
Stinkende Gåseurt. Ruderatet 1972.

Anthem-is cotula

L.
Farve-Gåseurt. Vestskrænt og tilstødende bund,
få.
Anthemis tinctoria

(L.) Hoffm.
Vild Kø1vel. Almindelig. 1943.

Anthriscus silvestris

L.
Dværgløvefod. H. og h. på tør bund og den ne
derste del af skrænterne.
Aphanes arvensis

(L.) Heynh.
Gåsemad. Hyppig på østskrænt og rud. 1943.

Arabidapsis thaliana

(L.) Scop.
Stivhåret kalkkarse. På fugtig bund 1943. Forsv.

Arabis hirsuta

L.
Alm. Agermåne. H. og h. på skrænterne og
nord!. overdr.

Arctittm mim1s

Roth.
Stortoppet Hvene. H. og h. på højere bund
mod nord.

Arctium tomentosmn Mil!.
Filtet Burre. Bunden mod N.

Agrimonia eupatoria

Agrost-is gigantea

(Hil!.) Bernh.
Liden Burre. Bund mod N og ruderat
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Arenaria serpyllifolia L.
Alm. Sandarve. Hyppig, i flere former. 1943.
Arenaria serpyllifolia L. ssp. tenuior (M.&K.)
Arcang.
Spæd Sandarve. Vestskrænten 1960 og frem
deles.
Arrhenatherum elatius (L.) M.&K.
Draphavre. Alm. Har bredt sig stærkt især på
østskrænten.
Artemisia campestris L.
Mark-Bynke. H. og h. på vestskrænten.
Artemisia biem1is Willd.
Toårig Bynke. Ved sø N i mængde 1971. Gen
fandtes ikke i 1972.
Artemisia vulgaris L.
Grå Bynke. Især hyppig på skrænterne. 1943.
Asparagus officinalis L.
Asparges. Et fuglespredt eksemplar under høj
spændingsledningen. 1972.
Atri.plex hortensis L.
Have-Mælde. Ruderat. 1943. Nu forsvundet.
Atriplex litaralis L.
Strand-Mælde. Indslæbt
1943, nu forsvundet.

med

gravemaskine

Atri.plex patula L.
Svine-Mælde. Ruderatet 1972.
Avena sativa. L.
Alm. Havre. Ruderatet 1972.

Brassica no.pus L.
Raps. Ruderatet.
Bro·mt�s erectus Huds.
Opret Hejre. Vestskrænten 1943. Ikke genfun
det siden.
BromtiS hordeaceus L.
Blød Hejre. Almindelig. Var. leiastuehys er fun
det på vestskrænten.
Bromtis sterilis L.
Gold Hejre. Vestskrænten. 1943.
Bromtis tectoru.m L.
Tag-Hejre. Vestskrænten, få.
Bunias orientalis L.
Takkeklap. Ruderatet og det opfyldte område
mod SV fra 1960 til d. d.
Gakile maritima Scop. ssp. baltica (Jord.) Hyl.
Østersø-Strandsennep. Indslæbt med materiel
1943. Forsvundet.
Calamagrostis eanescens (Web.) Roth.
Eng-Rørhvene. På lav bund mod NØ.
ColamagrasNs epigeios (L.) Roth.
Bjerg-Rørhvene. Mellem renderne mod S .
Calamintlw aci.nos (L.) Clairv.
Voldtimian. Vest- og østskrænt på rå bund.
1943.
Calendula officinalis L.
Morgenfrue. Ruderatet 1943.

Ballota nigra L.
Mørk Tandbæger. På det opfyldte SV-hjørne.

Ca.lystegia sepium (L.) R.Br.
Gærde-Snerle. Ruderatet 1956-72.

Barbarea arcuata (Opiz) Rchb.
Udspærret Vinterkarse. Ved sø N og ruderatet.

Campanttia persicifolia L.
Smalbladet Klokke. Talrig på bunden mod N og
østskrænten.

Barbarea intermedia Boreau
Randhåret Vinterkarse. Bund mod nord og øst
skrænt indtil 1962.
Batrachiwn sceleratum (L.) Lange
Tigger-Ranunkel. Alm. i renderne og sø N.
1943.
Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch.
Hårfliget Vandranunkel. Sø S.
Bellis perennis L.
Tusindfryd. Spredt langs stierne. 1943.
Berteroa inca1w (L.) DC.
Kløvplade. Sydvestskrænten 1972.
Berula erecta (Huds.) Coville
Sideskærm. Alm. i renderne.

Campantila raprmculoides L.
Ensidig Klokke. Pletvis alm. på østskrænten.
Campanula rotundifolia L.
Liden Klokke. Alm. siden 1943.
Ca.psella bursa-pastaris (L.) Medie.
Hyrdetaske. Almindelig. 1943.
Cardamine pratensis L. ssp. pratensis
Engkarse. Alm. i renderne.
Cardmnine pratensis L. ssp. palustris Peterm.
Søerne.
Cardaria draba (L.) Desv.
Hjerteskulpet Karse. Ruderatet 1958-72.

Bet·ula pendula Roth.
Vorte-Birk. Almindelig. 1943.

Cardrws acantlwides L.
Tornet Tidsel. Et eksemplar ved vejen
den 1972.

Betula pubescens Ehrh.
Dunbirk Ret almindelig.

Cardrws crispus L.
Kruset Tidsel. Temmelig almindelig. 1943.

Bidens tripartita L.
Fliget Brøndsel. Alm. på fugtig bund.

Carex acutiformis Ehrh.
Kær-Star. Bunden i NØ og ved renderne.
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bun

Ca.rex contigua Hoppe
Spidskapslet Star. På voldene mellem ænderne.

Cl1enopodium rubrum L.
Rød Gåsefod. Ved sø N og ved render.

Ca.rex disticha Huds.
Toradet Star. Langs render i midten.

Chrysanthemwn leucanthemum L.
Hvid Okseøje. Bunden mod N og østskrænt
1943.

Ca.rex div11lsa Good.
Mellembrudt Star. Overdrev NØ.
Ca.rex echinata Murr.
S tjerne-Star. På volde mod NØ, få.
Ca :rex flacca Schreb.
Blågrøn Star. Alm. langs ænderne.
Ca.rex hil'ta L.
Håret Star. Alm. langs ænderne.
Ca.rex nigm (L.) Heich.
Alm. Star. Bunden i vest.
Carex otrubae Podp.
Sylt-Star. Spredt i renderne.
Cm·ex panicea L.
Hirse-Star. H. og h. på lav bund.
Ca.rex pse11docypems L.
Knippe-Star. Ved søerne og enkelte steder
renderne.
Ca.rex se1'0tina Merat
Dværg-Star. Ved sø N og et par steder i bun
den, få.
Ca.rex -vesicaria L.
Blære-Star. Render i NØ, få.
Carlina -vulgaris L.
BakketidseL Hyppig på tør bund mod N og
den nordlige del af østskrænten. 1943.
Centau.rea iacea L.
Alm. Knopurt. Vestskrænten. 1943.
Centaurea scabiosa L.
Stor Knopurt. Tem. alm. Var. angustifrons Beck
nogle steder på sydskrænten.
Cerasti:mn arvense L.
S torblomstret Hønsetarm. Bunden mod N.
Cerastiu.m semidecandmm L.
Femhannet Hønsetarm. Hyppig på bund mod
N og på østskrænten. 1943.
Cemstilun -vulgare Hartm. ssp. -vulgare
Alm. Hønsetarm. Spredt mod vest.
Chaenorrhinu.m mim1s (L.) Lange
Dværgtorskemund. Trafikindslæbt til rå jord
i bunden. 1943.

Chrysanthe nw.m seget·um L.
Gul Okseøje. Ruderatet 1972.
Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh.
Regnfang. Almindelig. 1943.
Cichori.wn intybus L.
Cikorie. Syd- og vestskrænt 1943.
Cirsiltm arvense (L.) Scop.
Ager-Tidsel. Almindelig.
Cirsium palustre (L.) Scop.
Kær-Tidsel. H. og h. ved render og bunden
mod NØ.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Horse-Tidsel. Få spredte eksemplarer.
Cladiu.m mariscus (L.) R.Br.
Avnknippe. Sø S og langs renderne herfra.
Convo�vulus arvensis L.
Ager-Snerle. Stedvis hyppig. 1943.
Conyza canadensis (L.) Cronq.
Kanadisk Bakkestjerne. Trafikspredt og hyppig
på bar bund. 1943.
Crataegus monogyna Jacq.
Engriflet Hvidtjørn. Enkelte mod N.
Crataegus oxyacantha L.
Almindelig Hvidtjørn. Enkelte mod nord og på
østskr.
Crepis biennis L.
Toårig Høgeskæg. Ruderatet og nord for sø S.
Crepis capillaris (L.) Wallr.
Grøn Høgeskæg. SV-skrænt og bund mod V.
1943.
Crepis tectoru.m L.
Tag-Høgeskæg. SV-skrænten. 1943.
Dactylis glomerata L.
Alm. Hundegræs. Almindelig. 1943.
Daucus carota L.
Vild Gulerod. Hyppig. 1943.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Bølget Bunke. På volde i bunden.

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
Gederams. Bunden mod N. 1943.

Descurainia sophia (L.) Webb.
Finbladet Vejsennep. H. og h. mod vest.

Chenopodiwn ab!l.m L.
Hvidmelet Gåsefod. Ruderat og SV-skrænt.

Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Alm. Mangeløv. Ved foden af østskrænten 72.

Chenopodium glaucum L.
Blågrøn Gåsefod. Ved sø N.

Echinochloa crusgalU (L.) Beauv.
Hanespore. Ruderatet 1972.

Chenopodimn hybridu.m L.
Hjertebladet Gåsefod. Ruderatet 1972

Echiu.m vulgare L.
Slangehoved. Hyppig på skrænterne. 1943.
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Eleacharis palust1·is (L.) RBr.
Alm. Sumpstrå. Alm. i render og søer.

Falcaria vulgaris Bernh.
Seglblad. Østskrænten 1956-70.

Eleachal'is tmiglmnis (Lk.) Schult.
Enskællet Sumpstrå. I render mod NØ.

Festuca m·undi.lwceae Shreb.
Strand-Svingel. H. og h. på voldene.

Elytrigia repens Nev.
Alm. Kvik. Alm. mod SV.

Festttca gigantea (L.) Vil!.
Kæmpe-Svingel. Ruderatet 1972.

Epilabi.um hirsutum L.
Lådden Dueurt. Ret hyppig i render og ved
søerne. 1943.

Fest-rtca avina L.
Fåre-SvingeL Ruderatet 1972.

Epilabium hirstttum x parviflorum
Ved sø N og østrende langs skrænten.

Festuca pratensis Huds.
Eng-Svingel. Alm. - i flere f01mer.

Epilabium mantanu.m L.
Glat Dueurt. Tør bund mod V.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
Bakke-Svingel. På forhøjninger i bunden mod
N og skredpletter på østskrænten.

Epilabittm palustre L.
Kær-Dueurt. Alm. i render og ved søerne. 1943.

Fkaria - verna Huds.
Vorterod. SØ-skrænten 1965.

Epilabium parviflaru.m Schreb.
Dunet Dueurt. Alm. i render og ved søer.

Filaga arvensis L.
Ager-Museurt. Bunden mod N og østskrænten
fra 1943-69.

Epilabium tetraganum L.
Kantet Dueurt. På ny bund mod nord og vest.
Epipactis palttstris (L.) Cr.
Sump-Hullæbe. Alm. langs render m. NØ.
Equisetum amense L.
Ager-Padderokke. Almindelig. 1943.
Equisetum fluvialile L.
Dynd-Padderokke. Almindelig.
Equisetum hiemale L.
Skavgræs. På voldene ved rendernes nordende.
Equisetmn palustre L.
Kær-Padderokke. Alm. i render.
Equisetum telmateia Ehrh.
Elfenbens-Padderokke. Bunden mod nord.
Equisetum variegatwn Schleich.
Liden Padderokke. Langs rendernes nordende.
Eranthis hiemalis Salisb.
Vinterblomme. Sydskrænt ved ruderat 1956-65.

Filaga minima (Sm.) Pers.
Liden Museurt. Ved sø N indtil 1969.
Filipend-u la ulmaria (L.) Max.
Alm. Mjødurt. Render i NØ.
Fragaria x ananassa Duch.
Have-Jordbær. Spredt på voldene.
Fraxi1ws excelsiar L.
Ask. Enkelte store træer mod NV.
Fumaria aff-icinalis L.
Læge-Jordrøg. På bar bund mod V.
Galeapsis ladamt.m L.
Sand-Hanekro. Bunden i S 1958.
Galinsaga ciliata (Raf.) Blake
Kirtel-Kortstråle. Ruderatet 1972.
Galiwn apari.ne L.
Burre-Snerre. Ret hyppig.
Galimn erect'!l- m Huds.
Opret Snerre. Vejkant ved ruderat.

Erigeran acre L.
Bitter Bakkestjerne. Alm. på bar bund. 1943.

Galiwn mallttga L.
Hvid Snerre. Ret hyppig.

Eriapharttm angust·ifalium Honck.
Smalbladet Kæruld. Ved sø S .

Galirun malluga x vemm
Få i bunden.

Eradium cicntariwn (L.) L'Herit
Hejrenæb. Spredt på voldene. 1943.

GaUu.m vewm L.
Gul Snerre. Ret hyppig.

Eraphila vema (L.) Chev.
Vår-Gæslingeblomst. Ret hyppig på østskr.
1943.

Gerani'llm malle L.
Blød Storkenæb. Få spredte eksemplarer.

EHpatarittm cannahinrun L.
Hjortetrøst Alm. langs render m. Ø og sø S .
Euplwrbia heliascapia L .
Skærm-Vortemælk. Ruderatet 1969.
Euplwrbia peplus L.
Gaffel-Vortemælk. Ruderatet 1972.
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Geranirun pusillum Burm.-fil.
Liden Storkenæb. Spredt. 1943.
Gerani.um pyrenaicu:m Burm.-fil.
Pyrenæisk Storkenæb. S- og østskr. til 1960.
Glechama hederacea L.
Korsknap. Bund i nord 1970.

Gnaphalium uUginosum L .
Sump-Evighedsblomst. Ved s ø N 1970.
Hemerocallis fulva L.
Daglilje. Ruderatet.
Heracleum sphondylium L.
Alm. Bjørneklo. Enkelte på SV-skrænt.
Herniaria glabra. L.
Brudurt. H. og h. på ny jord mod N.
Hiemcium pilosella L.
Hårrig Høgeurt. Almindelig. 1943.
Holcus lanatus L.
. Fløjlsgræs. Almindelig.
Hordeum distichum L.
Toradet Byg. Ruderatet 1972.
Hydi'Ocotyle vulgaris L.
Vandnavle. På fugtig bund mod NØ.
Hyoscyamus niger L.
Bulmeurt. Ruderatet 1962-72.
Hypericu-m perforatum L.
Prikbladet Perikum. Almindelig. 1943.
Hypericmn tetra.pterum Fr.
Vinget Perikum. Ved rende mod vest 1943.
Hypochoeris radicata L.
Alm. Kongepen. Få på vestskrænten.
Juncus articulatus L.
Glanskapslet Siv. Alm. langs render og søer.
hmcus bufoni.us L.
Tudse-Siv. Alm. Især ved stier og veje. 1943.
luncus compressus J acq.
Fladstrået Siv. H. og h. i render.
Juncus conglomera.tus L.
Knop-Siv. Alm. langs render. 1943.
hmcus effusus L.
Lyse-Siv. Ved sø S og langs render i midten.
Juncus gerardi Lois.
Botnisk Siv. H. og h. mod nord (saltholdig
bund).
Juncus inflexus L.
Blågrå Siv. Bunden mod vest.
Kickxia elatine (L.) Dum.
Spyd-Torskemund. Sø N 1971.
Knautia arvensis Coult.
Blåhat. H. og h. på skrænter fra 1960.
Lactuca serriola L.
Tornet Salat. Ruderatet 1943. Nu forsvundet.

Lapsana communis L.
Haremad. Ruderatet. 1943.
Lathyms pratensis L.
Gul Fladbælg. Alm. på voldene 1956.
Lathyrus silvester L.
Skov-Fladbælg. Sydskrænt 1959.
Lemna gibba L.
Tyk Andemad. Render 1943. Nu forsvundet.
Lemtw mi.nor L.
Liden andemad. ALn. i render og søer. 1943.
Lemtw trisulca L.
Kors-Andemad. Alm. mod syd 1956 .
Leon.todon autumnaUs L.
Høst-Borst. Ruderatet og volde mod NØ 1966.
Lepidium campestre (L.) R.Br.
Salomons Lysestage. Ruderatet 1972.
Lepidium t•uderale L.
Stinkende Kars�. Ruderatet 1967-72.
Ugustrum vulgare L.
Liguster. Bund mellem pil 1971.
Linaria vulgaris Mill.
Hørbladet Torskemund. H. og h. på tør bund.
1943.
Li.ntt.m cartharticnm L.
Vild Hør. Ret alm. på bar bund.
Linum ·u sitatissimwn L.
Alm. Hør. Ruderatet 1972.
Ustera ovata (L.) R.Br.
Æg-Fliglæbe. Ved nordenden af renderne.
1970.
LoUum mttltifloru.m Lam.
Italiensk Rajgræs. Ruderatet 1972.
Loliu.m perenne L.
Alm. Rajgræs. H. og h. 1943.
Lonicem xylosteum L.
Dunet Gedeblad. På vold mod NØ mellem Pil.
1972.
Lotus comiculat·us L.
Alm. Kællingetand. Hyppig.
Luzula campestris DC.
Mark-Frytle. Hyppig på østskrænten, få på
bund NV.
Luzula multiflora Lej.
Mangeblomstret Frytle. Bunden mod NØ h.
og h.

Lam·ium album L.
Døvnælde. Østskrænt og mderat, få. 1967.

Luz·ula pilosa Willd.
Håret Frytle. Østskrænten og bund mod SV.
1956.

Lamium amplexicaule L.
Liden Tvetand. Få på bunden mod NV. 1972.

Lycopersicu.m esculentum Mil!.
Tomat. Ruderatet 1972.

Lamium purpureum L.
Rød Tvetand. H. og h. 1943.

Lycopus eu.I'Opaeus L.
Sværtevæld. Alm. langs render og søer 1956.
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Lysimachia nummularia L.
Pengebladet Fredløs. Vestsiden af sø S 1958.
Lysimachia vr1lgaris L.
Alm. Fredløs. Ved render mod S og sø S 1962.
Lythrwm saUca.ria L.
�attehale. Sø N og render mod øst 1970.
Malus x domestica Borkh.
Æbletræ. Vestskrænten 1972.
M alva sil-vestris L.
Alm. Katost. Ruderatet 1943-56.
Matricaria inodom L.
Lugtløs Kamille. Almindelig. 1943.
Matricaria matricarioides (Bong.) Porter
Skive-Kamille. Ruderatet og ny bund.
Matricaria recutita L.
Ægte Kamille. Ruderatet og SV-bund. 1943.
Medieugo lupulina L.
Humle-Sneglebælg. Alm. på voldene. 1943.
Også i formen var. Willdenowii Boenn.
Medieugo sativa L.
Lucerne. H. og h. 1943.

Odontites vema (Bell.) Dum. ssp.
(Wettst.) E. F. Warb.
Rødtop. Bunden mod N og SV

serot·ina

Genothem biennis L.
Toårig Natlys. Ruderatet 1972.
Onanis hiricina Jacq.
Stinkende Krageklo. Indslæbt 1943, nu for
svundet.
Onanis repens L.
Mark-Krageklo. Almindelig, også i formen var.
mit- is (L.) Spenn.
Onapardum acanthi.tun L.
Æselfoder. Ruderatet 1956 og 1971.
Ophioglossum vulgatmn L.
Slangetunge. Ved nordenden af renderne 1970.
Greltis incamata L.
Kødfarvet Gøgeurt. H. og h. ved render 1972.
Orchis maialis Rchb.
Maj-Gøgeurt. H. og h. på volde mod S 1956.
Origanum vulgare L.
Merian. Vest- og NØ skrænter, stedvis domine
rende. 1960.

Melandrium albu.m (Mill.) Garcke
Aften-Pragtstjerne. Alm. på skrænter. 1943.

Panicum miliaceum L.
Alm. Hirse. Ruderatet 1972.

Melandrium rubrum (Weig.) Garcke
Dag-Pragtstjerne. Fugtig bund m. V. 1956-72.

Papaver argemane L.
Kølle-Valmue. Skrænter og ruderat. 1943.

Melilatus altissimtiS Thuill.
Høj Stenkløver. Alm. mod N. - H. og h. mod
v. 1943.

Papaver dubium L.
Gærde-Valmue. Ruderatet 1972.

Melilatus officinalis Lam.
Mark-Stenkløver. H. og h. på vestskrænt
Mentha aqtwUca L.
Vand-Mynte. Alm. i renderne.
Mentlw spicata L.
Grøn Mynte. Ruderat SV og N.
Mentlw x verticillata
Ved foden af østskrænten og ved sø N.
Myosotis arvensis (L.) Hil!.
Mark-Forglemmigej. På volde mod V.
Myosotis discolor Pers.
Forskelligfarvet Forglemmigej. Østskrænt 194366.
Myosotis hispida Schlecht.
Bjerg-Forglemmigej. Hyppig på øst- og syd
skr. 1943.
M yosotis lam Lehm. ssp. caespitosa (Schultz)
Hyl. .
Sump-Forglemmigej .. Sø S og sø N 1970.

Papaver rhoea.s L.
Korn-Valmue. Vestskrænten 1968.
Papaver somniferum L.
Opiums-Valmue. Ruderatet 1972.
Pasthwca satioa L.
Pastinak. SV-skrænt 1972.
Petasites hybridus Gaertn.
Tordenskræppe. Ved skærrtfoden Ø og NV.
1956.
Phalaris eanariensis L.
Kanariegræs. Ruderat 1972.
Phlerun nodosmn L.
Knold-Rottehale. Øst- og vestskrænterne, få
1969.
Phleum pratense L.
Eng-Rottehale. H. og h. mod N.
Phragmites communis Trin.
Tagrør. Alm. på våd bund. 1956.
Plantago intennedia Gi!.
Tandet Vejbred. H. og h. på bar bund.

MyosoUs palustris L.
Eng-Forglemmigej. Få ved sø N 1970.

Plantago lanceolata L.
Smalbladet Vejbred. Almindelig. 1943.

Myosatis stricta. Link.
Rank Forglemmigej. Østskrænten og ved sø N.

Plantago ma;or L.
Glat Vejbred. Få langs veje. 1943.
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Poa angustifolia L.
Smalbladet Rapgræs. Ved sø N og langs render
mod NØ.
Poa. annua L.
Enårig Rapgræs. På stier mod SV.
Poa. compressa L.
Fladstrået Rapgræs. Alm. på skrænter og tør
bund. 1943.
Poa pratensis L.
Eng-Rapgræs. Hyppig mod SV. 1943.
Poa frivialis L.
Alm. Rapgræs. Ved sø N og foden af vestskræn
ten.
Polygonum aequale Lindm.
Alm. Pileurt. Ruderatet 1958 og flere steder.
Polygonum convolvultts L.
Snerle-Pileurt. Ruderatet 1972.
Polygonu.m dumetarum L.
Vinge-Pileurt. Ruderatet 1972.
Polygonum heterophyllmn Lindm.
Hønsegræs. Ved sø N. 1972.
Polygon:rtm persicaria L.
Ferskenbladet Pileurt. Ved sø N 1970.
Populus canadensis Moench.
Kanadisk Poppel. Østskrænt 1962.
Populus trenw/a L.
Bævreasp. Vold mod NØ 1972.
Potamogeton natans L.
Svømmende Vandaks. H. og h. i render. 1943.
Potentilla anserina L.
Gåse-Potentil. Alm. i bunden.
Potentilla argentea L.
Sølv-Potentil. Østskrænten mod N. 1943.
Potentilla demissa. Jord.
Glat Sølv-Potentil. H. og h. på skrænter.
Potentilla erecta. (L.) Rausch
Opret Potentil.På volde mod N 1972.
Potentilla impolita Wbg.
Håret Sølv-Potentil. H. og h. på shænter.
Potentilla reptons L.
Krybende Potentil. Almindelig. 1943.
Potentilla sterilis (L.) Garcke
Jordbær-Potentil. Volde mod V 1972.
Prinwla. elatior Hil!.
Fladkravet Kodriver. Skrænt mod NØ og bund
under pil og røn 1972.
Pnmella vulga.ris L.
Brunellle. Almindelig 1960.
Pmmts acida. (L.) Moench
Sur-Kirsebær. Spredt. Første fund 1956.
Pnmus cerasi.fem Ehrh.
Mirabel. Et eksemplar på SV-shænten og
bunden under de elektriske ledninger.

Pru.nus domestica. L.
Blomme. Vestskrænten 1960. Et eksemplar.
Pyracantha. coccinea. Rom.
Ildtom. Ruderatet 1972.
Pyrus communis L.
Pære. Bund mod vest 1972.
Quercus robur L.
Alm. Eg. Enkelte lave på bund mod NØ 1972.
Ranunctdus acer L.
Bidende Ranunkel. Alm. på fugtig bund. 1943.
Ra.nunculus bulbosus L.
Løg-Ranunkel. H. og h. på fugtig bund. 1943.
Ranunc-ul·us repens L.
Lav Ranunkel. Alm. i bunden. 1943.
Ranrmculus sa·rdous Crtz.
Stivhåret Ranunkel. Indslæbt 1943. Forsvundet.
Reseda luteola L.
Farve-Reseda. Hyppig på vestskrænten. 1943.
Ribes ntbmm L.
Ribs. Pilekrat i midten 1971.
Ribes u va-crispa. L.
Stikkelsbær. Pilekrat i midten 1971.
Rorippa amphibia. (L.) Bess.
Vand-Peberrod. I render mod NØ 1970.
Rosa ca.nina. L. ssp. canina.
Hunde-Rose. Spredt 1956.
Rosa ca.nina ssp. dumetor-mn (Thuill.) Farm.
Krat Rose. NØ-bund 1972.
R u.bus caesius L.
Korbær. Ret hyppig. 1943.
Rumex acetosa. L.
Alm. Syæ. Almindelig. 1943.
Ru.mex acetosella L.
Rødknæ. Alm. på ny bund. 1943.
Rmnex crispus L.
Kruset Skræppe. Almindelig. 1943.
R u.mex marit·imus L.
Strand-Skræppe. Ved sø N 1970.
Rumex thyrsiflorus Fingerh.
Dusk-Syre. Vestskrænt 1967.
Sali.x alba L.
Hvid-Pil. Spredt over hele området - hyppig.
Ved østskrænten indtil iS m høje.
Salix altl'ita L.
Øret Pil. H. og h. på hele området.
Salix caprea. L.
Selje-Pil. Meget almindelig.
Salix cinerea L.
Grå-Pil. Meget almindelig.
Salix cuspidata Schultz
Glans-Pil. Alm. mod NØ, ellers spredt.
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Salix fragilis L.
Skør-Pil. Spredt.

Shera.rdia arvensis L.
Blåstjerne. Østskrænten 1972.

Sal·ix pentandm L.
Femhannet Pil. Især ved render i midten.

Silene cucubalus Wibel
Blære-Smelde. Hyppig på skrænter og volde.
1943.

Salix purpurea L.
Purpur-Pil. Enkelte ved render i midten.

L.
Krybende Pil. Bunden mod NØ.
Salix repens

Silene noctiflora L.
Nat-Limurt. På bar bund i N. 1971.
Sinapis alba L.
Gul Sennep. Ruderatet 1972.

L.
Bånd-Pil. Spredt.
Salix viminalis

Sinapis arvensis L.
Ager-Sennep. Ruderatet. 1943.

Fr.
Grøn Pil. Få mod nord 1972.

Salix viridis

Sinapis arvensis var. orientalis K.&Ziz.
Ruderatet. SV-bund og ved sø N. 1972.

L.
Hyld. Østskrænt og SV-bund. 1943.

SambuetiS nigra

L.
Sæbeurt. Ruderat og vestskrænt 1943.
Saponaria officinalis

Saxifraga granulata L.
Kornet Stenbræk. SV-bund 1958.
Saxifraga tridactylites L.
Trekløvet Stenbræk. Ret hyppig på ny bund.
1943.

L.
S trand-Kogleaks. Rørsump mod S, fåtallig.

Seirpus mariNmus

Gme!.
Blågrøn Kogleaks. Rørsump mod S og NØ.
Seirpus tabemaemontani

L.
Enårig Knavel. På ny bund i N og V. 1943.
Scleranthus annuus

Scrophttlaria nodosa L.
Knold-Brunrod. Ruderatet 1972.

Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Rank Vejsennep. Ruderatet 1958 og SV-bund.
Også i formen var.leiocarpum DC.

L.
Mærke. Render mod S. 1956.

Sium latifolium

Solanum nigrum L.
Sort Natskygge. Ruderatet 1972.
Soneluts arvensis L.
Ager-Svinemælk. Ret hyppig. 1943.
Sonclws asper (L.) Hil!. ssp. asper.
Ru Svinemælk. Ruderatet og v. sø N. 1943.

ssp. inermis Bisch.
Glat Svinemælk. SV-skrænt 1971.

Sonehus asper

Soneluts oleraceus L.
Have-Svinemælk. Ruderatet 1972.

L.
Gyldenris. På vold i midten. 1972.
Solidago virgoaurea

L.
Rug. Ruderatet 1943.

Secale cereale
Sedum acre

Pers.
Selje-Røn. Den i listen fra 1943 opførte S. fe n
nica har vist sig at udvikle sig til intermedia.
Nu spredt i V og NØ.

Sedttm album L.
Hvid Stenurt. Ruderatet 1956-58 og SØ-skrænt
1965.

Sarbus aucuparia L.
Alm. Røn. Østskrænten fra 1956.

Sarbus intermedia

L.
Bidende S tenurt. Almindelig. 1943.

Sedttm telephium L.
Set. Hansurt. Øst- og

vestskrænten. 1943.

Sparganittm polyedrum Asch. & Gr.
Pindsvineknop. Begge søer og nordende af ren
derne.

Senecia iacobaea

L.
Eng-Brandbæger. Alm. på skrænter. 1943.

Spergula arvensis

Senecia silvaficus L.
Skov-Brandbæger. Ruderatet 1972.

Staellys palustris

Senecia vernalis W.&K.
Vår-Brandbæger. H. og h. på skrænter og ny
bund.

Stellaria pallida (Dum.) Pire
Bleg Fuglegræs. SØ-skrænt 1965.

L.
Klæbrig Brandbæger. På ny bund
1943.
Senecia viscosus

L.
Alm. Brandbæger.
1943.

Senecia vulgaris
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L. var. sativa Boenn.
Spergel. Ruderatet 1972.

L.
Kær-Galtetand. Ved sø S 1958.

V og N.

Få spredte eksemplarer.

Stellaria vulgaris Raunk.
Fuglegræs. Ruderatet 1956--72.

L.
Syren. Krat i midten og ruderatet.

Syringa vulgaris

coll.
Mælkebøtte. Almindelig. 1943.
Taraxacum

Thlaspi arvense L.
Pengeurt. Ny jord ved sø N og ruderatet 1968.

Verbascum thapsus L.
Filtet Kongelys. Enkelte mod SV.

Thymus pulegiaides L.
Bredbladet Timian. SV-skrænten og på voldene.
1943.

Veronica agrestis L.
Flerfarvet Ærenpris. Få på vestskrænten 1956.

Tragopogon pratensis L. ssp. minor (Mil!.)
Hartm.
Småkronet Gedeskæg. Ret hyppig.
Tri.folium arvense L.
Hare Kløver. Hyppig på ny bund. 1943.

Veronica beccabunga L.
Tykbladet Ærenpris. Ved søerne og i rørsump
m. V. 1956.
Veronica catenata Penn.
Vand-Ærenpris. Alm. i 1943, i dag kun sø N.

Trifoli.um campestre Schreb.
Gul Kløver. Alm. på voldene.

Veronica chamaedrys L.
Tveskægget Ærenpris. Hyppig. 1943.

Trifolinm dubium Sibth.
Fin Kløver. Alm. langs stier.

Veronica hederifolia L.
Vedbend-Ærenpris. H og h. på skrænter. 194365.

Trifolium hybridum L.
Alsike-Kløver. H. og h. 1943.
Trifolium medium L.
Bugtet Kløver. Alm. mod N og h. og h. på vol
dene.
Trifolium pratense L.
Rød Kløver. Spredt, hyppigst mod SV. 1943.
Trifolium repens L.
Hvid Kløver. Spredt mod vest. 1943.

Veronica persica Poir.
Storkronet Ærenpris. Bund i N og V samt ru
deratet.
Veronica cntellata L.
Smalbladet Ærenpris. Søerne 1960.
Veronica serpyllifolia L.
Glat Ærenpris. Østskrænten 1956 og 72.
Vicia angustifolia (L.) Reich.
Smalbladet Vikke. Tem. alm.

Trifoliwn striatwn L.
Stribet Kløver. Spredt på ny bund. 1943.

Vicia cracca L.
Muse Vikke. Almindelig.

Triticum sativum Lam.
Alm. Hvede. Ruderatet 1972.

Vicia faba L.
Hestebønne. Ruderatet 1972.

Tussilago farfara L.
Følfod. Almindelig. 1943.
Typha angustifolia L .
Smalbladet Dunhammer. Dominerende
der m. N. 1943.

Veronica amensis L.
Mark-Ærenpris. H. og h. på skrænterne. 1943.

ren-

Typha latifolia L.
Bredbladet Dunhammer. Kun i søerne. 1943.
Ulmus glabra Huds.
Storbladet Elm. Enkelte spredte eksemplarer
1956.
Urtica dioeca L.
Stor Nælde. Mod S og Ø, stedvis dominerende.
1943.
Urtica urens L.
Brændenælde. Ruderatet og få mod Ø og S .
1943.
Valeriana sambuci.folia Mik.
Hylde-Baldrian. Østlige rende langs skrænt.
1972.
Valerianella locusta (L.) Betcke
Tandfri Vårsalat Hyppig på skrænterne. 1943.
Verbascum nigrum L.
Mørk Kongelys. Skrænterne og ruderatet.
Verbascum thapsiforme Schrad.
Storblomstret Kongelys. Spredt på skrænter.
1943.

Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray
Lådden Vikke H. og h. på volde og skrænter.
1943.
Vicia lathyroides L.
Vår-Vikke. Udbr. på østskrænten, ellers få.
1943.
Vicia sativa L.
Foder-Vikke. Østskrænt og bund m. N. 1943.
Vicia tetrasperma Schreb.
Tadder-Vikke. Østskrænt fra 1956.
Viola. arvense Murr.
Ager Stedmoder. Fåtallig. 1943.
Viola odorata L.
Marts-Viol. Østskrænten 1956.
Vitis vinifera L.
Vin. Ruderatet 1972.
Vulpia bromaides Gray.
Stak-Væselhale. Østskrænten 1956. Forsvundet.
Mosser:

Der er her kun konstateret almindelige arter,
og der kan sikkert findes mange flere. Arterne
er bestemt af E. Worsøe.
Amblystegium serpens (Hedw.) Br. Eur.
Almindelig på våd bund.
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Attloconmion palustre (Hedw.) Schwaegr.
Alm. på våd bund langs vestskrænten.

Agrocybe sem.iorbicularis (Bul! & Fr.) Fay
Knaphat. Alm. i enge.

Bmchythecium plumosum (Hedw.) Br. Eur.
Alm. på jord ved sydlige sø.

Agrocybe tuberosa (Heim) Sing
Knoldet Knaphat. Alm. på volde mellem pil på
fugtig jord.

Brachythecium rutabulum (Hed w.) Br. Eur.
Alm. på våd jord.
Gallergianella cuspidata (Hedw.) Loecke
Alm. i vand og på meget våd jord.
Cerutadon pu·rpureus (Hedw.) Brid.
Alm. på våd jord.
Climacimn dendroides (Hedw.) Web. et Mohr.
Engkost - på kanten af grøfter, især nord for
den sydlige sø.
Drepanocladus polycarpus (Voit.) Warnst.
Udbredt i midten af området på fugtig kalk
holdig bund.
Funaria hygrometria. Hedw.
På bar jord, hvor der har været ild.
Homalotheci.um lutescens Hedw.
Alm. på tør kalkrig jord ved den nordlige sø.
Homalothecimn seriacum (Hedw.) Br. Eur.
Alm. på jord og træstammer.

Corti.narius he-tnitrichus Pers.
Hvidfnugget Skørhat. Alm. på volde mod NØ
under birk.
Hebelama pusilla Lge.
Dværg Tåreblad. Alm. på fugtig jord under pil
på voldene mod syd.
Lactarius torm.i.twsus Schaeff.
Skægget Mælkehat. Meget alm. på fugtig jord
under birk.
Leptoglossu.m mttscigenum (Fr. ex Bul!.)
(tidligere kaldt Stilket Mos-Kantarel).
På mosgrene i lave grøfter nord for den syd
lige sø.
Leptoglossum retirugium Fr. ex Bul!.
(tidligere kaldt Siddende Mos-Kantarel)
Hyppig på toppen af mosgrene overalt
fugtige område.

det

Hypnum cu.pressifonne (Hedw.) Sp. Muse.
Alm. på volde mod øst.

Melanoleuca cognata (Fr) K.&M.
Gyldengrå Munkehat - ved vej
mod NØ.

Scleropodiwn purum (Hedw.) Limpr.
Alm. på grøftekanter, hvor der ikke er alt for
vådt.

Naucoria macraspara Lge.
Pile Knaphat. Alm under pilekrat.

Marchantia polymorpha L.
Alm. på de fugtige volde mod øst.

Russuln. nitida Fr.
R. venosa Vel sensu Metz
Året Skørhat - under birk i nordlige overdrev.

Laver:

Tubaria consperma (Pers. & Fr.) Gill.
Kliddet Fnughat - på østlige volde på skygget
fugtig jord.

Peltigera canina L.
Hunde-Lav - alm. på voldene især nord for den
sydlige sø.
Svampe:

Trods den meget fugtige bund er der fundet
meget få svampearter. Disse er bestemt af P.
Grøntved.

20

overdrevet

=

Ustulina. maxima. Haller
Kulsvamp - på fældet træ ved østrenden.
Xylaria polymorpha Pers.
Kølle Stødsvamp - på fældet træ ved østrenden.

Fund af stålorm

(Anguis fragilis L.)

m ed blå pletter

Af Kjeld Hansen
(Gl. Kongevej 49,

Siden Helge Walhovd i
Fauna

76,

s.

69-70)

1970

3, tv.,

(Flora &

omtalte den blåplet

tede variant af stålormen og nævnte, at

1610 Købnhavn V.)

predatorer har på lokaliteten. I perioder
har jeg dagligt kunnet konstatere

20-30

eksemplarer. Mange af dyrene opnår en

til trods for fund i de fleste af vore na

imponerende størrelse og vel også alder;

bolande var varianten ikke påvist i Dan

flere gange har jeg fanget eksemplarer
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mark, har jeg mere eller mindre grundigt

på omkring

søgt efter denne på min færden i natu

har jeg målt et eksemplar til

ren.

l.

I

1973

48

cm. Den

fangede jeg et eksemplar,

med

trækfuglestudier

som havde nogle tydelige lyseblå pletter

1970-73

opholdt mig re

på ryggen og siderne. Pletterne var kon

forbindelse

har jeg i årene

juni

cm, og i et enkelt tilfælde

gehnæssigt på øen Hjelm ud for Djurs

centrerede på den forreste 1/3 af dyrets

land i længere perioder. Den eneste re

ryg (fig.

l).

præsentant på øen for krybdyrene er

Jeg kontaktede Helge Walhovd efter

stålormen, som til gengæld findes i et be

min hjemkomst, og han meddelte mig i
brev af 4/9-73, at der på grundlag af det

tragteligt antal, da arten stort set ingen

Fig. l. Den blåplettede valiant af stålormen. Hjelm. 1.6.1973 (Kjeld Hansen fot.)
Flora og Fauna 80: 21-22. Arh-us 1974.
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foreliggende fotografiske materiale in

skrevne fund må derfor kunne betragtes

gen tvivl kunne være om, at det drejede

som det første fra Danmark.

sig om den blåplettede variant af stålor
men. Samtidigt oplyste han, at en gen
nemgang af Zoologisk Museums mate
riale af stålorme i

1970

havde vist, at

dette ikke indeholdt eksemplarer af den
ovennævnte variant.

Det ovenfor be-

SUMMARY :
O n the 1 s t o f June 1973 a specimen o f the blue
spotted morph of the slow-worm (Anguis fragi
lis L.) was found on the isle of Hjelm, Jutland
(56.08N,l0.48E). This is the first finding in Den
mark.

Boganmeldelser
Torben Wolff: Arets gang i natmen. 270 sider.
Talrige illustrationer. Pris kr. 29,00. (Forhand
ling: Spejder Sport A/S, Nr. Farimagsgade 39,
1364 København K.) Det Danske Spejderkorps
1973.
I forøget og delvis forynget fo1m foreligger
nu 4. udgave af den kendte vejledning i wood
craft for ledere af ungdomsorganisationer. Det
fotografiske billedstof er helt fornyet, væsentlig
med billeder optaget af så fremragende natur
fotografer som pressefotograf Erik Parbst, af
delingsleder Preben Bang og konservator Ole
Høegh Post. Der er også kommet nogle smukke
helsides farvefotografier til, og med det væld
af tegninger bogen også er forsynet med må
illustrationsmaterialet siges at være i topklasse.
Torben Wolff har suppleret sin tekst med
adskilligt nyt, bl. a. vedrørende naturbeskyt
telse. Bogens første 50 sider handler om natur
studiet og spejderarbejdet i almindelighed.
Forfatteren begrunder, hvorfor og hvordan
man kan inddrage woodcraft i spejderuddan
nelsen. Hans overvejelser i dette afsnit rækker
dog lang videre. Med jævne ord udtrykker han
moderne biologiundervisnings mål: » . . . at få
opøvet sin evne til at iagttage og så at anstille
betragtninger over disse iagttagelser og at
prøve at nå frem til en forklaring på, hvorfor
det nu er sådan.«
Resten af bogen er en gennemgang af natu
ren året rundt med anvisninger på iagttagelser
og småopgaver passende for hver måned og
udvalgt sådan, at det bliver vanskeligt at næv
ne et emne indenfor botanik og zoologi, der
ikke behandles på en eller anden måde. For
fatterens friske facon og lette måde at forklare
tingene på iblandet citater af naturlyriske digte
vil måske initere nogle, men vil ganske sikkert
opildne endnu flere til at færdes i naturen med
åbne øjne og åbent sind.
Når mange enkeltheder refereres som her er
det vanskeligt at undgå en svipser ind imellem.
Forklaringen på hvorledes korsedderkoppen
fremstiller sit hjulspind (s. 206) er således ikke
korrekt. Til forfatterens undskyldning tjener,
at den på spekulationer byggende traditionelle
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forklaring er gengivet ofte både i udenlandsk
og dansk litteratur - pinligt nok også i et af
anmelderens arbejder! - Må vi bede om i næste
udgave at få den rigtige beskrivelse, der er
udarbejdet på grundlag af iagttagelser, først
gjort af den franske forsker A. Tilquin (1942),
men senere gentaget af adskillige arachnologer
og beskrevet flere steder, også på dansk, bl. a.
i » Danmarks dyreverden« bd. l. Som forfatte
ren skriver på s. 12: »Det, vi skal ind på, er
altså en opøvelse i iagttagelsesevne, i at have
øjnene med sig . . ,« Og det kan anmelderen
kun give ham ret i, og samtidig varmt anbefale
denne iderige bog med det smukke udstyr. Den
har bud langt ud over de kredse den oprinde
lig er beregnet til.
E. N.
The Natmal History of Cape Clear Island.
Ed. J. T. R. Sharrock. 207 sider, talrige illu
strationer af Robert Gillmor, en del kort. T. &
A. D. Poyser, Berkhamstead 1973. Pris : f-3,00.
Den her behandlede ø, som ligger lige syd
for Irlands sydvestspids, har haft en orrutho
logisk station siden 1959, og omtaler af dens
fugle indtager en væsentlig, men ikke al plads
i denne nydelige lille bog. Adskillige specialis
ter på andre områder end ornithologien har bi
draget med kapitler om landskab og befolk
ning, hav- og landpattedyr, snegle, insekter og
» andre dyr«, der er en lille broget samling fra
gopler til skovfirben, øens eneste øgle; padder
mangler. Endvidere findes 4 botaniske afsnit
om frøplanter, mosser, laver og havalger. Det
fyldigste kapitel, på 86 sider, er en systematisk
opstilling af øens fugle, spækket med smukke
tegninger, anskuelige kort og diagrammer, der
viser de forskellige arters forekomststeder og
de måneder, de opholder sig i området. Under
betegnelsen »det ornithologiske år« omtales
herefter i 24 halvmånedafsnit, hvilke fugle
man kan vente at træffe i de enkelte perioder.
Bag i bogen findes en kort redegørelse for fug
lestationens historie og for de personer, der har
deltaget i arbejdet her.
B. Løppenthin

Myrefaunaen på Mors, Salling og Fur
Af Chr. Skøtt
(Ll. Ny gade

På Mors, Salling og Fur veksler frugtbar land
brugsjord, molerskrænter og pletvis lyngklædte
lokaliteter med skove og plantager. Dette skulle
være grundlaget for en rig myrefauna, og resul
tatet af undersøgelserne må da også siges at
være tilfredsstillende.
Områderne blev besøgt på følgende tidspunk
ter: Salling den 14/6 1970. - Fur den 26/8 og
27/8 1972. Mors den 20/5 og 27/5 1973.
Den mest værdifulde og overraskende iagt
tagelse var konstateringen af, at Formica san
guinea Latr. dominerede fuldstændigt på de
største og for myrer bedst egnede lokaliteter,
f. eks. nordsiden af Fur, Sallingsund planta
gerne, Legind bjerge og Sønderherreds plan
tage på Mors.
Lasius niger L. er med sin store tilpasnings
evne udbredt overalt, og den er stort set den
eneste myreart på den dyrkede landbrugsjord,
der udgør langt det største areal af det under
søgte område.
Nedenstående artsliste tilkendegiver kun en
repræsentativ indsamling, og de opgivne loka
liteter er derfor ikke noget udtryk for de for
skellige arters lokale udbredelse, hvilket man
heller ikke måtte forvente efter den forholds
vis kortvarige indsamlingsperiode.
l. Myrm.ica laevinodis Nyl.
Enge1st hede, Fur.
2. Myrmica ruginodis Nyl.
Rybjerg, Salling. - Eskjær, Salling. Enge1st hede, Fur. - Salgjerhøj, Mors. Sallingsund plantager, Salling.
3. Myrmica rugulosa Nyl.
Skarehage klint, Mors.
4. Myrmica scabrinodis Nyl.
Hjerk v/ Glyngøre, Salling. - Baunehøj,
Legind bjerge, Mors. - Næssund strand,
Mors.
5. Myrmica schencki Emery.
Sønderherreds plantage, Mors. (Skovvej).
6. Leptothorax (Myclwthorax) acervorum F.
Hjerk v/ Glyngøre, Salling. - Pikhede, Fur.
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8700 Horsens)

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

- Baunehøj, Legind bjerge, Mors. - Salling
sund plantager, Salling. - Skranderup plan
tage, Mors. - Sønderherreds plantage, Mors.
Leptothorax (Mychothorax acervorum var.
nigrescens Ruzsky.
Legind bjerge, Mors. - Sallingsund plan
tager, Salling.
Tetramorium caespitmn L .
Enge1st plantager, Fur. - Gammelgård,
Fur.
Lasius niger L.
Hjerk v/ Glyngøre, Salling. - Næssund,
Mors. - Salgjerhøj, Mors. - Legind bjerge,
Mors. - Feggeklit, Mors. - Skranderup
plantage, Mors. - Enge1st Fur.
Lasius alienus Først.
Hjerk v/ Glyngøre, Salling.
Lasius flavus F.
Hjerk v/ Glyngøre, Salling. - Ans hede,
Fur. - Salgjerhøj, Mors. - Dragstrup strand,
Mors. - Feggeklit, Mors. - Skranderup
plantage, Mors.
Formica exsecta Nyl.
Sallingsund plantage, Salling. - Sønderher
reds plantage, Mors.
Formica sangui.n ea Latr.
Engelst, Fur. - Legind bjerge, Mors. Dragstrup strand, Mors. - Sønderherreds
plantage, Mors. - Sallingsund plantage,
Salling. - Skranderup plantage, Mors.
Formica r-ufa. L.
Eskjær, Salling. - Hjerk v/ Glyngøre, Sal
ling. - Engelst, Fur. - Legind bjerge, Mors.
- Sallingsund plantager, Salling. - Skrande
rup plantager, Mors.
Formica mfa var. mfo pratensis Forel.
Skranderup strand, Mors.
Formica pratensis Retz.
Dragstrup strand, Mors.
Formica fusca. L.
Hjerk v/ Glyngøre, Salling. - Pikhede, Fur.
- Engelst, Fur. - Sønderherreds plantage,
Mors. - Legind bjerge, Mors. - Dragstrup
strand, Mors. - Sallingsund plantage, Sal
ling. - Skranderup plantage, Mors. - Feg
geklit, Mors.
Formica rufibarbis F.
Engelst, Fur.
Formica fusca var gagataides Ruzsky.
Engelst, Fur. - Legind bjerge, Mors.
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Boganmeldelser
Niels Ham·løv: Zoologi-Økologi. 63 sider. 20 fi
gurer. Pris : kr. 20,50. DSR-Forlag. Den kgl. Ve
terinær- og Landbohøjskole. København 1973.
Denne oversigt er udarbejdet til brug for de
studerende ved Den kgl. Veterinær- og Land
bohøjskole. I kort form gives en basisviden i de
grene af den zoologiske økologi, der indgår i
Landbohøjskolens forskellige undervisningsom
råder. Først defineres nogle vigtige økologiske
begreber. Dernæst behandles autøkologiske pro
blemer og miljøfaktorer, fulgt af en omtale af
synøkologiske forhold. Populationsøkologi berø
res kun, mens økosystemet og dets produktions
forhold får en noget grundigere behandling.
Herefter følger bogens største og vægtigste af
snit: jordbundsdyrene og deres betydning for
stofomsætning og mulddannelse. Alene dette
kapitel gør bogen til værdifuld læsning for an
dre end landbohøjskolestuderende. Ferskvands
økologi får en ret fyldig omtale, mens marin
økologi helt udelades. Bogen slutter med et ka
pitel om de forskellige former for symbiose. En
litteraturliste bringer henvisninger til videre
læsning om økologiske emner. Bogen kan anbe
fales til den der vil have en kort introduktion
til økologien med klare definitioner på de for
skellige begreber og, som titlen antyder, set fra
et zoologisk synspunkt.
E. N.

geJser. I bogens sidste kapitler drøfter Lack
forskellige populationsbiologiske problemer som
baggrund for det afsluttende kapitels evoluti
onsteoretiske betragtninger. David Lacks resul
tater er for længst kendt af ornitologer, men
her er nu en mulighed for at anskaffe bogen
med hans egen originale beskrivelse af under
søgelsen, skrevet med blik for perspektiver af
almen biologisk karakter, så den har bud til
mange andre naturhistorikere end blot ornito
loger.

E. N.

Sigurd Rosendahl: Ugler i Danmark. 70 sider.
39 fotos, 5 kortskitser samt 3 tavler og 22 vig
netter af L. Ragn-Jensen. Pris : kr. 18,50.
D.O.C.'s Forlag. Skjern 1973.
Lederen af Dansk Ornithologisk Central har
udarbejdet en bog om ugler indeholdende re
sultaterne af en flerårig undersøgelse af disse
fugles udbredelse og livsforhold her i landet og
i det øvrige Norden. For hver art omtales ud
seende, udbredelse, forekomst i Danmark, yng
leforhold, føde, gylp, vandringer og levealder.
Forfatteren har selv gennem mange år studeret
ugler både i Danmark og i vore nordlige nabo
lande. Hans beskrivelser hviler altså på selvsyn,
og hans personlige engagement i ugler og deres
biologi skinner stærkt igennem den saglige
tekst. En lang række personer har ydet værdifuld bistand ved indsamling af oplysninger om
uglernes tilstedeværelse i landets forskellige egne, og de nyeste oplysninger er hentet fra lit 
teraturen til komplettering af forfatterens eg11e
erfaringer. Af litteraturlisten ser det dog ikke
ud til at forfatteren har konsulteret Th. Hagn
Meinches artikel om natuglens føde (F.o.F.
1967) og Annelise Jensens om skovhornuglens
gylp (F.o.F. 1968). Dette virker besynderligt
især i relation til hans efterlysning af undersøgelser over natuglens føde på side 34.
Bogen er rigt illustreret med fotografier optaget af forfatteren og nogle få andre, men især
vil jeg gerne have lov til at fremhæve Leif
Ragn-Jensens smukke ugleportrætter der dels
findes som vignetter rundt i teksten, og dels
samlede på tre tavler med henholdsvis danske
ugler, nordiske ugler og ugleunger. Bogens lave
pris og D.O.C.'s arbejde i det hele taget er ud
tryk for en idealistisk indstilling der fortjener
påskønnelse. Man støtter foretagendet ved at
købe »U gier i Danmark<< og får samtidig selv
en fin beskrivelse af disse særprægede fugle.
(Bogen kan eventuelt fås ved indsendelse af be
løbet til postkonto nr. 9986 D .O.C.'s Forlag,
Box 55, 6900 Skjern).

David Lack: Swi.fts in a Tower. 239 sider. 24
tekstfig. lO tavler med 19 sorthvide fotos. Pris :
f, 2,50. Chapman & Hall. London 1973.
Dette er et genoptryk af D. Lacks bog fra 1956
om de iagttagelser han har været i stand til at
foretage i tårnet på Oxford's University Museum of Science. Ventilationshullerne i tårnet blev
indadtil forsynet med glasvæg, så Lack og hans
medarbejdere kunne sidde i ro og mag og gøre
deres iagttagelser få centimeter fra de rugende
fugle. Bosætning, pardannelse, redebygning,
æglægning og rugning beskrives i alle enkeltheder. Dette følges af kapitler om ungens ganske specielle bygning og opvækst, de voksnes
fødevaner, flyveevne og vandringer i relation
til vejr og årstider. Indimellem beskriver forfatteren tillige biologien hos en hel række mursejlerarter verden over. Dette giver grundlag
for en sammenligning mellem de forskellige arters tilpasning til de forskellige miljøer de lever i, og dermed er forfatteren fremme ved
nogle mere generelle betragtninger vedrørende
evolution og tilpasning. Dette er meget nærliggende i denne sammenhæng - ikke mindst
på grund af at det berømte møde mellem Samuel Wilberforce og T. H. Huxley lørdag den
13. juni 1860 fandt sted i et lokale få meter under det tåm, hvor Lack foretog sine undersø- .iiJ
..
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Manuskriptet bør helst være maskinskrevet med dobbelt linieafstand og bred mar
gin i venstre side. Kun den ene side af papiret anvendes. Latinske slægts- og arts
navne understreges. Som illustrationer kan anvendes gode fotografier (sorte, blanke
aftryk) og tegninger udført med tusch på hvidt tegnepapir. Både fotografier og
tegninger bedes leveret i større format end det, hvori de ønskes reproduceret
(gerne dobbelt størrelse). Illustrationerne til en artikel nummereres fortløbende, og
billedteksterne samles på et (eller flere) ark med vedføjede figurnumre. Citater
angives i teksten ved forfatternavn, udgivelsesår og side (eks. : Knudsen 1955, s. 25) .
Den anvendte litteratur samles i en liste, hvor de citerede forfattere nævnes i alfa
betisk orden efter følgende mønster:
Knudsen, S., 1955: Afvigende sommerfugleformer 4. - Flora og Fauna 61.
Forfatteren får tilsendt en første korrektur, der rettes og returneres til redaktionen
omgående. Rettelser imod manuskriptet betales af forfatteren. Om ønskes kan
forfattere til større artikler få 50 særtryk gratis.
Formændene for de foreninger, der har FLORA og FAUNA som medlemsblad;
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Universitetsparken, 8000 Århus C.
Sjælland: overlærer Evald Larsen, Vermehrensvej 8, 4100 Ringsted.
Lolland-Falster: boghandler Erik Pontoppidan, Langgade 22, 4800 Nykøbing F.
Fyn: cand. mag., fru Ulla Aabye Jensen, Lembckesvej 19, 5000 Odense.
Bornholm : overlærer, redaktør Th. Sørensen, 3720 Aakirkeby.

