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I henhold til § 6 i naturfrednings
loven af 1969 er der i hvert amt
nedsat et fredningsplansudvalg,
hvis medlemmer beskikkes af mil
jøministeriet, og som består af re
præsentanter for kommunerne og
ministerierne samt af særligt sag
kyndige. Disse udvalgs arbejde er
bl. a. at foretage landskabsplan
lægning, forberede og rejse sager
om fredning samt bistå ved admi
nistrationen af fredede områder.
Varetagelsen af disse opgaver på
lokalt plan ved et af snævrere er
hvelvsinteresser uafhængigt organ
er af uvurderlig betydning for
naturbevarelsens vilkår i Dan
mark. Det erfares derfor med be
klagelse og megen ængstelse for
fremtiden, at miljøministeren med
en henvisning til forenkling af
administrationen vil ophæve disse
udvalg og lade deres opgaver va
retage af amtsrådene, der næppe
kan siges at være specielt indstil
lede på naturbevaringsopgaver.
Men forhåbentlig vil et flertal af
folketingets medlemmer føle et så
dybt ansvar for dansk natur og
for den lovgivning, der efter et
meget gmndigt forarbejde blev
vedtaget i 1969, at de ikke går
med til at ændre § 6.
E. N.

Bøger, der ønskes 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
andring bør meddeles snarest.

Urfuglebestanden (Lyrurus tetrix)
på Forsvarets og Klitvæsenets arealer ved Oksbøl 1969-1973
Af Palle Uhd Jepsen
Meddelelse nr. 119 fra Vildtbiologisk Station, Kalø, 8410 Rønde
With a summaryin English

INDLEDNING
Som led i en reviranalyse på Forsvarets
og Klitvæsenets arealer ved Oksbøl har
Vildtbiologisk Station, Kalø, i en 5- årig
periode gjort iagttagelser over bestan
den af urfugle (Lyrurus tetrix) inden for
det ca. 13.000 ha store område. Obser
vationerne fra november 1968 til og
med juli 1973 fremlægges i denne arti
kel. Ynglebestandens størrelse sammen
lignes med resultater fra tidligere un
dersøgelser, og urfuglens biotopvalg i
forårsperioden i relation til færdsel og
terrænændringer, bl. a. afbrændte hede
flader, søges belyst. I området drives
der ikke jagt på urfugl.
Flere personer har givet oplysninger
om urfugleiagttagelser, og forfatteren
vil benytte lejligheden til at takke til
synsførende Sv. Aa. Nielsen og klitplan
tør J. O. Poulsen. Dansk Ornithologisk
Forening takkes for velvilligt at have stil
let Blåvand Fuglestations urfugleobser
vationer til rådighed.
Skorstensfejermester Gunnar Peder
sen, leder af Oksbøl Brandstation, tak
kes for oplysninger vedrørende hede
brande i området.
En særlig tak til kommandanten i Oks
bøl Sydlejr, oberstløjtnant A. S. Møller
og fhv. kommandant, oberstløjtnant C.
Baron Gyldenkrone for en række m·fug
leiagttagelser, men ikke mindst for stor
imødekommenhed for Stationens under
søgelser i området.
En liste over observationerne i under
søgelsesperioden er deponeret på Vildt
biologisk Station.
TERRÆNBESKRIVELSE
Undersøgelsesområdet (fig. l) omfatter
som nævnt ca. 13.000 ha. Heraf ejes
Flom og Fauna 80: 25--36. Århus 1974.

6.100 ha af Forsvarsministeriet og be
nyttes som øvelses- og skydeterræn,
mens den resterende del er klitplantager
under miljøministeriet.
Inden for det samlede område er
mange terræntyper repræsenteret. Land
brugsarealer på ca.1.800 ha, hovedsage
lig beliggende i områdets nordlige del,
blev i 1968 eksproprieret til udvidelse af
øvelsesterrænet Disse områder er i dag
for størstedelens vedkommende vokset til
med forskellige græsser.
Kallesmærsk Hede, der er på ca. 2.000
ha og således det største sammenhæn
gende hedeterræn i Sydvestjylland, ud
gør områdets sydvestlige del adskilt fra
Vesterhavet ved et klitlandskab på indtil
2 km's bredde. Kallesmærsk Hede er en
afblæst flade og derfor ikke særlig ku
peret, kun i hedens nordlige og sydlige
dele findes lave klitter. Heden var indtil
2. verdenskrig et næsten uberørt natur
område med en ubrudt vegetation af he
delyng (Calluna vulgaris), klokkelyng
(Erica tetralix), revling (Empetrum ni
grum), mosebølle (VacciniU?n uligino
sum) o. a. Siden slutningen af 1940'erne
er den militære benyttelse af området
imidlertid taget stærkt til og har med
ført store ændringer i terrænets karak
ter. Et stort område er således næsten
vegetationsløst som følge af granatned
slag, og kørsel med stadig tungere ma
teriel ødelægger vegetationen og skaber
sandflugt.
Nord for Kallesmærsk Hede findes
mindre hedeområder ved Kærgård Plan
tage, mellem den fredede Langsø og
Vrøgum og Ål Plantage samt mellem Ål
og Bordrup Plantage.
Spredt i terrænet ligger flere større og
mindre søer, der med enkelte undtagel
ser er opstået ved vinderosion i hede-
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sletten. Søerne er derfor meget lavvan
dede og ofte tørlagte i sommerhalvåret.
Omkring flere af søerne findes stræk
ninger, der nærmest har moseagtig ka
rakter. Lignende sumpede områder fin
des i lavninger mellem klitterne og i he
defladerne. Vegetationen er sådanne ste
der frodig, bl. a. vokser kæruld (Eriopho1'U1n sp.), star (Cm·ex sp.), tyttebær (Vac
cinium vitis-idaea) og tranebær (Oxy
coccus quadripetalus ).
MATERIALE OG METODE
Undersøgelserne har især været koncen
treret om optælling af antallet af urkok
ke på spilleplads i forårsmånederne, dels
fra bil, dels ved at gennemvandre ter
rænet. Samme fremgangsmåde er benyt
tet hvert år, og optællingerne har altid
været foretaget på dage med absolut
stille vejr, således at muligheden for at
lokalisere spillepladserne efter lyd også
er blevet udnyttet. Der er hvert år brugt
omtrent det samme antal timer i terræ
net, og den egentlige kortlægning af
spillepladserne er foretaget i morgenti
merne mellem kl. 4 og 8 og i aftentimer
ne mellem 18 og 21. I dagtimerne er der
foretaget spredte observationer. Der er
observeret 3-4 dage årligt i forårsperio
den, hvilket svarer til ca. 18-24 timers
morgen- og aftenobservationer samt 9-12
timers spredte observationer i dagtimer
ne. Den militære aktivitet i området be
tyder, at store dele af terrænet, oftest
Kallesmærsk Hede, er afspærret om da
gen på grund af �karpskydning, hvilket
til en vis grad begrænser observations
mulighederne her.

Fig. l. Topografisk kort over undersøgelsesom
rådet. 1 : Klit og strand, 2: Plantage, 3: Hede,
4 : Mose, eng og kær, 5: Tidl. landbrugsarealer
med overvejende græsvegetation. A : Sommer
husbebyggelse.
Topographical map of the area of investigation.
1: Sand du.ne and beach. 2: Plantation. 3: Heath.
4: Bog, meadow, and pond. 5: Earlier agricul
t-ural a.rea with predominant grass vegetation.
A: Summer house a.rea..

Ved hver observation er der udover
antal gjort notater om fuglenes aktivitet,
tid og sted, terrænets karakter, bl. a.
vegetationens dækning, højde og domi
nerende arter samt bemærkning om evt.
synlige tegn på afbrænding inden for de
seneste år.
Eftersøgningen af spillepladser har
været koncentreret om terrænets åbne
områder, heder, græsarealer, klitter og
bevoksninger med spredt trævækst En
kelte iagttagelser af urfugle uden for det
egentlige undersøgelsesområde (fig. 2)
indgår i materialet.
Antallet af urkokke i forårsperioden
er givet på baggrund af sikre optællin
ger og er derfor minimumstal (fig. 3),
men det reelle antal skønnes kun at lig
ge nogle få procent over.
Fra brandstationen i Oksbøl er der ind
samlet oplysninger om hede- og planta
gebrande i perioden 1970-1973, der ind
går i behandlingen af urfuglens biotop
valg i forårsperioden (fig. 4 og tabel 1).
Af litteratur om urfugl, der beskriver
området i undersøgelsesperioden, findes
kun Rønnest og Schøtt (1972), hvis oplys
ninger er indarbejdet i det følgende.

ANTAL KOKKE
PÅ SPILLEPLADSER
Inden for det samlede undersøgelsesom
råde har antallet af kokke på spilleplads
i perioden 1969 til 1972 været nedadgå
ende fra 19 til 12. Fra 1972 til 1973 har
der imidlertid været en fremgang til 16
kokke. Tilbagegangen i den førstnævnte
periode har kunnet spores både på Kal
lesmærsk Hede (områderne A-E), der er
områdets absolut vigtigste urfugleter
ræn, med en nedgang fra 14 til 9 kokke,
og i den øvrige nordlige del af området
(underområderne F -N), hvor der i 1969
blev iagttaget 5 kokke mod 3 i 1972.
Fremgangen fra 1972 til 1973 har kun
kunnet spores i Kallesmærskområdet,
hvor antallet af kokke i 1973 var 14, me
dens tilbagegangen i de nordlige områ
der er fortsat, idet der her kun blev iagt
taget 2 kokke.
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Fig. 2. Lokaliteter, hvor der fra 1969-1973 har
været iagttaget urfugl. Stjerne
spilleplads.
=

Localities, where from 1969-1973 black grouse
has been observed. Star
display grotmd.
=

antal

d'
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Fig. 3. Antal kokke i forårsbestanden i 1969-73.
A: Kallesmærsk Hede.
Nu.mber of males in the spring population fmm
.l969-73. A: Kallesmærsk Heath.
DEN LOKALE FORDELING
Ud over observationer af kokke er der i
forårsperioden flere iagttagelser af hø
ner, der oftest ses ved spillepladserne,
men undertiden lettes et tilfældigt sted
i terrænet, når et område afsøges til
fods. Iagttagelserne af høner er imidler
tid så fåtallige og tilfældige, at de ikke
kan danne baggrund for en bedømmelse
af bestanden. Det samme forhold gør
sig gældende med hensyn til observa
tioner af begge køn uden for yngletiden.
På fig. 2 er alle lokaliteter, hvor der
fra 1969 til 1973 har været iagttaget ur
fugl, indlagt på kort.

Kallesmærsk Hede (A-E) (ca. 2.000 ha)
Enkelte steder findes spillepladser, der
er nogenlunde faste fra år til år. I områ
de E mellem Vejers og Bordrup Planta
ge har der hvert år kunnet iagttages fra
l til 5 kokke på spilleplads. I Langslade
(område A og C) har der ligeledes hvert
år været en spilleplads, dog ikke altid
på samme sted. Her er set fra l til 3
kokke. I hedens sydøstlige del (område
D) har der i 1969, 1972 og 1973 været

en spilleplads ca. 500 m vest for Oksby
Plantage, men ikke på nøjagtigt samme
sted. Fra l til 4 kokke er iagttaget her.
Omkring en korsvej ca. midt på heden
(område B, C, D) var der en spilleplads
i 1971 og 1972 med 2 til 4 kokke, der
spillede på brandbælterne på begge si
der af vejen på trods af, at stedet er me
get befærdet af militære og civile køre
tøjer. I den sydvestlige del af Kalles
mærsk Hede blev der i de første 4 år af
undersøgelsesperioden kun iagttaget få
urfugle. Der er ikke set nogen fast spil
leplads, men l til 2 kokke har spillet for
skellige steder i terrænet. I 1973 har der
i denne del af heden imidlertid været
gjort et forbavsende stort antal urfug
leobservationer. Mellem skydeterrænets
sydgrænse og en nordfor liggende grus
vej var der således en spilleplads med
fast 4 kokke, og en enkelt gang er der set
6. Bent Møller Sørensen (mundtl. medd.)
oplyser, at der ud over observationer
ved ovennævnte spilleplads er iagttaget
3 høner i terrænet omkring Blåvand Fyr
i april, og desuden er der umiddelbart
syd for undersøgelsesområdet iagttaget
l spillende kok samt l høne med 8 få
dage gamle kyllinger. I den centrale del
af heden er der ligeledes iagttaget l hø
ne med 8 halvstore kyllinger. 1973 er så
ledes det eneste år, hvor iagttagelser af
kuld indgår i materialet fra Kallesmærsk
Hede.

Heden melle·m, Vejers og Ål Plantage
(F og M)
Inden for dette 01måde, der er på knapt
400 ha, er der il<ke faste spillepladser
for urfugl. I 1969 og 1970 blev der iagt
taget 2 kokke, men i de sidste tre år af
undersøgelsesperioden er der il<ke gjort
iagttagelser. Rørmest og Schøtt (1972)
oplyser, at der i 1971 fandtes l par.

Hede og l<litareale·r syd for Kærgård
Plantage (G)
Der er i området, der er på ca. 500 ha,
iagttaget urfugle hvert år i undersøgel
sesperioden, men højst 2 kokke er set på
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Antal enkelt-observationer af urfugle i perioden
marts-maj 1969-73.
Nwnber of single-observations of black grouse
in the period of March-May in 1969-73.
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Fig. 4. 132 enkeltobservationer af urfugl i marts
-maj 1969-73 på terræntypeme: A-D
Lyng
eller græsarealer afbrændt inden for henholds
vis l, 1-2, 2--3 og 3-4 år. E= Høj lyngvegetation
(> 25 cm), F
Græsarealer og G
Brand
bælter, åbne lclitter eller sandflugtsarealer.
=

=

=

132 sine,le-observations of black grouse from
March-May 1969-73 on the foliowing types of
ground: A-D
Heather or grass a.reas burned
off w ithin l, 1-2, 2-3, and 3--4 yea.rs respec
tively. E
High heather vegetation (> 25 cm.),
F
Grass areas, and G
Fire breakes, open
sand dunes or sand drift areas.
=

=

=

=

en gang, og spil er ikke iagttaget. Der er
næppe nogen fast ynglebestand i denne
del af terrænet.

Hede?' mellem Kæ1'gånl, V1'øgwn og Al
Plantage?' (H-L)
I 1969 blev der i dette område, hvis areal
er ca. 1.400 ha, set 2 spillende kokke og 2
høner i nærheden af Børsmose Kirke. 2
kokke blev set svagt spillende omtrent
samme sted i 1971, men høner blev ikke
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observeret. I 1970, 1971 og 1972 blev
der iagttaget l kok i den nordlige del af
området. I alle tilfælde blev fuglene ja
get op, og spil blev ikke regish·eret. I
1973 er her ikke iagttaget urfugl. Røn
nest og Schøtt (1972) oplyser, at der i
1968/69 blev set 3 høner, men området
har næppe længere nogen fast bestand
af urfugl.

Hede omk1'ing Helle sø (N)
Omfatter ca. 200 ha. Der er ikke iagtta
get urfugle i dette område i undersøgel
sesperioden.
URFUGLENS BIOTOPVALG
Westerskov (1943) betegner urfuglen
som en art med en kolossal tilpasnings
evne over for terrænændringer, f. eks.
hedens opdyrkning og tilplantning. Til
pasningsevnen er imidlertid ikke større,
end, at man må indplacere urfuglen
blandt de kulturfjendtlige arter. Hol
landske undersøgelser (Eygenraam 1965)
giver visse konkrete oplysninger om ur
fuglens krav til omgivelserne. Fødeun
dersøgelser (Hammer et al. 1955) viser,

at de voksne urfugle i sommer og efter
årsmånederne fortrinsvis lever af bær
fra bl. a. revling, tranebær, tyttebær og
melbærris. I vinterhalvåret lever urfug
len fortrinsvis af friske skud af hedelyng
(Eygenraam 1957) og krybende pil (Sa
lix 1'epens) (Hammer et al. 1955).
På baggrund af de foreliggende øko
logiske undersøgelser har Joensen (1967)
konkluderet, at følgende betingelser skal
opfyldes for at tilfredsstille urfuglens
krav til levestedet her i landet: Store he
deområder til rådighed. Heden skal væ
re åben med kun enkelte spredte træer
og buske. Varieret vegetation med hen
syn til bevoksningens højde og alder, og
der skal især være store områder med
lav og frisk grøn lyng og rige bærfore
komster.
Observationerne af urfugl på Oksbøl
skydeterræn og Klitvæsenets arealer i
1969-1973 er suppleret med en beskri
velse af terrænet på iagtagelsesstederne,
og forårsperiodens (marts-maj) observa
tioner er i fig. 4 og tabel l fordelt på føl
gende terræntyper:

tation er fuglene især observeret i dag
timerne.
At observationerne på terræntyper
med ringe dækning alligevel er relativt
få sammenlignet med observationer fra
den høje lyng skyldes, at antallet af af
brændte ha er lille sammenlignet med
det samlede hedeareaL
Som eksempel på at urfuglene mulig
vis tiltrækkes af afbrændte arealer kan
nævnes, at der i efteråret 1972 brændte
et hede- og klitområde på ca. 30 ha om
kring 1,5 km nordøst for Blåvand Fyr.
I dette område har der i de første 4 år
af undersøgelsesperioden kun været iagt
taget få urfugle, hvorimod der i foråret
1973 sås et ret anseligt antal, dels på
det afbrændte areal, dels i umiddelbar
tilknytning hertil.
Et relativt stort antal observationer
fra foråret er gjort på brandbælter og
sandflugtsarealer. Dette skyldes ikke
mindst, at brandbælterne søges af kok
kene som spillepladser.
BESTANDSÆNDRINGEN FRA
1940-1973

A. Lyng el. græsarealer afbrændt inden for l år
B. Lyng el. græsarealer afbrændt inden for J.-2 år
C. Lyng el. græsarealer afbrændt inden for 2-3 år
D. Lyng el. græsarealer afbrændt inden for 3-4 år
E. Høj lyngvegetation (> 25 cm)
F. Græsarealer
G. Brandbælter eller åbne klitter og sandflugts
arealer

I alt danner 132 observationer af indivi
der baggrund for fig. 4 og tabel l for
delt med 106 observationer af kokke og
26 af høner.
Det største antal observationer, i alt
102, er gjort på terræntyper med rela
tiv lav (A, B, C og F) eller ingen (G) ve
getation. Dette kan i nogen grad skyldes,
at fuglene her er væsentlig lettere at få
øje på end i den høje lyngvegetation,
men fejlen, der muligvis fremkommer,
skønnes at være af mindre betydning,
da terræntyperne D og E er grundigt
eftersøgt. I områder med høj lyngvege-

Westerskov (1943), der i begyndelsen af
40' erne undersøgte den danske urfugle
bestands størrelse, giver ikke konkrete
tal for Forsvarets og Klitvæsenets area
ler ved Oksbøl, men beskrivelsen giver
indtryk af et ret anseligt antal urfugle.
Dette afspejles også i Westerskovs tal,
der for Midt- og Vestjylland var på 601770 kuld. Kærgård Plantage nævnes som
en af Sydvestjyllands bedste urfugleloka
liteter, det samme gælder Kallesmærsk
Hede og Børsmose Hede.
I 1960'erne blev der påny foretaget
en landsdækkende opgørelse over urfug
lebestanden i Danmark (Joensen 1967),
hvoraf det fremgår, at bestanden i 1963/
64 for det område, der omfattes af nær
værende undersøgelse, var 35- 40 kuld.
I 1963/64 var forårsbestanden af ur
fugle på Kallesmærsk Hede ca. 15 par.
I 1966 skulle bestanden imidlertid have
været helt nede på 6-7 spillende kokke
(Joensen 1967), hvilket sandsynligvis er
en for pessimistisk vurdering.
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Fig. 5. Første år efter af
brænding af et hede- og
klitareal 1,5 km nordøst
for Blåvand Fyr. Begyn
dende vegetation af mose
bølle, hedelyng og mare
halm. l. maj 1973.
The fi1·st yea·r after buming
of a heat/J.- and dune area
1.5 km. north east of the
Ughthouse af Blå!Jand.
Beginning g1'0wth af Vac
ciniwn 11Uginosum, Callww
!Julgaris, and Elymus arena
r· ivs. May l, 1973.
(P. Uhd J epsen fot.)

Fig. 6. På et hedeareal i
den sydlige del af Kalles
mærsk Hede afbrændt for
ca. 2 år siden domineres
vegetationen l. maj 1973
af forskellige arter pil, mo
sebølle og klokkelyng - på
fugtige partier desuden tra
nebær, tyttebær og soldug.
In a heath area in the
southem part of Kalles
mærsk Hede, bumed down
about two years ago, the
vegetation 1st May 1973
was dominafed by different
species af Salix, Vacciniwn
11ligi1WS1.1m, and Erica
tetralix, in wet a·reas also
by Oxycoccus qvadri.peta
lus, and Drosera sp.
(P. Uhd Jepsen fot.)

I den sydlige del af Kærgård Planta
ge var der 1963/64 stadig en god urfug
lebestand på ca. 15 par (Joensen 1967).
I 1969-73 har der imidlertid ikke været
en fast bestand her, hvilket muligvis bl.
a. skyldes en kraftig ekspanderende som
merhusbebyggelse i området samt en
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gradvis forringelse af biotopen som føl
ge af tilgroning med selvsået bjergfyr
(Pinus mugo).
I området nord for Langsø var der i
1963/64 enkelte urfugle, 1-2 kuld næv
nes (Joensen 1967), men grusgravning i
de seneste år har skabt stor forstyrrelse

Fig. 7. 3 til 4 år efter en
hedebrand i den centrale
del af Kallesmærsk Hede
sås den l. maj 1973 en kraf
tig vegetation af pors, pil,
hedelyng, klokkelyng, tyt
tebær og mosebølle, desu
den fandtes enkelte trane
bær.
From 3 to 4 years a.fter a
heath fire in the central
pm·t of Kallesmærsk Hede
a sturdy vegetation of
Myrica gale, Call-una vul
garis, Erica tetralix, Vacci
ni.um viUs idaea, and Vac
cinhtm uliginosum were
seen on 1st May 1973,
besides same Oxycoccus
quadripetalus were found.
(P. Uhd Jepsen fot.)

Fig. 8. Store områder med
høj lyngvegetation er ueg
net som levested for urfugl.
Sådanne terræner ses på
hederne i den nordlige del
af området. Lyngen på bil
ledet (optaget ved Børsmo
se den 2. maj 1973) er næ
sten 112 m høj.
Large a.reas with high
vegetation are tt.nsu.itable
as a habitat for black
gmuse. Such grounds a:re
seen in the heaths in the
northern pmt of the area.
The heather ·in the pieture
(taken at Børsmose 2nd
May 1973) is alm.ost half a
metre high.
(P. Uhd Jepsen fot.)

og kraftige terrænændringer, hvilket kan
være en medvirkende årsag til, at der i
perioden 1969-73 ikke er set urfugle i
dette område. På hedeområdet mellem
Grærup-Børsmose og Vrøgum-Ål Planta
ge blev der indtil 1963/64 jævnligt set
op til 5 spillende kokke, og der blev år-

ligt udruget indtil 3 kuld (Joensen 1967).
Bestanden har imidlertid været i kraftig
tilbagegang, og i dag findes der næppe
nogen fast bestand, der er således ikke
set spillende kold<e siden 1969.
Fra heden omkring Hellesø mellem
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len omkring 1950'erne; senere, omkring
1963, blev der set 1 -2 spillende kokke
(Joensen 1967). I 1969-73 er urfuglen
imidlertid ikke set i området.
DISKUSSION
Selv om der i undersøgelsesområdet i
dag findes en relativ god urfuglebe
stand, er antallet i løbet af de sidste
30- 40 år gået stærkt tilbage. I 1969-72
med en nedgang fra 19 til 12 spillende
kokke, og en mindre fremgang i forhold
til året før på 4 kokke er næppe af ved
varende karakter, men sikkert en følge
af bl. a. gunstige vejrforhold i vinteren
1972/73.
Man kan pege på flere mulige årsager
til urfuglebestandens tilbagegang inden
for det undersøgte område, bl. a. færdsel
i forbindelse med den militære aktivitet,
terrænændringer som følge af færdsel
samt manglende terrænpleje; her skal
dog samtidig nævnes, at hedebrande,
selv om de opstår utilsigtede, har en vis
positiv betydning for urfuglen.
Færdselsaktiviteten inden for under
søgelsesområdet er især på de militære
arealer taget voldsomt til i de senere år,
dels ved anvendelse af stadig tungere
materiel, dels ved et stigende antal år
lige øvelsesdage. Den øjeblikkelige færd
sel har næppe nogen større betydning
for urfuglebestanden bortset fra forårs
månederne, hvor urfuglene let forstyrres
på spillepladserne med en negativ virk
ning på bestanden, især hvis forstyrrelse
sker hyppigt i løbet af spilleperioden i
morgen- og aftentimerne, hvor aktivite
ten er størst.
Medens hønerne ruger, tåler de tilsy
neladende forstyrrelse ret tæt på rede
stedet.
Følgerne af den militære udnyttelse
af området er kraftige ændringer i ter
rænets karakter, dels ved granatnedslag,
dels ved at lyngen køres op af tunge
bæltekøretøjer. I begge tilfælde blottes
sandfladen, hvilket ofte giver sandflugt.
Omkring 1/5 af arealet på Kallesmærsk
Hede er på den måde i løbet af de se
nere år blevet uegnet for urfugl. Den
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østlige del af hedestrækningen mellem
Børsmose og Grærup er ligeledes kørt
kraftigt op, og vegetationen er også her
ødelagt. Hedebrande opstår jævnligt i
terrænet og næsten udelukkende på Kal
lesmærsk Hede som følge af anvendel
se af visse ammunitionstyper (fosforgra
nater, lyssporprojektiler, øvelsesgranater
m. m.). Disse brande kan have en positiv
indflydelse på urfuglebestanden, ved at
lyngvegetationen fornys (Joensen 1967).
Det er imidlertid uheldigt, når brande
opstår i æglægnings-, ruge- eller kyllin
geperioden, eller hvis store sammenhæn
gende arealer afbrændes. Fig. 5, 6 og 7
viser afbrændte hedeflader henholdsvis
l, 2 og 3 til 4 år efter afbrænding.
I den nordlige del af undersøgelses
området (F til N) sker det meget sjæl
dent, at der opstår brande. Store hede
strækninger er derfor uegnede leveste
der for urfugle, idet lyngvegetationen
ofte er over 1/2 m høj og næsten visnet
(fig. 8). I denne del af området er der
næppe mere nogen fast ynglebestand.
Hedepleje i form af zonevis afbrænding
vil forbedre chancerne for igen at få ter
rænet gjort attraktivt for urfuglen.
En faktor, som muligvis også kan væ
re begrænsende på antallet af urfugle,
er den forholdsvis store spredning i for
årsbestanden. Kokkene spiller ofte flere
km fra hinanden, og mange spiller en
keltvis. Spillet på en plads med en eller
få kokke er tydeligt svagere end på en
plads med flere kokke. Den enlige kok
kan undertiden stå i lange perioder på
spillepladsen uden at vise nogen form
for aktivitet, hvorimod aktiviteten stiger,
når der er 2 eller flere kokke. Den ka
rakteristiske adfærd, hvor kokkene un
der spillet foretager hop på indtil l m
over jorden, er ikke observeret på spille
pladser med under 3 kokke, hvorimod
det med mellemrum iagttages på plad
ser med 4-5 kokke (maksimum på en
spilleplads i undersøgelsesperioden). Ob
servationer foretaget på Borris Hede i
1966, 1968 og 1969 ved spillepladser
med op til 15 kokke viser en langt høje
re aktivitet med hyppige hop (flutter

Fig. 9. Spillende urkok. (P. Uhd Jepsen fot.)

flight el. flutter jump (Hjorth 1970)).
Når aktiviteten på spillepladsen er lav,
er det sandsynligt, at den sociale aktivi
tet, der bl. a. har indflydelse på par
ringsaktiviteten, kun stimuleres i ringe
grad, hvilket muligvis kan medføre en
ringe ynglesucces.
SUMMARY
l) In a five-year period, from 1969 to 1973,
Game Biology Station, Kalø, has made ob
servations on the population of black grouse
(Lyru.rus tet1'ix) in a heath-, dune-, and plan
tationarea of about 130 sq. km. in the south
western part of Jutland at Oksbøl (55° 38' N,
08° 17' E). The Kallesmærsk Hede, about 20
sq. km., is situated within the area of inves
tigation. Parts of the ground are used by the
army as a gunnery range, and driving with
heavy milita1·y vehicles together with impacts
of shells are creating great changes in the
character of the ground (Fig. 1).
2) The investigations have been concentrated
about counts of males on display grounds
during sp1ing from March til! May. Beyond

number of hirds notes have been taken on
activity, time, place, and character of the
ground (vegetation etc.). Attempts are being
made to throw light on the habitat selection
of the black grouse in relation to human
disturbance and changes of ground, among
other things burned heath areas. There is no
shooting of black grouse in the area.
3) The number of males in the spring popula
tion has decreased from 19 in 1969 to 12 in
1972. From 1972 to 1973 a progress to 16
males (Fig. 2 and 3) has been registered. The
tendency, however, is hardly of a continuous
character, but is related to especially fine
weather conditions during the winter of 1972/
73. In the course of the last 30-40 years the
population in the area has declined drasti
cally (Compare Westerskov 1943 and Joensen
1967).
4) Fig. 4 and table l show 132 single-observa
tions distributed on different types of ground,
where A-D are areas burned within 1-4
years, E high heather, F areas of grass, and
G areas without vegetation.
5) Of negative factors that have possibly an
influence on the size of the black grouse po
pulation, traffic with heavy military vehicles

and the consequent changes of ground from
heath to sand should be mentianed as well
as insufficient care of the heath (Fig. 8), and
finally, the low level of the black grouse po
pulation, which is possibly a !imitation in
itself for the growth of the population. A
more positive side of the milita1y use of the
ground are heath fires, wltich sametimes mise
as a result of the use of certain types of
ammunition, and, if not taking place in the
breeding season may have a useful influence
on the population of black grouse. The black
grouse is Ioaking for those very areas, and a
great number of observations are made here.
Preferred food plants (Eygenramm 1957 and
Hammer et al. 1955) are the first species,
which begin to grow after a fire (Fig. 5, 6,
and 7).
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Boganmeldelser
Guy MountfoTt: T-igeTs. Wildlife international
series. 96 sider, 57 farvefotografier, 5 ill. i sort,
2 kort. David & Charles, Newton Abbot 1973.
Pris : f. 2,25.
En smuk og overskuelig fremstilling af tige
rens forhold, der i de sidste årtier er blevet
genstand for stigende bekymring. Der er næppe
5000 tigre tilbage i vild tilstand i hele Asien, og
livskraftige bestande findes i dag knapt uden
for, hvad vi kan kalde For- og Bagindien.
Truet, men endnu nok til at tælle i »små hund
reder« er den store sibiriske tiger i Arnur-egne
ne og den lille, stærkt stribede form på Su
matra.
Arten skal helst have skov og vand for at
trives, men er ikke absolut afhængig af høje
temperaturer. I Manchuriet kan den klare sig i
...;... 33° C., og i Himalaya kan den træffes i sne
i godt 3000 m højde; men den må vige for de
kulturelle landskabsændringer. Tigeren er et
solitært natdyr, der helst æder, hvad den selv
dræber, navnlig vildsvin og hjorte, og den er
faktisk en vigtig regulator af disse dyrs be
stande; selv den ton-tunge gaurtyr kan den
klare. Et og andet stykke tamkvæg går også
med i løbet, og de berygtede menneskedræbere
kommer man næppe helt udenom, navnlig ikke
i Gangesdeltaet
For at værne om de endnu nogenlunde tal
stærke tigerbestande i Forindien, Nepal, Bhutan
og Bengalen er der oprettet 14 specielle tiger-
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reservater, hvor dyrene forhåbentlig kan klare
sig. Der er talrige tigre i zoologiske haver, og
en pmmanent fangenskabsbestand kan forment
lig holdes gående; men arten er nok adskilligt
vanskeligere at administrere som tamdyr end
f. eks. løven.
B. Løppenthin
Charles Jeffmy: B-iological NomenclatttT. 70 si
der. Pris f, 2,00. E. Arnold Ltd. London 1973.
Problemer vedrørende nomenelatur (navn
givning) kommer man altid ud for når man ar
bejder med biologiske undersøgelser, hvadenten
det er som videnskabsmand eller som amatør. I
ovennævnte bind af Special Topics in Biology
serien behandles derhenhørende spørgsmål
grundigt og forståeligt. De internationale no
menclaturregler for bakteriologi, botanik og
zoologi refereres indgående. Konflikten mellem
at bevare en vis stabilitet i navngivningen og
de krav til ændringer der opstår sammen med
nye synspunkter for taxonomisk klassifikation
omtales, og de principper hvorefter nomenda
turreglerne søger at løse disse konflikter gen
nemgås. Håndbogen slutter med et indeks der
tillige er en slags ordforklaring på den termino
logi og de forkortelser vedrørende taxonomi
og nomenelatur der benyttes i biologisk litte
ratur.
E. N.

Spartina (Vadegræs) i Horsens Fjord
Af Hem1ing Adsersen

(Inst. f. økol. botanik, Ø. Farimagsgade 20, 1353 Kobenhavn K)

\.Yilh a summary in English

På Vorsø Kalv i Horsens Fjord blev
der i august 1973 af forfatteren fundet
en bevoksning af Spartina (vadegræs).
Materiale indsamlet den 30. august kun
ne henføres til Spartina anglica C. E.
Hubbard, som er beskrevet hos C. E.
Hubbard (1968), hos Marchant ( 1967)
samt hos Anfred Pedersen (1970). Spar
tina anglica, der er fertil, menes opstå
et ved polyploidisering af Spartina X
townsendii, H. & J. Groves, den sterile
hybrid mellem S. alterniflom Lois, og S.
maritima (Curt) Fernald.
Vorsø Kalv er en del af Vorsø-reser
vatet, og vegetationen er udførligt be
skrevet hos K. Jessen (1968). En sh·æk
ning af stranden i Vm·sø Kalvs østvend
te bugt er beskyttet mod direkte ekspo
nering af en revle 5-10 m ude. Revlen
afgrænser en vade med en del rådnende
tang. Langs Vorsø Kalvs strand ud mod
denne vade findes et ca. 20 m langt og
1 -2 m bredt bælte, domineret af Suaeda
maritima (sh·andgåsefod) og i øvrigt med
Puccinellia marithna (strand-annelgræs),
Spergularia marginata (vingefrøet hin
deknæ), Aster tripoliwn (strand-asters),
Plantago maritima (strand-vejbred) og
Salioomia e·u.ropaea (kveller), et sam
fund der må henføres til »Salicornietum
europaeae« som nævnt hos J essen (1968).
På Landsiden af dette bælte findes en
1-2 m bred, gruset, sandet forstrand,
der går over i en næsten ren bestand af
Agropyrum repens (alm. kvik).
Spart·ina blev fundet omtrent midt i
det nævnte Suaeda-bælte i en enl<elt
kraftig tue, næsten cirkulær med l m i
diameter. I tuen taltes 150 skud i skred,
blomst eller frugt, endvidere fandtes
henfaldne fjorgamle skud. Højeste skud
blev målt til 130 cm. Mod land og mod
vaden blev der fra tuen taget spadestik
Flora og Fatma 80: 37-42. Arhus 1974.

for at se, om der var rhizomer; dette var
tilfældet begge steder, tilsyneladende
flest ud mod vaden.
Op til 4 m fra tuen observeredes ny
opvækst, formodentlig spiret af frø i år.
Alle nye planter, 12 ialt, fandtes i vaden
umiddelbart uden for Sua.eda-bæltet, og
og var nogenlunde lige store af vækst.
Spartina er ny for Vorsø og ny for
TBU-distrikt 24. Jessen (1968) bringer
vegetationsanalyse fra Vorsø Kalv, date
ret 1964, artslistenotater fra 1965 og
fodnoter fra 1966, men nævner ikke
Spartina. Det synes derimod rimeligt at
antage, at den er indvandret senere.
Selv har jeg været på lokaliteten i okto
ber 1971 uden at bemærke Spartina, der
ellers på det tidspunkt af året er ret
markant. C. A. Jørgensen (1934) angiver,
at udplantede Spartina kan danne 180
cm brede tuer 2 år efter plantning, og
J. C. E . Hubbard (1965) angiver, at tuer
kan vokse 9-12 m over 10 år. En sam
menligning med den fundne tues di
mensioner samt forekomsten af en gene
ration af nye planter gør det rimeligt at
antage, at Spartina er kommet til Vorsø
Kalv og har spiret i 1971, har blomstret
og sat frø 1972 og altså etableret en ny
generation i 1973.
De nærmeste kendte voksesteder for
Spartina-arter er Randers Fjord, Mari
ager Fjord og Vadehavet, hhv. 85, 95 og
100 km fra Vorsø Kalv i luftlinie. SpaT
tina har forsøgsvis været udplantet i
Stavns Fjord på Samsø, 40 km borte,
men med lidet held, og bestanden her
er forsvundet for adskillige år siden. (J.
T. Møller, medd.).
Udsåning, udplantning eller indslæb
ning er særdeles usandsynlig, idet reser
vatet er lukket og under opsyn. Vorsø
Kalv-bestanden synes derfor at være et
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Fig. l. Beliggenhed af Vorsø
og de nærmeste Spartina-lo
kaliteter, samt de korteste luft
og søveje imellem dem.
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Vorsø and closest site with
fertile Spartina (e), extinct
Spartina ( + ), and shortest
bird-bome and sea-borne
spread distances.
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bevis på Spm·tina anglica' s evne til at
sprede sig over lang afstand, mindst 85
km. Spredning ad søvejen forekommer
usandsynligt, den korteste søvej ville
være ca. 150 km og meget snirklet, og
Vorsø Kalv ligger tilmed godt beskyttet
i den indre del af Horsens Fjord (se fig.
1 ) . Det vil være rimeligst at antage, at
frø er ført med fugle til øen. Da der er
et arts- og individrigt fugleliv i reserva
tet, kan man ikke pege på en bestemt
sandsynlig oprindelseslokalitet for be
standen. Fertile Spartina er kendt fra
både Vadehavet, 100 km borte, og de
nordøstjyske bestande (Anfred Pedersen
1973), men det kan ikke udelukkes, at
frø kan være ført til øen fra engelske,
tyske eller hollandske bestande. Sparti
na anglica's evne til spredning over lan
ge afstande er velkendt fra England. C.
E. Rubhard (1968) regner med, at Spar
tina townsendii' s udbredelse i England
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ud over de lokaliteter, hvor den er plan
tet, må forklares ved, at frø af Spartina
anglica har skabt bestande, hvor Spmti
na townsendii er blevet re-etableret ved
haploidisering af Spartina anglica.
Den fundne tues kraftige habitus og
forekomsten af ny opvækst antyder, at
Spartina har stor chance for at etablere
og bevare en større bestand på stedet.
Da kysten langs store dele af Horsens
Fjord er en vadekyst med marskdannel
ser, synes der endvidere at være mulig
hed for spredning til andre lokaliteter,
måske med store strækninger af Sparti
na-marsk, hvor der nu er lavvandede va
der, som slutresultat.
Plantens evne til i beskyttet farvand
hurtigt at danne Spartina-marsk er vel
dokumenteret, såvel fra det danske Va
dehav (J. T. Møller 1963) som fra engel
ske lokaliteter (P.-A. Cadwell 1957, E.
H. Chater og H. Jones 1 957, P. J. Good-

man et al. 1 959, D. S. Ranwell 1964, J.
C. E. Hubbard 1965, M. C. Taylor & E.
M. Burrows 1968). Denne evne hænger
sammen med effektiv distancespredning
ved hjælp af diasporer, effektiv vegeta
tiv kortdistancespredning ved hjælp af
udløbere og rhizomer samt eksistens af
en tom økologisk niche, hvor planten
kan trives.
Frø eller hele småaks spiller størst
rolle for distancespredningen. Fugle
spredning sker formodentlig i form af
enkelte frugter, der har sat sig fast i fjer
eller på fødder. Frøspredningen inden
for et afgrænset havområde med nogen
lunde sammenhængende potentielle vok
sesteder som Vadehavet eller Horsens
Fjord skyldes derimod de hele småaks'
evne til at holde sig flydende (P. J. Good
man et al. 1969).
Frøspredningens betydning for spred
ning af planten er foruden det rent h·ans
portmæssige aspekt afhængig af frøenes
evne til at bevare spiringsevne og af de
omstændigheder, under hvilke de spirer.
Under fugtige og kølige forhold opret
holdes spireevnen længe (P. J. Goodman
et al. 1 969). Saltvand og lys hæmmer
spiringen (J. C. E. Hubbard 1970). Frø,
der spredes med småaks i det sene efter
år og ender i opskyllet eve, kan derfor
opnå gode spiringsbetingelser, når smel
tevand eller forårsregn har udvasket sal
tet fra even, især hvis de ligger beskyt
tet mod lyset. I løbet af sommeren kan
kimplanter udvikle sig, og ved hjælp af
vegetativ formering kan invadering af va
derne begynde.
Vaderne er Spartina's økologiske ni
che, og adskillige forfattere har stude
ret, hvad der begrænser plantens udbre
delse i vaderne. Tilsyneladende spiller
substratets fysiske sammensætning kun
ringe rolle. Der er rapporteret forekom
ster på substrater med 600fo ler og silt
og 300fo glødetab samt på subsh·ater
med 800fo groft sand og 150fo finsand
(E. H. Chater & H. Jones 1957), selv på
ral er den fundet.
Niveauforholdene spiller en væsent
lig rolle for Spartina's vækstmuligheder.

J. T. Møller (1963) har i Vadehavet un
dersøgt niveauforholdene for de yder
ste Spartina-forekomster (Spartina-græn
sen). På eksponerede kyster lå Spm·tina
grænsen mellem 0,6-0,7 m over DNN,
på mere beskyttede steder kan Spartina
træffes på 0,2 m over DNN. Man har
sat Spmtina-grænsen i relation til læng
den af den maksimale vanddækning,
ifølge J. T. Møller er Spa1'tina-grænsen i
Vadehavet i god overensstemmelse med
engelske angivelser af, at Spartina tåler
maksimart 6 timers uafbrudt vanddæk
ning (P. J. Goodman et al. 1959) i den
aktive vegetationsperiode. D. S. Ranwell
et al. (1964) angiver, at grænsen for
Spartina er 5,800 timers årlig oversvøm
melse. J. C. E. Hubbard 1969 har sat
disse grænser i relation til Spartin a' s lys
krav og mener at kunne forklare afvigel
ser fra grænserne ved, at længere vand
dækning tåles, når l) det alligevel er
mørkt, 2) vandet er klart, og 3) planter
ne er i hvile. Vanddækningens virkning
sættes i forbindelse med, at vandets
nedsættelse af lysintensiteten påvirker
planten gennem fotoperiociditeten nok
så meget som gennem nedsat fotosynte
se. J. C. E. Hubbard 1969 mener endvi
dere, at virkningen er mest kritisk i no
vember, hvor de nye skud skal anlæg
ges. På dette tidspunkt er dagene så
korte, at en oversvømmelse kan vare he
le fotoperioden.
Disse forhold antyder, at man ikke
uden videre kan angive højdekurver som
nedre grænser for Spartina's biotop,
men må tage tidevandsforholdene i be
tragtning.
Den øvre grænses forløb er afhængig
af, om lokaliteten afgræsses. Bakker (se
D. S. Ranwell l961) angiver, at Spartina
på afgræssede lokaliteter i Holland ikke
kan klare sig i konkurrence med Pucci
nellia, medens den langsomt kan inva
dere sluttede Puccinellia-bevoksninger,
hvor der ikke græsses. J. T. Møller 1963
angiver, at Puccinellia ved Vadehavet
kan invadere sluttede, ugræssede Spm·
tina-sumpe, mens sluttede, ugræssede
Spm·tina-sumpe ifølge D. S. Ranwell l961
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Fig. 2. Spartina angUca-tue,
Vorsø 1973.
H. Adsersen fot.

udvikler sig til rørsump af Phmgmites
(tagrør) og Seirpus maritintus (sh·and
kogleaks). Da Spartina imidlertid kan
klare sig længere ude end disse planter,
kan nyetablering af Spartina finde sted,
i hvert fald ved hjælp af ikke saltføl
somme, løsrevne vegetative dele, selv
ved kyster med Puccinellia- eller Phmg
mites-domineret bred. Salicornia-sam
fund kan ikke klare sig i konkurrence
med Spartina. Såfremt der ikke er kon
kurrence eller græsning, kan Spartina
klare sig helt op til vinterhøjvandslinien
(D. S. Ranwell 1972). Hos A. Pedersen
1974 beskrives Spartina's biotop i Vade
havet som strækkende sig fra højvands
linien til ca. 40 cm under denne, omfat
tende den nedre anneleng, kvellerbæltet
og øvre dele af ålegræsbæltet.
De lavvandede kyststrækninger i Hor
sens Fjord synes at kunne opfylde Spar
tina's krav til biotopen. Tidevandet er
nogenlunde regelmæssigt med en daglig
forskel på ebbe og flod på ca. 0,4 m (K.
Jessen 1968), og ved ebbetid er ret store
vader tørlagte. Mange steder forekom
mer kvellervader beliggende ud for an
nelenge. I Vorsø-reservatet findes det
samfund, Salicornieturn europaeae, hvor
Spm·tina blev fundet, adskillige steder
(K. Jessen 1968), og det findes formo
dentlig andre steder langs fjorden.
40

En videreudbredelse i fjorden synes
altså at være højst sandsynlig ud fra
spredningsmæssige og biotopmæssige
beh·agtninger. Imidlertid er plantnings
forsøg under lignende omstændigheder
i Stavns Fjord (J. T. Møller, medd.) og
Ringkøbing Fjord (A. Pedersen 1973)
slået fejl. Allerede C. A. Jørgensen 1934
har været inde på, at Spartina ikke tåler
isvinh·e. Han mener, at det skyldes is
ens eroderende virkning. Observationer
over tilbagegang (»die-back«) i engel
ske bestande (P. J. Goodman og W. T.
Williams 1961) leder tanken hen på
andre konsekvenser af tilfrysning. De
kunne påvise, at »die-back«-fænomenet
forekom, når redoxpotitentialet i sub
stratet på grund af rådnende detritus
blev meget lavt, og at det skyldtes dan
nelse af sulfid eller andre giftige stoffer.
Meget lave redoxpotentialer kan opstå i
sedimenter om vinteren, når isdække
forhindrer vandbevægelse ved vindens
hjælp og kontakt mellem vandflade og
atmosfære. Sandsynligvis må Spmtina
bestandenes forsvinden i Ringkøbing
Fjord og Stavns Fjord samt den hos A.
Pedersen 1974 beskrevne tilbagegang i
bestanden ved Mariager Fjord i vinte
ren 1955-56 tilskrives et giftstof, mulig
vis sulfid, dannet i det reducerende sub
strat under isen.

Horsens Fjords indre dele er tilfrosne
de fleste vintre, så en mulig Sparfina
bestand vil også her være udsat for risi
ko for alvorlige skader under isdække.
Muligvis kan individer på eller nær
strand overleve og give anledning til
nye bestande. Det må i hvert fald anta
ges, at kommende Spartina anglica-be
stande i Horsens Fjord vil være under
kastet store fluktuationer i størrelse.
Såfremt Spartina kan klare vintrene
og udvikle store, sluttede bestande i den
nordlige del af fjorden (Alrø Bredning),
vil det formodentlig ændre naturforhol
dene som helhed temmelig radikalt. Der
vil så være bragt nye aspekter ind i
diskussionen om landvinding i fjorden,
hvor hele Alrø Bredning ifølge O. Bagge
1968 er taget til nærmere undersøgelse
af Statens landvindingsudvalg.
Nye fund af Spartina i området eller
andre steder ved de indre farvande må
forventes, og forfatteren vil være tak
nemmelig for henvendelse i så tilfælde.
Jeg skylder lektor Anfred Pedersen, Vording
borg, lektor Alfred Hansen, Botanisk Museum,
og professor Jens Tyge Møller, Århus Universi
tets Geografiske Institut, megen tak for oplys
ninger, hjælp og råd.
SUMMARY
New si.te for Sparti.na · in Denmark
In August 1973 Spmtina anglica C. E. Hubb.
was found in a vigourous tussock with nearby
seedlings in a Salicomietum europaeae veg. on
the littie island Vorsø Kalv in Horsens Fjord,
Jutland.
This find is interesting for several reasons.
The site is in the Vorsø Sanctuary where ad
mittance is very Jimited and controlled. There
fore anthropochorous spread seems very un
likely. The filora of the sanctuary has recently
been thoroughly deseribed by K. Jessen (1968)
who did not mention Spmti.n a. The author has
visited exactly the same site in autumn 1971
without observing Sparti:na. This, the extension
of the tussock (l m Ø) and the occurence of
one generation of seedlings permit ciating of
the invasion of Spartina to autumn 1971, and
the first flowering to 1972.
The nearest recent record of Spartina is at
the mouth of Randers Fjord. This is 85 km
away, but at least 150 km along the shortest
nearly labyrinthic sea route. The find therefore
provides evidence for bird-bome spread of at
�

least 85 km. The facts that the Wadden Sea
Spartina localities are 100 km from the site,
an� that Vorsø Kælv is visited by large numbers
of hirds of many different species make it im
possible to suggest the location of the most
likely parent population (See Fig. 1).
Physiographically and phytosociologically the
estuarylike Horsens Fjord provides many poten
tial habitats. It is, however, prahable that a
future Sparti.na-population will suffer severely
because of reducing chemical conditions under
ice-cover.
The possibility of future occurence of Spar
tina. marshes in Horsens Fjord, however slight,
provides new aspects for reclamation discus
sions.
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Boganmeldelse
T. G. Howa.rth: South's BrUish Butterflies. XIV
+210 sider. 48 farvetavler, 27 tekstbilleder og 57
udbredelseskort Pris f. 10,50. Frederick Wame.
London 1973.
Den klassiske engelske sommerfuglebog, The
Butterflies of the Br-itish Isles af Richard South
er udkommet i en ny skikkelse. Omarbejdelsen
og moderniseringen er foretaget af T.G.Howarth,
der i forordet indmmmer, at han under arbej
det ofte har følt en konflikt mellem sin venera
tion for det gamle værk og de ting, man må
forlange af en sommerfuglebog i dag. Lad os
se lidt på, om den nye bog med sine ændringer
kan være til nytte for danske samlere.
Den nye South behandler i alt 105 arter mod
den gamle udgaves 68. Af vore 92 dagsommer
fugle er de 74 omtalt. På farvetavler med ima
gines finder vi 65 af disse - mange endog med
adskillige billeder af aberrationer eller former.
De er storartet tegnet og malet af A. D. A. Russ
wurm. 7 af vore arter er forsynet med tekstbil
leder i sort-hvidt, mens 2 må nøjes med en kort
omtale i teksten. Det morsomste for en dansk
samler er nok, at der til 61 »danske« arter fin
des farvebilleder af både æg, larve, larvens 7.
segment og puppe. Disse billeder er af R. B.
Davis dygtigt kopieret efter F. W. Frohawk's
British ButterfUes. Alle farvebilleder er i lyse,
lidt grelle farver, der tillader en nøjagtig ka
rakterisering af dyrene. Hertil bidrager også, at
der er anvendt en overstørrelse på Ph Alle
farvetavler finde samlet i bogen, så man er hi
for at bladre frem og tilbage mellem tekstsider
for at finde den 1igtige tavle. I samme hense
ende er det også en hjælp for en ikke-englæn
der, at tavleme er forsynet med latinske navne
foruden de engelske. Den gamle udgave havde
kun de engelske.
Efter farvetavlerne følger noget nyt for vær
ket: en serie udbredelseskort for de arter, der
er egentlig hjemmehørnde på de britiske øer.
Det drejer sig om 56 arter, hvoraf de 51 er
kendt fra Danmark. En morsom ide er det, at
man efter kortet over citronsommerfuglens ud
bredelse har anbragt et kort over udbredelsen
af vrietorn og tørstetræ. De to kort er næsten
identiske.
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N år aric ia arterne agestis og artaxerxes findes
på samme udbredelseskort (nr. 26), og når bil
ledeme af imagines (tavle 13) er anbragt imel
lem hinanden, tyder det på, at artsadskillelsen
er kommet i sidste øjeblik, og det er jo heldigt.
Mindre heldigt er det, at navnet ssp. allous (i
teksten s. 82) bmges om alle subspecies på fast
landet. Det er kun alpef01men, der benævnes
således.
I den nye bog bruges de latinske navne fra
»A Check List of B1itish Insects 1972«. For at
lette sammenligninger med ældre litteratur fin
des der en oversigt over synonymer. Arternes
rækkefølge er også ændret, men det kan ikke
overraske nogen, da det synes at være en hellig
pligt for enhver udgiver at være original i den
henseende.
Teksten er for en stor del skrevet om. Dels
er der tilføjet nyt relevant stof (der er jo sket
et og andet siden 1906, da første oplag udkom),
dels er stoffet ordnet om efter en fast skabelon:
beskrivelse af imago, variation, flyvetid, ad
færd, dyrets engelske histolie, æg, larve, pup
pe og udbredelse. Denne orden gør det let at
finde de oplysninger, man har bmg for, men
man må indrømme, at artiklerne ikke er så
charmerende, sorr. de var i den gamle South.
Mon ikke det er South's stil, der har inspireret
en kendt dansk forfatter af sommerfuglebøger?
Også bogens format er ændret. Den gamle
var beregnet til at stikke i lommen, når man
skulle på jagt. - Men hvem nænnede at øde
lægge den dejlige bog på den måde? Sagen er,
at trods alt det gode, der kan siges om den nye
bog, så var den gamle med sit format, med sine
meget smukke farvetavler, sine fordringsløse men præcise stregtegninger og sin veskrevne
tekst et fint stykke engelsk bogkultur, man med
beklagelse ser glide ud. For ikke at blive for
sentimental vil jeg slutte med en forvlidning af
et kendt dansk ord: Hvad indad tabtes, er ud
ad vundet. Bogen er altså efter min mening i
høj grad anbefalelsesværdig for danske samlere.
G. Dam Jeppesen
-

Iagttagelser over indvækst af træer i middelfattigkær i Rye sogn
Af Eiler v\Torsøe

(Værum, 8900

GRÆSPRODUKTIONENS OPHØR
Næsten ethvert dansk kær er eller har
været anvendt til græsproduktion (Mentz
1912). Opgivelse af denne produktion
skete i tidligere tid kun lejligheds- og
pletvis. Først efter sidste krig blev græs
produktionens ophør i mange kærarealer
et led i landbrugets produktionsomlæg
ning. Eftersom husdyr og mennesker,
mens græsproduktionen stod på, træng
te træer og buske tilbage, er det ikke
overraskende, at de begyndte at genind
vandre, da denne produktion bortfaldt.
Allerede Mentz (1912) havde her og der
bemærket, at det skete, og selv om han
ikke havde lejlighed til at studere udvik
lingen nærmere, mente han dog, at den
ville ende med noget, han betegnede
» skovmose« og »kratmose«.
N u har sådanne processer stået på i
så lang tid, at man synes, at det skulle
kunne lade sig gøre at se, hvor langt
træindvæksten skrider frem og med hvil
ke arter det sker, når et åbent kærområ
de overlades til sig selv. Denne opgave
viser sig dog kompliceret, og det forløb
ne tidsrum er oftest for kort de steder,
hvor vegetationen til stadighed har fået
lov til at udvikle sig naturligt. De for
skellige botaniske kærtyper (terminologi
efter Sji:irs 1967) synes ikke at gro til på
samme måde. Således kan man i Ejer
ring Egeskov ved Bjerringbro se, at nog
le ekstremfattigkær, der lå i forbindelse
med græsset hede, som forlængst er gro
et til med skov eller tilplantet med
Skovfyr, stadig er helt træfri. Ved Vessø
syd for Ry ser man, hvorledes middel
fattigkær, der i sin tid blev brugt til
eng, er groet til med Gråpil og Rødel.
Her er antagelig tale om soligen vand
tilførsel. Middelrigkær i Nørlund Skov
(en del af Roldskovene) gror til med
Dun-Birk, og ekstremrigkær både i NørFlora og Fatma 80: 43-49. Århtis 1974.

Randers)

lund Skov og mange steder i Sydsverige
gør det også. Ekstremrigkær ved Peder
strup på Lolland, der ved århundred
skiftet var høsletenge med planter som
Teucrim scordiwm (Løgurt) og Sermtula
tincto·l"ia (Engskær) er efter høslettets
ophør blevet til ellesump med bundve
getation af Phmgntites communis (Tag
rør), alle de blomsh·ende urter er væk.
Lokale midlertidige afvandingsforan
stalhlinger spiller ingen væsentlig rolle
for et længere udviklingsforløb, selvom
man holder træopvæksten borte, mens
grøfterne virker. Gennemgribende af
vanding har derimod en helt afgørende
betydning for træindvæksten, mange
gange større end græsningens bortfald.
Et eksempel herpå er Rødsøs vand
standssænkning i forbindelse med Skals
åreguleringen i begyndelsen af dette år
hundrede. Vandet blev sænket 0,5 m,
hvorefter der i løbet af en årrække
fremvoksede store krat af Dun-Birk i en
gene. Nogle steder er disse krat siden
blevet til skov til trods for at græsnin
gen fortsatte.
P. g. a. vanskeligheden med at finde
steder, hvor man kan følge successionen
gennem tilstræld<elig lang tid, har jeg
forsøgt den mulighed at finde dens sta
dier forskellige steder på samme tid i
områder med nogenlunde ensartet øko
logiske forhold, det vil i praksis sige ved
at sarrunenligne kær af samme type in
denfor et begrænset geografisk område.
Alligevel har det vist sig næsten umuligt
at finde steder, der opfylder de nødven
dige krav, og foreløbig har det kun la
det sig gøre i en række middelfattigkær.
KÆR I RYE SOGN SOM OBJEKT
FOR EN UNDERSØGELSE
En række kær i Rye sogn, hvoraf de fle
ste er dele af det samme store og ens43
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artede moseområde, men hvis enkelte
dele ikke har haft samme skæbne på
samme tid, synes at afgive brugbart
grundlag for iagttagelser over træind
vækstens forløb for de deles vedkom
mende, der har været overladt til sig
selv i det nødvendige tidsrum. Tidsfor
løbet kan udvides med ældre oplysnin
ger, der eksisterer. Det drejer sig dels
om det minarerede sognekort over Rye
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sogn, der er tegnet mellem 1860 og
1880 på grundlag af udskiftningskortet
fra 1800-tallets begyndelse, dels om en
botanisk beskrivelse af området som det
var omkring år 1900 forfattet af Aug.
Mentz.
Matrikelkortet har hedesignatur på 3
af de omhandlede lokaliteter, hvilket på
den fugtige tørvebund nødvendigvis må
angive »hedemose« d. v. s. fattigkær. Da

arealerne lå i udmarken, kan man gå ud
fra, at de har været ekstensivt afgræsse
de. Man kan nok gå ud fra, at floraen
nogenlunde har set ud som den, Mentz
(1912) omtaler fra et åbent fattigkær i
området: Calluna vulgaris (Hedelyng),
E1·ica tetmlix (Klokkelyng), Empet1·um
nigmm (Rævling), Vaccinium vitis-idaea
(Tyttebær), V. myrtillus (Blåbær), Oxy
coccus quadripetala (Tranebær), Erio
phorum vaginatum (Tue-Kæruld), Gla
dania mngifem, Leucobrynum glaucum
og Sphagnum-arter. Endvidere var der
meget spredte Betula verrucosa (Vorte
Birk) op til 4-5 m højde. Mentz omtaler
ikke græsningsforholdene, men netop
således ser mange svagt græssede mid
delfattigkær ud i nutiden. løvrigt har
Mentz (1912) skildret vegetationen i fle
re identificerbare arealer af hvilke dele
siden hans tid ikke er blevet væsentligt
kulturpåvirkede udover det, som fortsat
græsning i en årrække har forårsaget.
Det har på denne måde været muligt at
finde 5 lokaliteter i nærheden af hinan
den, der i nutiden befinder sig i forskel
lige stadier af tilgroning med træer, og
om hvilke der findes så mange oplysnin
ger, at man kan danne sig et indtryk af,
hvad der er sket af ændringer siden
græsningen ophørte. Grundvandstanden
på disse lokaliteter er helt afhængig af
den nærliggende Julsø og de med denne
i åben forbindelse liggende vandarealer
Alling å og Birksø, idet der næppe er
tale om nogen vældpåvirkning. Om Jul
sø's vandstand har Silkeborg papirfa
brik oplyst, at søernes flodernål ikke er
blevet ændret siden fabrikken overtog
Silkeborg vandmølle i 1844. Denne møl
le havde underfaldsjul, hvilket kan ses
på et maleri fra den tid på Silkeborg
museum. Denne type vandhjul krævede
ikke så meget faldhøjde på vandet, at
det nødvendiggjorde nogen vandstands
regulering før 1 844. Bortset fra små,
forlængst uvirksomme og nu hovedsage
ligt helt tilgroede grøfter er der ikke fo
retaget afvanding i selve de undersøgte
arealer. Fungerende grøfter i nærheden
sænker ikke vandstanden på disse loka-

liteter, idet grundvandet nogenlunde
konstant når helt op i overfladen, hvil
ket stort set svarer til vandstanden i
søerne.
LOKALITETERNE FØR OG NU
l . Et areal på ca. 2 ha VNV for Rosvigs
vestende var hedemose på det gamle
matrikelkort og omtales af Mentz (1912)
som kultiveret græsmose med talrige
grøfter. Herved forstår han ikke-pløjet,
men eventuelt gødet græsareal på våd
bund. I 1973 er her kraftig, men ikke
helt tæt opvækst af Betula pubescens
(Dun-Birk) og enkelte B. vermcosa op
til 10 m højde og med stammediametre
på op til 0,1 m. Alderen er antagelig op
til ca. 30 år. I bundvegetationen er Mo
linia coerulea (Blåtop), Deschampsia
caespitosa (Mose-Bunke) og Calama
grostis eanescens (Eng-Rørhvene) de
vigtigste arter. Op mod den senere om
talte skovebvoksning (lok. 4) er der
pletter med Myrica gale (Pors), Poten
tilla palustris (Kragefod) og lidt Sphag
num på et lille åbent areal. Der er sva
ge rester af gamle grøfter et par steder.
Endvidere findes flg. arter spredt: Fili
pendula ulmm·ia (Alm. Mjødurt), Camx
diandra (Trindstænglet Star), C. elata
(Stiv S .), Peucedanum, palustre (Kær
Svolvrod), Viola palust'l'is (Kær-Viol), Ru
mex acetosa (Alm. Syre), Hydrocotyle
vulgaris (Vandnavle), Cirsium palustre
(Kær-Tidsel) og Galium palustre (Kær
Snerre). Af mosser bemærkes Climaci
wn dendroides (Eng-Kost) og Rhytidia
delphus squan·osus (U dspærret Kranse
mos). En del gamle stubbe af yngre bir
ke viser, at det ikke kan være forfærde
lig længe siden, at man har gjort sig an
strengelser for at holde bunden lysåben,
her kan faktisk høstes hø endnu.
2. Mellem lok. 4 og ellesumpen ved
Rosvigs vestende findes et ca. l ha stort
areal, der som lok. l også var hedemose
på det gamle matrikelkort og kultiveret
græsmose på Mentz' tid. I 1973 er det
bevokset med ret spredte store Betula
pubescens, hvoraf de fleste er flerstam45

Fig. 2. Opvækst af birk på
lok. l med tæt bunddække
af græsser. November 1973.
Torben Worsøe fat.

mede. Enkeltstammerne er ca. 0,4 m i
diameter, og deres alder kan anslås til
60-70 år. Desuden vokser her en del
Herstammede Alnus glutinosa (Rødel)
med 0,3 m tykke stammer og endvidere
en del Frangula alnus (Tørstetræ). Den
kun delvist lysåbne bund domineres af
Descha.mpsia caespitosa. Floraen er me
get artsfattig med enkelte individer af
Rosa. ca.nina ssp. canina og af Rubus
idaeus (Hindbær). Mod søen er birke
elleskoven i kanten af rørsumpen enkelt
stammet, og har formodentlig ilcke været
fældet.
3. Langs den vestlige del af Birksø's syd
side findes en 20-40 m bred og flere
hundrede m lang zone med fugtig tørve
bund mellem vandkanten og nåleplanta
·gen indenfor. I 1830 var her hedemose.
På et maleri af Kiærschou fra mellem
ca. 1850 og 1881 på Silkeborg museum
er hele området skovløst, man ser blot
nogle spredte træer her og der. Mentz
omtaler ikke dette område. I 1973 er her
gammel skov af Betula pubescens med
stammediametre op til ca. 0,4 m, så al
deren må være omtrent som på lok. 2.
På den ret lysåbne bund vokser spredt
underskov af Juniperus conwtun-is (Alm.
Ene) og Frangula alnus. I denne under
skov er der et betydeligt indslag af Ilex
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a.quifolium (Kristtorn), hvoraf mange er
store og godt fruktificerende. Der findes
ikke egeopvækst eller træstubbe i områ
det. Forekomsten af Ilex i det tidligere
træfri område bør bemærkes. Man fin
der den flere steder på endnu græssede
enge i skovkanten langs Silkeborgsøer
ne, så den modstår tydeligt nok - hvad
der heller ikke kan undre - græsnings
påvirkningen. Bundvegetationen langs
Birksø er indenfor rørsumpen domineret
af Molinia coentlea, der helt dækker jor
den, som iøvrigt synes ret tør. Der fin
des ingen frøplanter af eg eller bøg,
hvilket ellers ville være at vente.
4. En ca. 2 ha stor isoleret skovbevoks
ning lidt vest for Rosvigs vestende ses
på det gamle mah·ikelkort. Mentz (1972)
omtaler stedet som skov på ret dyb mo
se. Der var på hans tid et tæt vildnis af
overvejende Betttla pubescens og B. ver
rucosa med en del unge, vistnok selvså
ede Fa.gus silva.tica (Bøg) og spredte an
selige individer af Quercus mbur (Stilk
Eg) og Q. petraea (Vinter-Eg) med stam
mediameter op til 0,35 m. De største af
disse træer var dog toptørre. Endvidere
var der Populus tremula. (Bævreasp),
Sarbus a.ca.uparia. (Alm. Røn) og under
skov af Fra.ngula. alnus, Sa.lix aurita, Ju
niperus communis og en enkelt Ilex aqui-

folius. I skovkanten mod engen (lok. l)
var der en bræmme af Myrica gale.
Bundvegetationen bestod af CaZZ.una vul
garis (Hedelyng), Vacciniu:nt myrt-illus og
V. uliginosus (Mosebølle) i mindre be
stande. Endvidere fandtes Malinia coe
rulea, Deschampsia caespitosa, Holcus
lanatus (Fløjlsgræs), Cmex sp. , Pteridi
um aquilinum (Ørnebregne), Dryopteris
thelypteris (Kær-Mangeløv), Oxalis ace
tosella (Skovsyre), PotenUlla erecta (Tor
mentil), Hydrocotyle vulgm·is og Cirsi
um palustre. Der var næsten ingen træ
stubbe. Det kratagtige ved området ty
dede på, at det har været afgræsset ind
til få år før Mentz besøgte stedet. En art
som Dryopteris thelypteris viser, at der
må have været mere vådt end nu, hvor
den da også er forsvundet herfra.
I 1973 har »skovøen« mistet sin ka
rakter af birkeskov og vildnis, under
skoven er borte, bundvegetationen er
sparsom, idet bunden henligger i dyb
skygge, og træstubbe efter hugst ses
ikke mere. Skoven består nu overvejen
de af bøg af dårlig proveniens og en del
ret store ege. Disse h·æer har diametre
op til 0,5 m, så det må formodes at være
de samme træer, som Mentz så. I skov
områdets udkant og her og der mellem
de andre træer findes nogle spredte ek
semplarer af gamle Dun-Birk. Udgåede
birke får lov at falde og blive liggende.

Der findes også enkelte større og mang·
foldige buskagtige Kristtorn i skavstyk
kets sydvestlige del. Den yderst spredte
bundflora består af Deschampsia flexu
osa (Bølget Bunl<e), Mafanthemum bifo
lium (Majblomst), lidt Anemone nemo1'0sa (Hvid Anemone) og Convallm·ia
majalis (Liliekonval). I sydvestkanten
under birkene, hvor lystilgangen er god,
er bunden tæt bevokset med Vacciniwn
myrtillus og Deschampsia caespitosa,
desuden er her Pteridium aquilinum,
Frangula alnus og Lonicem periclyme
num (Alm. Gedeblad). Skovstykket sy
nes at have været overladt til sig selv
siden Mentz' tid, d. v. s. ca. 60 år.
Der er altså sket en ændring i»skov
øens« bundflora, der vel til dels skyldes
ændrede lysforhold, men sikkert nok så
meget en tilvækst i tørvelagets tykkelse
med deraf følgende tørrere bund, end
der var forhen. Dette kan meget vel
være afgørende for spiring og opvækst
af frøplanter af eg og bøg. Det er i hvert
fald kendt blandt forstfoll<, at disse træ
ers frøplanter ikke eller kun undtagel
sesvis kan klare sig i et kraftigt græs- og
urtedække. Bøg og eg viser ikke tendens
til at sprede sig fra »skovøen« ud i de
mere fugtige omgivelser.
5. Et ca. 500 m langt areal langs Alling
å (Gudenå mellem Birksø og Julsø) var

Fig. 3. Trægruppe i åben
græsset eng nær Allingho
ved med eg, bævreasp og
birk. Således har lok. 4 an
tagelig set ud 10-20 år in
den Mentz besøgte stedet.
Marts 1973.
Eiler Worsøe fat.

47

Fig. 4. Løvblandingsskov på
lok. 4. Man kan se gamle
ege og bøge og enkelte ung
bøge. Til højre bag bøgen i
forgrunden ses en birk. No
vember 1973.
Torben Worsøe fot.

på det gamle matrikelkort som det ene
ste af de beskrevne lokaliteter matriku
leret og signeret som eng, hvilket må
antages at indebære, at området har væ
ret anvendt til høslet. Om floraen i be
gyndelsen af 1800-tallet kan intet oply
ses, og Mentz beskriver ikke denne eng.
I 1973 er engen bevokset med stor
skov af birk, hovedageligt Betula pubes
cens, hvoraf de ældste er op mod 100 år
gamle. Der er underskov af Fmngula
alnus, og en del Juniperus c01nmunis,
hvoraf mange er gået ud. Denne arts
forekomst kan måske tyde på, at områ
det i en periode har været afgræsset.
Der findes stadig træfri, græsset kultur
eng i nærheden trods den fjerne belig
genhed i forhold til landbrugsejendom
me. Bunden er fattigkær med Des
champsia caespitosa som dominant art
og med et betydeligt indslag af Sphag
num sp. Under de ret spredt stående
store birke er der i stedet tæt ung op
vækst af Betula pubescens. På den tidli
gere engs tørvebund findes et gammelt
egeh·æ, en skæv stamme tilsyneladende
fremvokset af en stub. Der findes under
denne ikke en eneste frøplante af eg, og
det gør der heller ikke i resten af eng
arealet. Denne eg vokser forøvrigt nær
overgangen fra birkeskov til ellesump
nær åen, hvor tørvelaget næppe er over
48

l m tykt. I birkeskoven findes en del
selvsåede Picea abies (Rødgran).
BEMÆRKNINGER OG
KONKLUSIONER
Lokaliteterne 1-3 har tidligere græsset
fattigkær som udgangspunkt, lok. 4 for
modentlig græsset skovbund og lok. 5
fattigkær drevet som høsleteng. Det har
vist sig, at alle lokaliteterne passerer et
stadium med birk som dominant træart.
Lok. 4 nåede dette stadium allerede før
år 1900, men denne lokalitet har nok al
drig været helt fri for eg. En meget min
dre lignende »skovø« med to ege, et par
bævreasp og nogle birketræer findes på
våd tørvebund i en græsset kultureng
ved Allinghoved. Bøgene synes derimod
ikke at have hørt til på lok. 4, de var
unge på Mentz' tid. Det er bemærkelses
værdigt, at der udenfor lok. 4 overhove
det ikke findes opvækst af eg eller bøg,
disse øvrige lokalitetm·s eneste eg stod
på lok. 5. Heller ikke andre steder i
nærheden findes opvækst af eg og bøg
på mosebunden undtagen i forbindelse
med dræning og til trods for, at disse træ
arter er hyppigt forekommende. Uden
for undersøgelsesområdet kan man her
og der finde ældre ege på våd tørve
bund med fattigkærvegetation, således
på Allinghoved ved Rosvigs østside og
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Fig. 5. Oversigt over ændringerne fra 1800 til 1973.

mellem Knudsø og Ravnsø i den nord
lige udkant af Firgårde skov, hvor ad
skillige store ege vokser mellem birk og
el på tidligere eng.
Beskrivelser og iagttagelser fra loka
liteterne 1-3 og lok. 5 viser stadier af en
succession fra åben mose til gammel,
lysåben birkeskov, mens de beskrevne fa
ser fra skovøen sammenholdt med dens
nuværende udseende viser udviklingen
fra overvejende birkeskov med indslag
af eg til gammel løvblandingsskov. I et
til at begynde med helt åbent område
kan man konstatere, at birkeskovstadiet
vil vare over 100 år. Der er på lok. 5 slet
ikke tegn til, at det vil ophøre endnu.
Man kan faktisk sige, at et stadium med
storskov af birk i sig selv kan vare 100
år, også et sted som her, hvor der er mo
dertræer af eg og bøg i nærheden. Det
at der overhovedet kan vokse eg og på
steder bøg på våd tørvebund gør det
dog sandsynligt, at disse træarter før el
ler siden vil indvandre. Der kan følgelig
i så fald i successionen tales om en stag
nationsfase med storskov af birk og med
tæt bundvegetation inden udviklingen
fortsætter. Dette kan antages at have sin
årsag i, at det tætte urterlække som nævnt

gør livet vanskeligt for frøplanterne, men
mindst lige så væsentligt er det nok, at
så længe man fra et areal konstant bort
fører store dele af den i omløb værende
næringskapital, fjerner man grundlaget
for tilvækst i tørvelagets tykkelse. Når
imidlertid anvendelsen af arealet ophø
rer, således at næringskapitalen forbli
ver på stedet, kan tilvæksten af tørvela
get komme igang igen. Herved hæves
jordoverfladen med tiden op over grund
vandspejlet, hvorved urtefloraen svæk
kes, og træernes frøplanter får forbedre
de vilkår. Den ændring, der er sket med
bundfloraen på lok. 4 fra Mentz' tid til
nu, tyder på at, at det virkelig forholder
sig således. Bundfloraen på lok. 5 er be
tydelig mere artsfattig end på lok. l , og
der synes da også på lok. 5 at foregå en
væsentlig pålejring af humusstoffer, en
udvikling som vel meget naturligt accel
lereres, når det er nået så vidt, at der
vokser større træer i området.
LITTERATUR
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Mindre meddelelser
Nye fund af ldovblad, Schizophyllum commune,
udenfor Nordsjælland

I en kort notits i Flora og Fauna 78 : 50 har jeg
gjort opmærksom på en række fund af kløv
blad udenfor Nordsjælland, som er det eneste
område i Danmark, hvor arten skulle forekom
me nogenlunde ælmindeligt. Alle fundene var
ha Sjælland, og jeg har siden modtaget oplys
ninger om nye lokaliteter og selv fundet arten
flere nye steder. Mest bemærkelisesværdige er

fundene fra Æbelø ved Fyn og Treide Næs
ved Vejle fjord. Nedenfor følger en oversigt
over de nye fund.
l) Hiied Skov, Kværkeby - arten fundet her ef
terår 1970 (Kaj Olsson).
2) Christiansminde, Sorø - arten fundet her ef
terår 1971 (Uffe Bertelsen).
3) Slagelse Lystskov - nogle hundrede stk. på
afskårne bøgegrene 3.10.1971.
4) Karrebækstorp Skov, Sydsjælland - få hun-

4&

5)

6)
7)
8)

drede stk. på fældede bøgestammer 26.11.
1972.
Valby, København - 2-300 eks. på rødderne
af alletræerne på bakken op til Zoologisk
Have 15.12.1972.
Treide Næs ved Vejle fjord - ca. 1000 eks.
på nedfaldne bøgetræer 24.1.1973.
Næsbyholm Storskov ved Tystrup Bavelse sø
5 eks. på nedfaldne bøgegrene 11.2.1973.
Æbelø nord for Fyn - ca. 100 eks. på ned
faldne bøgetræer 7.6.1973.
Sten Asbirlc
Østergade 45, 4000 Roskilde

Første guldbrasen (Sparus auratus L.) i danske
farvande

Naturhistorisk Museum, Århus, modtog 18.10.
1973 fra firmaet Bdr. Christensen en guldbra
sen, der hører til abbarreordenen (Perciformes),
og til familien havrucler (Sparidae). Fisken var
fanget i Århus-bugten.
Arten, der bliver ca. 50 cm, er hyppig i Miel
delhavet og langs østkysten af Atlanterhavet fra
de Kanaliske Øer og nordpå, men så nordligt
som ved Englanels sydkyst fanges den kun af
og til. Også i Norsøen er arten truffet. Arten er
ikke nævnt i "Danmarks Fauna«, ej heller i
Bruun et al. : List of Danish Vertebrates, eller
fra Danmark andetsteds i litteraturen. Eksem
plaret er således det første fra danske farvande.
Arten er let kendelig ved det guldglinsende
bånd hen over hovedet mellem øjnene - heraf
trivialnavnet. I dansk litteratur er den afbille
det i H. Hvass: Alverdens fisk. 1964.
Palle Johnsen
Zoologisk Institut,
Universitetsparken, 8000 Århus C
Er Leptidea sinapis ved at vende tilbage?

For et halv hundrede år siden var dagsommer
fuglen L. sinapis ret almindelig et par steder i
Jylland : ved Hadsten og ved Lunderskov, og
der berettes om tilfældige fangster rundt om i
landsdelen. I de sidste mange år har den været
fuldstændig forsvundet herfra. Det har knebet
at finde den på Sjælland, kun på Bornholm
kunne man finde den med sikkerhed. - Den l.
august 1971 var Flemming Binnerup fra Løg
stør på sommerfuglefangst ved den nedlagte
station Vrads mellem Bryrup og Silkeborg. Da
han var ny i faget, tog han en af de mange kål-
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svæm1ere, der fløj der, for at få den repræsen
teret i samlingen. Først nogen tid senere, da
han fik fat i en sommerfuglebog, erkendte han,
hvor helelig han havde været. - I fjor fik apo
teker Preben Jørgensen et eksemplar af L. sina
pis foræret af kanservatm E. Jensen, der havde
fanget den i Moesgård skov ved Århus engang
i maj 1972. Et enkelt eksemplar har naturligvis
ingen salgsmæssig interesse for en konservator,
men det er prisværdigt, at dyret blev overladt
til en, der kunne "bruge« det. - Der er altså
noget, der tyder på, at vi skal se godt efter
spinkle kålsommerfugle
maj-juni. Forårskul
elet er jo det talrigste.
G. Dam Jeppesen
Egebjergvej 4, 8751 Gjedved
Fund af torskemund, Linaria vulgaris, uden
spore

Efter at Jørgen Kristiansen i Flora og Fauna
76: 71 gjorde opmærksom på en ny blomster
form hos torskemund, hvor sporen manglede,
har jeg ved flere lejligheder undersøgt blom
strende bevoksninger af arten for om muligt at
finde lignende eksemplarer.
Den 20.8.1972 fandt jeg i en bevoksning af
torskemund på Stigsnæs i Sydsjælland 2 eksem
plarer, hvor de nederste blomster i klasen var
sporeløse. Den 2.9. 1973 fandt jeg nær spidsen
af Sjællands Odde ca. 10 eksemplarer af torske
mund, hvor de nederste blomster i klaserne var
uden spore. Også her var der tale om en større
bevoksning, hvor alle de øvrige pianter havde
nmmale blomster.
Jørgen Kristiansens forudseelse af, at den
spmeløse form kunne findes mange steder i
landet, synes at holde stik, idet sådanne eksem
plarer nu er fundet i Vesthimmerland syd for
Løgstør, i Midtjylland omkring Herning og Sil
kebmg, på øen Hjelm og i SV-Jylland på Skal
lingen (se Flora og Fauna 76: 159 og 160, 77:
24, 79: 50) foruden de 2 ovennævnte fund og
Jørgen Kristiansens eget fra Rude Skov i Nord
sjælland.
Sten Asbi1'lc
Østergade 45, 4000 Roskilde
Geografisk variation i farvemønstret hos
spidssnudet frø, Rana arvalis

Der fir{des i Danmark to farvevaliationer af
spidssnudet frø : en med tydelig 1ygstribe (som

hos strandtudse) og en uden denne stribe. Froi
land har i Flora og Fauna 78: 30-31 givet en
oversigt over vor hidtidige viden om farvevari
anternes udbredelse i Danmark. Individer med
lys 1ygstribe synes at være talrigere end de
ustribede i Jylland syd for Limfjorden. Fra
Vendsyssel, Læsø og Sjælland kendes kun ustri
bede individer (Flora og Fauna 49: 49-123).
Dog skriver Schiøtz i Danmarks Dyreverden
bd. 5, at de sjællandske bestande ganske over
vejende er ustribede, hvilket indebærer, at nog
le stribede individer må være fundet på Sjæl
land. Nærmere data nævnes dog ikke. Fra Fyn
vides tilsyneladende intet om farvevariationer
ne, udover at jeg i bogen >>En naturhistorisk
undersøgelse af højmoserne Holmegards Mose,
Storelung og Skidendam« (udgive� af Natur og
Ungdom) har nævnt forekomsten af stribede
individer på Storelung på Midtfyn.

Siden sommeren 1972 har jeg fanget spids
snudede frøer på flere lokaliteter rundt om i
landet for at konstatere, om de havde lys ryg
stribe eller ej. 27.8.72 fangede jeg på Tipperne
i Ringkøbing fjord 2 individer, hvoraf den · ene
havde rygstribe, men den anden manglede den
ne. 2.8.73 fangede jeg i Svanemosen syd for
Kolding i alt 8 individer, alle med rygstribe.
På Storelung på Fyn har jeg 15.10.72 og 15.6.73
fanget tilsammen 5 individer, ligeledes alle
med rygstribe. Alle individer, som jeg har fan
get på Sjælland, manglede den lyse rygstribe
(l på Holmegaards Mose ved Næstved 31.3.73
og 5 i Hov vig ved Nykøbing Sj. 5.9.73). Fun
dene stemmer godt overens med vor hidtidige
viden, men et større materiale savnes stadig.
Sten Asbirk
Østergade 45, 4000 Roskilde

Boganmeldelser
Kai Larsen: Kormofytemes taxonomi. 223 sider.
108 figurer. Pris kr. 60,00 (exe!. moms). Aka
demisk Forlag. København 1973.
I denne lærebog til l. del af cand. scient.
studiet behandler professor Kai Larsen de plan
ter der har en egentlig stængel : mosser, kar
sporeplanter og frøplanter. Denne inddeling i
tre grupper er ikke i overensstemmelse med bo
gens. Kai Larsen følger de teorier for planter
nes evolution og slægtskab der er fremsat af
den russiske botaniker A. Takhtajan. Bregnerne
regnes således for nærmere knyttet til frøplan
terne end de øvrige karsporeplanter. Nye syns
punkter er altid forfriskende, og bogens frem
stilling er klar og præcis. Dertil kommer at illu
strationerne tegnet af Bent Johansen er meget
smukke og særdeles nyttige. Store og tydelige
som de er bør de være et eksempel til efterføl
gelse for andre lærebogsudgivere. Der er mas
ser af infmmation at hente både i teksten og
illustrationerne. Bogen kan derfor anbefales til
alle der har brug for moderne viden i botanisk
systematik og morfologi.
E. N.
K. Gu.rry-Lindahl: An lever jorden! 176 sider.
14 fotos. Pris sv. kr. 34. Natur och Kultur.
Stockholm 1973.
»Jorden lever endnu, og derfor er der håb for
dens fremtid. Men det beror helt ud på menne
sket om der bliver nogen fremtid. Afgørelsen
vedrørende jordens og menneskets skæbne må
træffes i dettte årti.<< Således begynder K.
Cuny-Lindahl denne bog om naturværnsarbej-

de, rejser og ekspeditioner til mange af jordens
egne. Det største afsnit handler om Afrika hvor
forfatteren er FN's økologiske ekspert. Her har
han opholdt sig mange gange og over længere
tid, og han har besøgt snart sagt alle de afri
kanske stater i embeds medfør. Men vi følger
ham også til Indien, Australien, New Zealand,
Hawaii og Canada. Oplysende og kritisk for
tæller han om hvad der gøres, og måske især
om hvad der ikke gøres, for at bevare resterne
af det rige dyre- og planteliv der engang fand
tes overalt. Mest kritisk er han i bogens første
kapitel der bl. a. handler om Sverige. Heri be
brejder han de svenske myndigheder den dob
beltmoral de udviser ved at ville føre sig frem
som ledende i naturværnsspørgsmål, f. eks. ved
FN's miljøkonference i Stockholm 1972, samti
dig med at de ved forøget udbygning af deres
net af vandkraftværker ødelægger elve og ind
drager allerede erklærede naturparker til tek
niske formål. Bogens hovedtema er således na
tmværn, men dens værdi forøges yderligere ved
dens levende skildringer af naturområder man
almindeligvis ikke får lejlighed til at besøge.
E. N.
V. Hansen: Biller 8, Vandkalve og Hvimlere.
Danmarks Fauna 34 (1930). Genoptryk 1973.
Pris kr. 44,00.
V. Hansen: Biller 9, Vandkærer. Danmarks Fau
na 36 (1931). Genoptryk 1973. Pris kr. 34,00.
V. Hansen: Biller 10, Blødvinger m. m. Dan
marks Fauna 44 (1938). Genoptryk 1973. Pris
kr. 54,00.
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V. Hansen : Biller 12, Heteromerer. Danmarks
Fauna 50 (1945). Genoptlyk 1973. Pris kr. 52,00.
Det må konstateres med stor tilfredshed at
disse meget benyttede bind af Danmarks Fau
na nu er genoptrykt i deres oprindelige form,
og at hvert af dem er forsynet med et tillæg der
fører teksten a jour med den øjeblikkelige vi
den med hensyn til den danske billefauna. En
bedømmelse af bindenes indhold ligger uden
for denne omtales rammer. Interesserede hen
vises til de oprindelige anmeldelser i Flora og
Fauna (henholdsvis 1930:99, 1932:68, 1939 :110
og 1945:127), de to første ved J. Kr. Findal, de
to sidste ved N. Høeg. Den tekniske side af sa
gen med det fotografiske genoptryk er lykkedes
tilfredsstillende. Enkelte af figurerne er blevet
noget mørke, men de allerfleste er helt perfek
te, og teksten, selv den mindste sats, er klar og
letlæselig. Nu må man blot håbe at dette initi
ativ med genoptryk af ældre bind ikke forsin
ker udgivelsen af nye bind af denne uundvær
lige håndbogsserie.
E. N.
K. Curry-Lindahl: Låt dem leva. 388 sider. Ha
ben & Sjogren. Stockholm 1973.
Over tre hundrede arter og underater af hvir
veldyr (102 pattedyr, 174 fugle, 17 krybdyr, 17
fisk) er forsvundet i historisk tid, udryddet til
fordel for menneskelig virksomhed, og udryd
delsestempoet stiger. For øjeblikket må l art
om året afskrives som totalt udryddet. Over et
tusinde arter tmes jorden over. Deres individtal
er så lavt, og deres miJjø så ødelagt at de næp
pe har mulighed for at overleve med mindre
der gribes drastigt ind for at værne dem. Det
er disse tmede dyr K. Curry-Lindahl beskriver i
denne bog. I første afsnit giver forfatteren en
udmærket oversigt over vor viden med hensyn
til menneskets forhold til naturen gennem de
ca. 2 millioner år der er gået siden de første
menneskelignende væsener så dagens lys et sted
i Afrika. Derefter følger kapitlerne om de tme
de dyr ordnet efter verdensdele. Konsekvenser
ne af den bmtale udryddelse, for balancen i
naturen og dermed også for menneskets tilvæ
relse beskrives. Forfatteren fremsætter tillige
forslag til mulige løsninger på udryddelsespro
blemet, og han peger på at man i menneskets
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muligheder for at opretholde et rigt og natur
ligt dyreliv her på kloden også finder nøglen til
vore egne overlevelsesmuligheder. Bogen er så
ledes et tungtvejende indlæg i miljødebatten.
E. N.
R. Rozkosn y: The Stmtiomyioidea. (Diptera.) of
Fen.nosca.ndia and Den.mark. Fauna Entomolo

gica Scandinavica. Vol. l. 151 sider. 456 figmer.
Pris kr. 68,70. Scandinavian Science Press. Gad
strup 1973.
Med dette bind om våbenfluer påbegyndes
en ny serie af bestemmelsesbøger for skandina
viske insekter og andre leddyr. Serien skrives
på engelsk, hvad der vel nok kan få en hel del
ellers interesserede entomologer ti:l at gå langt
uden om værket, og det ville være synd. I det
foreliggende bind er sproget let tilgængeligt,
og de smukke og stort reproducerede figurer,
både habitusbilleder og detailtegninger, letter
bestemmelsesarbejdet Der er bestemmelsesta
beller over både imagines og larver, og i arts
beskrivelserne tages der tilbørligt hensyn til
begge stadier. Dog må man i en del tilfælde
nøjes med den oplysning, at larven er ukendt,
hvilket dog kun bør anspore til intensiveret
feltarbejde og klækningsforsøg. Beskrivelserne
slutter med knappe oplysninger om P-uropæisk
og skandinavisk udbredelse samt særdeles be
skedne bidrag vedrørende økologien. Den skan
dinaviske udbredelse beskrives mere udførligt i
det afsluttende katalog, hvor det er markeret
for hver enkelt art, i hvilke danske, svenske,
norske og finske »provinser« de er fundet. Et
kort, der burde være reproduceret lidt større,
viser de benyttede afgrænsninger af »provin
ser«. Kataloget er en nydannelse, der giver en
særdeles hurtig orientering om en arts udbre
delse.
I sagens natur går dette værk ikke så meget
i dybden med hensyn til dansk faunistik som
»Danmarks Fauna«, og det må da også håbes,
af det nye initiativ må opflamme DF-redaktio
nen til at fremskynde udsendelsen af nye bind.
>>Fauna Entomologica Scandinavica« fås kun
ved henvendelse til udgiveren : Scandhwvian
Science Press Ldt., Brordmp Bygade l, 4621
Gadstrup. Herfra vil også brochure-materiale
med beskrivelse af serien kunne fås.
E. N.
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Den anvendte litteratur samles i en liste, hvor de citerede forfattere nævnes i alfa
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