FLORA

oG

FAUNA

Udgivet af Naturhistorisk Forening for Jylland

Fangbælte på bøgestamme

Tidsskriftet bringer originale artikler
om udforskningen af Danmarks plante- og dyreliv, mindre
meddelelser om biologiske emner samt anmeldelser
af naturhistorisk litteratur

800 ARGANG

o

30 HÆFTE
AR HUS

o

SEPTEMBER 1974

FLORA

OG

FAUNA

udgivet af

Fra redaktionen:

NATURHISTORISK FORENING

Gennem en årrække har vi i sep
tember-hæftet bragt listen over
fonige års fund af storsommer
fugle. På dette punkt må vi des
værre skuffe læserne i år. På grund
af personlige forhold har det ikke
været muligt for Sv. Kaaber at få
listen færdig, inden dette hæfte
gik i trykken. Når man betænker,
hvilket kolossalt og tidrøvende ar
bejde der ligger i at samle og
vurdere listens mange enkeltob
servationer og udforme det hele
på en anskuelig måde, må man
egentlig imponeres over, at det
ikke er glippet før. Listen vil i
stedet for komme i december-hæf
tet, der således i år skulle komme
til at indeholde begge sommerfug
lelister. Til næste år håber vi igen
at kunne fordele dem over de to
sædvanlige hæfter.
Udeladelsen af sommerfugleli
sten i nærværende hæfte har til
gengæld medført, at en anden ar
tikel er kommet på tre måneder
tidligere end beregnet. Dette vil
sikkert glæde både forfatter og
læsere, og ikke mindst glæder det
redaktøren, der gerne ser stoffet
publiceret så hurtigt som muligt.
Det er selvfølgelig økonomien, der
sætter grænsen for, hvor mange
sider, der kan trykkes hver gang,
og disse grænser indsnævres mere
og mere på gmnd af de stærkt
stigende trykkeudgifter og de ide
lig gentagne portoforhøjelser.
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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.

Indsamling af insekter på bøg (Fagus silvatica L.)
ved hjælp af fangbælter
Af Boy Overgaard Nielsen

(Zoologisk Institut, Laboratorium A, Aarhus Universitet,

8000

Århus C)

W'ith an English Summary

I tidens løb er forskellige typer af fang
bælter blevet anvendt til indsamling af
insekter, der i en del af deres livscyklus
er tilknyttet h·æer og som - af denne
grund - på visse årstider foretager van
dringer op eller ned ad h·æstammerne.
En type fangbælter, der i reglen er
fremstillet af beviklinger af sækkelær
red, bølgepap, etc. omkring træstam
mer, kan tjene som kunstige overvint
rings- eller forpupningssteder for ned
vandrende kroneinsekter. På andre års
tider kan beviklingerne simpeltben be
nyttes som midlertidigt skjulested. En
ret omfattende litteratur behandler fang
bælter af denne type, der bl. a. er ble
vet benyttet i kampen mod skadedyr på
frugttræer. Lundblad (1926) anvendte
således denne metode til indsamling af
æblevikler (Carpocapsa pomonella L.)
og påviste ved samme lejlighed, at fang
bælterne generelt indeholdt en rig in
sektfauna, bl. a. blev arter som Borio
myia nervosa F.(Neuroptera), Anthocoris
galla:rum-ulm.i (D. G.), A. nemonnn (L.)
og Pentatoma rufipes L. (Heteroptera)
indsamlet i stort tal. Massee (1930),
Massee, Thomas og Hey (1935) samt
Massee og Greenslade (1938) har lige
ledes publiceret en omfattende oversigt
over insektarter indsamlet på æbletræer
ved hjælp af sådanne fangbælter.
Som det bl. a. fremgår af Lundblads
undersøgelse (op. cit.), kan bladlustæger
(anthocorider) og netvinger (neuropte
rer) forekomme i betydeligt antal i fang
bælterne. Denne indsamlingsmetode er
da også ved flere lejligheder blevet be
nyttet specielt overfor disse insekter
(Anderson 1962a, New 1967).
Siden 1969 er der i et forsøgsområde
i Hestehaveskoven ved Rønde udført
Flora og Fauna 80: 53-61. Arhus 1974.

entomologiske og økologiske undersøgel
ser over insektfaunaen på bøg. På bøge
stammerne er registreret udpræget op
og nedvandring samt generel aktivitet af
diverse insekter, bl. a. af former, der er
kendt for i vid udstrækning at benytte
fangbælter som overvinh·ingssted, f. eks.
nemopter-larver og antbocorider. Trods
den jævne og relativt glatte overflade
benyttes bøgestammerne i nogen ud
strækning som overvinh·ingssted for en
række kroneinsekter, idet de relativt
sparsomt forekommende barkrevner, lø
se barkflager og mospuder udnyttes som
skjulested (s. 59).
Med udgangspunkt i observationer
over den overvintrende insektfauna i na
turlige skjulesteder på bøgestammerne
var det nærliggende at undersøge, hvil
ket bidrag fangbælter opsat på træstam
merne kunne yde til vor viden om bø
gens fauna. Ved hjælp af fangbælter
skulle man uanset træets højde kunne
erhverve et udsnit af den fauna, der om
efteråret vandrer ned fra trækronerne dog vel at mærke kun former, der vil
acceptere sådanne kunstige skjulesteder.
Ved at anbringe fangbælter på træer i
skovbryn såvel som i højskov skulle
eventuelle forskelle i faunasammensæt
ning kunne påvises, således at der her
med ville kunne bidrages til belysning
af forsøgsområdets homogenitet.
Ved at sætte bælter op før nedvan
dringen påbegyndes og ved at fjerne så
danne med mellemrum efteråret igen
nem kan man muligvis få oplysninger om
tidspunktet for de forskellige arters ned
vandring, men det er givet, at der må
påregnes variationer i dette mønster fra
år til år, bl. a. som følge af vejrforhold.
I 1969 blev der opsat fangbælter på
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bøgetræer i forsøgsområdet; disse bælter
blev nedtaget i vinterhalvåret, således
at den fauna, der havde etableret sig,
fortrinsvis måtte bestå af former, der
faktisk overvintrede i fangbælterne. På
dette grundlag kunne den overvintrende
fauna beskrives. I 1970 blev fangbælter
ne derimod nedtaget i efterårets løb, så
ledes at eventuelle faser i faunaetable
ringen i de kunstige skjulesteder kunne
følges.
I det følgende skal det insektmateria
le, der er indsamlet i fangbælter på bøg,
præsenteres, og sammensætningen af
den regish·erede fauna analyseres. I den
ne forbindelse vil der blive draget sam
menligninger med den fauna, der er ob
serveret i naturlige skjulesteder på stam
merne.
LOKALITET
Hestehaven ved Rønde (ca. 25 km NNØ
for Århus) er en blandet skov på 176 ha;
forsøgsområdet består af 3 ha ren bøge
bevoksning fordelt på en ca. 90-årig høj
stammet overetage, gennemsnitshøjde
29.0 m, og en yngre underetage, gen
nemsnitshøjde 11.3 m. Forsøgsområdet,
dets vegetation, samt de omgivende bio
toper vil blive nærmere beskrevet i an
den forbindelse.
METODE
De anvendte fangbælter bestod af bøl
gepap, 3-4 lag (bredde ca. 20 cm) fast
holdt omkring stammerne med metal
tråd (fig. 1). I 1969 blev halvdelen af
de opsatte bælter beskyttet yderst med
plasticfolie, men denne forholdsregel vi
ste sig at være uheldig. I bøgesko
ven kanaliseres meget betydelige vand
mængder ned ad træstammerne (stam
mevand, stem-flow), således at fangbæl
terne i regnperioder gennemsives af
vand. Bælter beskyttet med plasticfolie
tørrer meget vanskeligt og danner gro
bund for udbredt skimmelvækst, hvorfor
bælter uden plasticdække blev anvendt
i 1970. Alle fangbælter blev anbragt i
brysthøjde.
54

I 1969 blev 60 fangbælter opsat sidst
i september - efter følgende system:
Station l: højskov, højstammet bøg,
ca. 120 m fra lysning, 10 bælter på over
etagetræer (5 med og 5 uden plasticfo
lie), 10 på underetagetræer (5 med og 5
uden plasticfolie); i alt 20 fangbælter.
Station 2: højskov, højstammet bøg,
ca. 80 m fra lysning, 10 bælter på over
etagetræer (5 med og 5 uden plasticfo
lie), 10 på underetagetræer (5 med og 5
uden plasticfolie); i alt 20 fangbælter.
Station 3: skovbryn, højstammet bøg,
træer i kanten af bevoksningen, nabo
bevoksning bestående af Abies grandis
Lindi., ca. 15 år gamle; 10 bælter på
overetagetræer (5 med og 5 uden pla
sticfolie), 10 på underetagetræer (5 med
og 5 uden plasticfolie); i alt 20 fang
bælter.
I 1970 opsattes omkring l. august i
alt 26 fangbælter fordelt på de tre oven
nævnte stationer (13 bælter på overeta
getræer, 13 bælter på underetagetræer).
I 1969-70 blev fangbælterne nedta
get om dagen (fra medio december til
primo marts) og i 1970 om dagen såvel
som om natten (kl. 24) (medio august til
primo oktober).
Med en skarp kniv blev bælterne skå
ret igennem og løsnet fra stammen. Ned
tagningen skete med største forsigtig
hed, således at så få dyr som muligt
faldt til jorden. Under nedtagningen var
skovbunden omkring stammen dækket
med presenning, således at nedfaldne dyr
let kunne opsamles. Efter nedtagningen
blev stammen afsøgt for eventuelle dyr
på det sted, hvor fangbælterne havde
været anbragt. De nedtagne fangbælter
og eventuelle opsamlede dyr blev an
bragt i en etiketteret plasticpose. I labo
ratoriet blev fangbælterne splittet ad, og
alle artbropoder indsamledes. Pupper
blev stillet til klækning, resten af mate
rialet opbevaredes i 70°/o alkohol.
Edderkappe-materialet vil blive be
handlet i en anden forbindelse. Tæger
blev bestemt af dr. R. Russel, Zoologisk
Institut, Århus, og øvrige insekter af for-

Fig.l. Fangbælte opsat på bøgestamme. (Trap-band on beech stem).
(Skyberg fot.)

fatteren. Hymenoptera parasitica be
stemtes blot til hovedgrupper.
FAUNAEN REGISTRERET
I FANGBÆLTERNE
I 1969 og 1970 indsamledes i fangbæl
terne henholdsvis 3731 og 796 insekter
fordelt på omkring 50 arter; som nævnt
blev en del af det indsamlede materiale
imidlertid ikke bestemt til artsniveau,
således at det faktiske artstal var noget
højere.
I det følgende skal blot insektmateri
alet præsenteres, men det bør dog næv
nes, at i 1969 var edderkopper absolut
dominerende artbropoder i fangbælter
ne; desuden fandtes nogle få tusindben
(Diplopoda, Julidae) samt en enkelt mos
skorpion (Pseudoscorpiones).
Blandt de edderkopper, der i vinteren
1969-70 påvistes i fangbælterne, må
især Clubiona pallidula (Clerck) frem
hæves, idet denne art i stort tal havde
spundet retræter mellem beviklingerne.
Brændegård (1966) angiver, at denne art
om vinteren kan findes i en retræte un
der løs bark. Edderkopper var langt min-

dre dominerende i fangbælterne 1970;
dette år svarede edderkopper, mejere,
bænkebidere og tusindben blot til 15200/o af det samlede materiale. Vigtig
ste edderkappeart var Dmpetisca socialis
(Sund.), der i efterårsmånederne stadig
var aktiv på stammerne (Nielsen, under
udarbejdelse, a); denne art har antagelig
blot benyttet bælterne som midlertidigt
skjulested.
Bænkebidere var i august 1970 meget
aktive på bøgestammerne og udgjorde
5-60/o af det samlede arthropod-materi
ale i fangbælterne; i vinteren 1969-70
var bænkebidere ikke repræsenteret i
nævneværdig mængde.
Faunalisten s. 60 giver en oversigt
over de insekter, der var repræsenteret i
fangbælterne. I tabel l er de i fangbæl
terne registrerede insektarter arrangeret
efter dominans; alle arter, der udgør
< l Ofo (subrecedente arter, Tisehler
1949), er udeladt fra tabellen. Det frem
går, at begge år repræsenterer mindre
end 10 arter over 90°/o af det samlede
individtaL Imidlertid viser tabellen og
så, at arternes relative abundans i de to
år - selv hvad de mest individrige arter
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Tabeli

Oversigt over de vigtigste insektarter registreret i fangbælter, vinteren 1969-70 og efteråret 1970.

Predarninant insect species recarded by trap-banding duri.ng the tvinter af 1969-70 and the autwnn
af 1970.

1970
efterår (autwnn)

1969-70
vinter (winter)
antal (nas.)

Ofo

T. luridus
Cantharis, juv.
C. abUterata
D. qtwdrimaculattts
R. mficallis
R. plan·irastris

2838
162
103
87
77
69
44
42

16
4
3
2

Total

3422

91

R. fagi
A. canfttsus

2
2
l
l

angår - er fundamentalt forskellig. Det
te er dog ikke udtryk for forskelle i bø
gefaunaens sammensætning fra år til år,
men skyldes blot, at fangbælterne de
pågældende år er nedtaget på forskelli
ge årstider (s. 54); der er tale om, at to
forskellige årstidsmæssige aspekter af
faunaen er repræsenteret i fangbælterne
1969-70 og 1970, nemlig henholdsvis
vinter- og efterårsfaunaen.
Betragtes de i tabel l anførte arter be
mærkes, at bøgeloppen (R. fagi) i 1969
udgjorde > 700fo af den samlede fauna,
men i 1970 blot omkring l Ofo. Foridarin
gen herpå er givet, at bælterne i 19691970 blev nedtaget på et tidspunkt, hvor
bøgeloppen havde gemt sig bort for at
overvintre, og mange havde valgt fang
bælter som overvintringssted, medens
nedtagningen i 1970 skete før bøgelop
pen endelig havde etableret sig for vin
teren. Ved hjælp af fangtragte på træ
stammerne blev der således sidst i no
vember-først i december registreret en
meget betydelig forøgelse af bøgeloppe
aktiviteten på stammerne (Nielsen 1974).
Omvendt udgjorde skovørentvisten
(Ch. acanthopygia) > 700fo i 1970, men
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Ch. acanthapygia
P. fasciana
D. qttaclri.maculatus
P. assi.mil-is
C. abUterata
F. aul'iculm·ia
R. fagi.
D. agilis
L. melanapa

antal (nas.)

0/o

567
58
42
21
22

71
7
5
3
3

12
11
9
9

2
l
l
l

751

94

< l Ofo i 1969. I den periode, hvor fang
bælterne blev nedtaget i 1970, var Ch.
acanthopygia særdeles aktiv på bøge
stammerne ved nattetid. Den betydelige
forskel i denne arts absolutte og procen
tiske betydning i 1969 og 1970 skal gi
vet fortoll<es således, at skovørentvisten
i sin aktivitetsperiode om efteråret be
nyttede fangbælterne som dagskjul, men
at bælterne var af ringe betydning som
egentligt overvintringssted. Det skal til
føjes, at i skovbunden blev der ved
hjælp af nedgravede fangglas registreret
ørentvisteaktivitet vinteren igennem. Til
svarende var løbebillen D. quadrimacu
lattts i 1970 stadig aktiv i efterårsmåne
derne, hvor den antagelig i første række
har benyttet fangbælterne som dagskjul,
mens individer af denne art, der i 1969
blev fanget i bælterne, antagelig repræ
senterede regulær overvintring.
Den regish·erede insektfauna rummer
en række forskellige økologiske indslag.
Med udgangspunkt i litteraturoplysnin
ger om arternes habitattilknytning samt
yngle- og fødebiologi må det antages, at
ca. halvdelen af de registrerede insekt
arter kan gennemføre hele eller største-

delen af udviklingen på bøg, selvom kun
et fåtal primært er knyttet til dette vært
træ (Nielsen, under udarbejdelse, b).
Omkring halvdelen af disse arboreale
(trælevende) arter er overvejende knyt
tet til blade, resten til grene og stam
mer; en enkelt art, bogvikleren (P. fasci
ana), lever af bog, som den udhuler.
Forpupningen finder normalt sted i
barkrevner etc., men bølgepapbeviklin
gerne accepteres altså ligeledes.
Arter som ørentvisten Ch. acanthopy
gia samt billerne C. obliterata og S. me
lanogrmmnus er repræsentanter for en
vigtig økologisk gruppe i bøgeskoven,
nemlig arter, der på et eller andet tids
punkt målrettet opsøger bøg, f.eks. for at
søge føde eller overvintringssted (Niel
sen, under udarbejdelse, b). I sensomme
ren er Ch. acanthopygia således yderst
talrig på bøgestammerne, hvor den over
vejende ernærer sig af epifytter, mens
arten på andre årstider overvejende er
lmyttet til skovbunden. S. melanagram
mus er især forår og efterår observeret på
bøg, hvor den fouragerer. Æglægningen
finder sted i skovbunden, og larven er
jordlevende rodæder (Nielsen, under
trykning). C. obliterata, der ellers over
vejende angives som værende knyttet til
nåletræer, er truffet i fangbælterne på
bøg fra august. Denne art overvintrer i
bøgeskoven og migrerer om foråret atter
tilbage til nåletræerne (Funke 1972;
Nielsen, under udarbejdelse, a). C. obli
terata synes således ret tidligt om foråret
at søge ind i bøgeskoven for at finde et
passende overvintringssted.
Almindelig ørentvist (F. auricularia)
er ikke nogen egentlig skovform, men
kan træffes på mange forskellige bioto
per. Når denne ørentvist forekommer i
bøgeskoven, er den imidlertid antagelig
ligesom Ch. acanthopygia en del af året
knyttet til skovbunden; formodentlig op
søger F. auricularia bøgestammerne un
der fouragering. Cantharis-larver, der i
vinterhalvåret er meget almindelige på
skovbunden i bøgeskoven, forekommer
ligeledes på stammerne (Nielsen 1974),
hvor larverne muligvis bl. a. jager bæn-

kebidere. Forekomsten i fangbælterne
betyder således ikke, at larverne over
vinh·er her, men blot at bælterne benyt
tes som et midlertidigt skjulested, f. eks.
under ugunstige vejrforhold.
Endelig må en række af de arter, der
er nævnt i listen s. 60, betragtes som
gæster - først og fremmest fra skovbun
den og dennes urtevegetation. Dette
gælder således Rhopalus sp., N. fe1'tts og
L. rugulipennis (Heteroptera), M. aene
us, O. aeneus, L. melanopa, Ph. nemo1'U1n, T. carinatus, C. quadridens og C.
tube1·cttlosus (Coleoptera), m. fl. Løbe
billerne P. assimilis og Pt. vulgæris er li
geledes muligvis blot tilfældige gæster
fra skovbunden, men da disse - samt
visse andre større løbebiller - regelmæs
sigt er iagttaget på bøgestammerne om
natten, er det muligt, at disse arter i en
vis udstrækning ligefrem søger op ad
træstammerne for her at gå på jagt efter
egnede byttedyr, f. eks. nøgne snegle.
Som påvist af Tod (1973) fortærer en
række carabider - specielt de større ar
ter - snegle.
De tre Anthocoris-arter, der er påvist
i fangbælterne (se faunaliste, s. 60), om
tales af Strawinski (1969) som eksempler
på tægearter, der forekommer på træ
stammer, men også andre steder i skov
økosystemet, f. eks. i trækronerne, samt
i busk- og urtevegetationen. Denne bio
logiske gruppe af tæger omfatter over
vejende meget mobile rovdyr, der van
drer fra plante til plante. Anderson
(1962 b) præciserer, at A. gallarum-ulmi
kun yngler i galler fremkaldt af bladlu
sen Eriosama ulmi på elm; denne vært
plante er yderst fåtalligt repræsenteret i
forsøgsområdets underetage. Imagines
angives dog at fouragere på en række
forskellige træer og buske (Southwood og
Leston 1959).
Snudebillen R. quercus er tilfældig
gæst fra egebevoksninger i nabolaget.
Som omtalt s. 54 blev der i 1970 ned
taget bælter om dagen og om natten. I
det første tilfælde skulle der således væ
re mulighed for at registrere udprægede
natdyr, der om dagen skjuler sig, me57

dens bælter nedtaget om natten bl. a.
skulle rumme udprægede dagdyr. Dette
forsøg afslørede imidlertid ingen klare
tendenser; en sammenligning af fauna
sammensætningen på tre forskellige
fangsttidspunkter i løbet af efteråret
1970 viste heller ingen overbevisende
forskelle og gav dermed ingen oplysnin
ger om faunaetableringens forløb i fang
bælterne i den pågældende periode.
I årene 1969-74 (december-marts) er
barkrevner, mospuder og andre potenti
elle overvintringssteder på bøgestammer
jævnligt blevet undersøgt for overvint
rende arthropoder. Fig. 2 viser nogle ek
sempler på sådanne naturlige overvint
ringssteder på bøgestammer. Blandt de
påviste insekter er bøgeloppen klart do
minerende; i det samlede materiale af
insekter (n
ca. 2200) indsamlet i mos
puder, barkrevner, etc. udgør denne art
således over 950/o.
En række forfattere har tidligere re
gistreret barkrevner og løse barkflager
som overvintringssted for bøgelopper (se
Nielsen 1970); Bachli (1969) fremhæver
denne arts hyppighed blandt overvint
rende biller påvist i barkprøver. Baseret
på de udførte undersøgelser synes fang
bælterne på bøgestammerne navnlig at
have spillet en rolle som overvintrings
sted for bøgelopper (tabel l); i dette til
fælde har bælterne altså fungeret som et
egnet supplement til de eksisterende,
naturlige overvintringssteder på bøge
stammerne.
Blandt de insekter, der påvistes over
vintrende i barkrevner og lignende gem
mesteder på bøgestammerne, må også
Anthocoris-arter - især A. confusus fremhæves; disse tæger udgjorde et par
procent af den overvinh·ende insektfau
na. Som nævnt s. 53 benyttede Anthoco1'is-arterne også fangbælterne som over
vintringssted; også tægen T. luridus var
ret hyppig i fangbælter såvel som i bark
revner, etc.
Endelig må det fremhæves, at hver
ken i de naturlige overvintringssteder
på stammerne eller i fangbælterne fore
kom Chrysopa-larver i nævneværdigt
=
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tal. Sammenlignet med det righoldige
materiale af neuropter-larver, der i ud
landet er indsamlet ved hjælp af fang
bælter (New 1967), var resultatet fra
Hestehaven på dette område overras
kende ringe.
De dominerende overvinh·ende in
sektarter i fangbælter, såvel som i bark
revner, etc., var R. fagi, A. confusus, og
T. luridus i nævnte rækkefølge; disse ar
ter udgjorde tilsammen 80-980/o af den
samlede insektfauna. I vintermånederne
er faunaen i fangbælter således stort set
identisk med faunaen i naturlige over
vintringssteder på bøgestammerne, i det
mindste hvad dominerende insekter an
går.
INSEKTERNES TOPOGRAFISKE
FORDELING
Som omtalt s. 54 er der foretaget ind
samling på tre stationer, hvoraf to er be
liggende i mørk højskov og en i skov
bryn vendt mod en ung nåletræsplant
ning (s. 54).
På hver af de to højskovlokaliteter
blev der i 1969 indsamlet henholdsvis
1781 og 1649 insekter, men blot 358 i
lysningen, d. v. s. at henholdsvis 470/o,
440/o og 90/o af den samlede insektfauna
blev registreret på de h·e stationer. Over
900/o af det samlede materiale stamme
de således fra højskov. I 1970 blev over
halvdelen af det samlede individtal ind
samlet på station l, d. v. s. i den største
afstand fra skovbrynet.
Antallet af overvinh·ende anthocori
der, T. luridus og R. fagi i fangbælterne
syntes at stige fra skovbrynet til højsko
ven, medens antallet af snyltehvepse
derimod var højest i skovbrynet. Imid
lertid var individtallet af T. luridus og
af snyltehvepse ret beskedent, hvorfor
ovennævnte fordelingsmæssige tenden
ser ikke blev nærmere analyseret. Dette
var derimod tilfældet for anthocorider
nes (n= 188) og bøgeloppens (n= 2840)
vedkommende; ved hjælp af en t-test
kunne påvises, at der ikke var nogen sig
nifikant forskel i antallet af anthocorider
på station l og 2 (50/o niveau); derimod

c

Fig. 2. Naturlige overvintringssteder på bøgestammer: A. Epifytbevoksninger; B. Løs bark; C-D.
Barkrevner.

Nat"Ural hibemotion sites on beech stems: A. Epiphytic growths, B. Loose bark, C-D. Bark creoices.
(Skyberg fot.)
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var forskellen mellem station l og 3
samt 2 og 3 signifikant (i begge tilfælde
0.01 > P > 0.002). Dette betyder, at
denne gruppe faktisk er langt kraftigere
repræsenteret i fangbælterne i højsko
ven end i skovbrynet, samt at ingen af
de to højskovstationer specielt foretræk
kes. Heller ikke for bøgeloppens ved
kommende kunne der påvises forskelle i
forekomsten på stationerne l og 2 (50fo
niveau); mellem stationerne l og 3 samt
2 og 3 var forskellen derimod signifikant
(P < 0.001). R. fagi overvintrer således i
første række i fangbælter opsat i højsko
ven, uden at nogen af de to højskovsta
tioner specielt kan fremhæves.
Bøgeloppeangreb i skovbryn er ofte af
meget betydeligt omfang, og individtal
let indsamlet i fangbælterne her afspej
ler således ingenlunde de mængder af
bøgelopper, der forekommer i maj-juni.
En forklaring på dette misforhold kan
muligvis være, at stammerne i skovbry
net er mere eksponeret for klimatiske
ekstremer, og at disse træer dermed kan
frembyde mindre gunstige overvintrings
betingelser for bøgelopperne end f. eks.
den tilstødende nåletræsplantning. An
tagelig er bøgelopper fra skovbrynet i
vid udstrækning søgt over på nåletræer
ne eller til andre egnede overvinh·ings
steder (se Nielsen 1970). Heller ikke i
barkrevner eller under løs bark på de
eksponerede stammer i skovbrynet blev
bøgelopper fundet i større tal.
En sammenligning af den overvintren
de fauna i fangbælter anbragt på over
etage- og underetagetræer viser ingen
væsentlige forskelle i artssammensæt
ning eller i arternes relative betydning.
FAUNALISTE
Insekter indsamlet i fangbælter på bøg, Heste
haven, vinteren 1969-70 og efteråret 1970. (List

of insect species recorded d!tring the winter of
1969-70 and the autumn of 1970 by trap-band
ing on beech stems in Hestehaven).
Dermaptera: Chelidurella acanthopygia (Gene),
Forficula auricularia L.; Hemiptera.-Heteropte
ra: Troilus Juridus (F), Rhopalus sp., Empicoris
vagabundus (L.), Nabis ferus (L.), Anthocoris
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confusus Reut., Anthocoris gallarum-ulmi (D.G.),
Anthocoris nemorum (L), Lygus pratensis-kom
plekset, 0 Lygus rugulipennis Popp., Orthops
kalmi (L.); Hemiptera.-Homoptem: Ledn aurita
(L.); Thysanoptera.: gen. sp.; Neuroptera.: Chry
sopa sp. (larver); Coleoptera.: Dromius agilis
F., Dromius quadtimaculatus L., Dromius qua
drinotatus Panz., Platynus assimilis Payk., Pte
rostichus melanadus Illig., Cantharis-larver,
Dennestes lardarius L., Meligethes aeneus F.,
Olibrus aeneus F., Rhizophagus dispar Payk.,
Lathtidius minutus L., Coccinella 5-punctata L.,
Coccinella 7-punctata L., Coiccinella 10-punc
tata L., Coccinella 14-punctata L., Coccinel
la obliterata L., Rabocerus foveolatus Ljungh.,
Rhinasirnus ruficailis L., Rhinasirnus planiro
stris F., Orchesia minor Walk., Lema melanopa
L., Phyllotreta nemorum L., Tropipboms cari
natus Miill., Acalles turbatus Boh., Strophoso
mus melanogrammus Forst., Ceuthorrhynchus
quadridens Panz., Cionus tuberculosus Scop.,
Rhynchaenus quercus L., Rhynchaenus fagi L.,
Scolytus intricatus Ratz., Xyloterus domesticus
L., Diptera: Mycetophilidae, gen. sp., Bibio le
pidus Lw., Drosophila sp., Epistrophe cincta
(Fa!!.) (larve), Pollenia mdis F.; Lepidoptera.:
Pammene fasciana Z., Solenobia Iiehenella (L.),
Operophtera fagata (Scharf.) ; Hymenoptera.:
Braconidae, gen. sp., Ichneumonidae, gen. sp.,
Chalcidoidea, gen. sp., Ophion sp.
"se Woodroffe 1966 og Stewart 1969.
SUMMARY

The insect fauna recorded by means of tra.p
band·ing on beech (Fagtts silvatica L.).
During the late summer and the autumn many
insect species descend from the beech canopy
to over-winter in natura! hibernation sites on
the beech stems, e.g. in bark crevices, in epi
phytic growths, and under bark, or the desc
ending insects hibernate in the forest floor.
In 1969-74 (December-March) about 2200
individual insects were collected from natura!
hibernation sites on beech stems. Further, in
the winter of 1969-70 and the autumn of 1970,
descending canopy insects were collected by
means of trap-banding, thus the insect fauna
hibernating in natura! and artificial hibernation
sites on the stems could be compared.
The experiment was carried out in a 90-years
old beech stand in the mLxed forest Hestehaven
near Rande, Eastem Jutland, Denmark In
August-September 1969 and 1970 cormgated
cardboard bands were put out on stems of
overstmy and understory beech trees ; the dark

high forest as well as the edge of the wood
were represented. A total of 60 and 26 bands
was put out in the two years, respectively. In
1969-70 the bands were removed during the
day, from the middle of December to early
March, and in 1970 the sampling was carried
out during the day and the night, from the
middle of August to early October.
The insect fauna recorded by means of trap
banding is presented. In 1969 and 1970 3731
and 796 individual insects were collected, re
spectively; at Ieas t 50 insect species were re
corded from the bands. In 1969 spiders were
predominant arthropods in the bands. Abundant
species were Cl'ltbiona pallidula (Clerck) (winter
of 1969-70) and Dmpetisca sociaUs (Sund.) (aut
umn of 1970), however, the latter species was
only temporarily hiding in the bands.
lt was demonstrated that about lO insect
species represented > 90% of all individual in
sects recorded from the trap-bands (table l);
even considering predominant insect species,
the fauna recorded from the bands 1970 was
basically different from the records of 1969-70,
representing autumn and winter aspects, re
spectively. Details of the seasonal activity of
predominant species are given. The beech
weevil (Rhynclwenus fagi L.) was predominant
insect species hibemating in the trap-bands
(> 70°/o, 1969-70), whereas in the autumn of
1970, this species made up lOfo of the total
number of individual insects recorded; the
latter year, the trap-bands were removed befare
the hibernation of the beech weevil com
menced. In the autumn of 1970, the woodland
eatwig (Chelidurella acanthopygia (Gt'me)) made
up > 70% of all individual insects recorded;
this species, grazing on epiphytic growths on
the stems, was temporarily hiding in the trap
bands, however, only a few specimens were
present in the bands during the winter.
Notes on the ecology of the species recorded
are given, especially as regards association with
habitat. A number of visitars from the forest
floor and the herb layer or from neighbouring
forest stands were present in the bands.
In the natura! hibernation sites on the beech
stems as well as in the trap-bands, R. fagi, an
thocorids, and the bug Troilus luridus F. were
predominant insects, consUtuting 80-98% of
the total insect fauna hibernating in these sites;
thus concerning predominant insect species, the
winter fauna of trap-bands and that of bark
crevices, etc. on the stems are identical.
The spatial distribution of the predominant
insects was discussed; a significantly higher

number of anthocorids (t-test: 0.01> P> 0.002)
and beech weevils (t-test: P < 0.001) was
recorded from bands placed in the dark high
forest, compm·ed with bands put out on stems
near the edge of the stand.
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Ornithologiske noter fra øen Sværm i Stavns Fjord, Samsø
Af Elsebeth Lassen

(Kleinsgade

l,

København V)

Øen Sværm ligger i det nordvestlige
hjørne af Stavns Fjord nogle få hundre
de meter syd for Ægholm, hvis fauna og
flora den da også i det væsentligste re
producerer (jvf. Flora og Fauna 77: 8991, Århus 1971). I P. Resen's Descriptio
& Illustration Samsoæ (1675) optræder
øen under navnet Sw6rum, i Markbogen
fra 1683 som Suelem/Suerm, hos Jens
Sørensen (1690-91) som Suerm, hos
Thurah (1755) som Swerm og endelig
fra 1793 (matrikelskort) som Sværm.
»Vekslen mel. l og r genfindes i den jy
ske Udtale af Navneordet Sværm, som
derfor godt kunde foreligge her. Mul.
har Øen heddet Sværmø, sml. Svelmø
ved Faaborg, med Henblik paa de tal
rige Søfugle, som bygger der« (Dan
marks Stednavne Nr.1, Samsøs Stednav
ne, København 1922, p. 68). Sværm,
»17,4 Td. Ld.« (Achton Friis, De Dan
skes Øer II, København 1927, p. 93), be
står af et af ret store engpartier omgivet
højdedrag, der dog mod SØ skråner
stejlt lige ned til vandet. Højdedraget,
der er lavest på midten, er i reglen ud
lagt med byg og arnhegnet på grund af
græssende ungkvæg. Det skråner jævnt
ned mod Ø-SØ og er her uden den for
de øvrige, stejle skråninger karakteristi
ske træbræmme (buske, løv- og nåletræ
er). I øens nordligste del, det af måger
ne helt dominerede område, skærer en
lav, stenfyldt vig sig ind i sh·andengen.
Floraen er i det store og hele som Æg
holms, også hvad de sjældnere arter som
Lav Hindebæger og Smalbladet Klokke
angår. Blodrød Storkenæb (Geranium
sanguineum), der er almindelig på Hjort
holm, Stavnsfjordens største ø, er dog
tilsyneladende ikke repræsenteret. Også
fuglefaunaen ligner i høj grad - og na
turligt nok - Ægholms, men selv ubety
delige afvigelser kan være af betydning
for den omfattende grundige monografi,
som lokale skolede ornithologer utvivl62

og Jes P. Asm:ussen

(Bredgade 77, København K)

somt engang vil skabe, og til hvilken for
arbejder allerede er gjort, ikke blot med
B. Løppenthin's fortrinlige bidrag fra
1948 (Fugleliv paa Samsø med særligt
Henblik paa Ynglefuglene i Stavnsfjord,
pp. 35-40 i »Samsø. Danmarks Midt
punkt«. Samlet af Bent Rasmussen), men
også med i andre sammenhænge publi
cerede iagttagelser, f. eks. Achton Friis,
De Danskes Øer II, Kbhvn. 1927, om
forårsrejsen 1922, hvor bl. a. Blåhals (p.
30), Vendehals (p. 40), Sort Stork (p. 62;
august 1919), Atlingand (p. 83) anføres.
G r å a n d (Anas pl. platyrhynclws L.)
l par den 23. aptil og den 10. august 1973, 2
par den 10. april l974.
E d e r f u g l (Somateria m. mollissima L.)
Øens almindeligste ynglefugl. Iflg. Anders Holm
Joensen var bestanden i 1971 20 par (Ederfug
len (Somateria mollisi:ma) som ynglefugl i Dan
mark. [Danske Vildtundersøgelser Hefte 20],
Vildtbiologisk Station, Kalø - Rønde 1973, p. 17
ff.). Den 23. april 1972 lå ca. 100 »i ring« om
kring øen, den 10. august 1973 ca. 75 (hunner
og ungfugle). Den 10. april 1974 taltes 19,
hvoraf langt de fleste var hanner.
T o p p e t S k a l l e sl u g e r
(Mergus s. serrator L.)
Alm. ynglefugl. 2 8 8 den 23. april, 4 den 6.
juli, og 2 8 8 og l <:j? (med et anseligt kuld)
den 18. juli 1973.
G r a v a n d (Tadorna tadorna L.)
Alm. ynglefugl. 6 par den 23. april, 6 den 6.
juli 1973. Påfaldende mange (ca. 50) den 10.
april l974.
K n o p s v a n e (Cygnus olor Gmelin)
l par den 23. april, den 6. og den 18. juli 1973.
2 par med henholdsvis l og 3 unger den 10. au
gust 1973. 3 par den 10. aprill974.
T å r n f a l k (Falco t. tinn tmculus L.)
l jagende over engen på vestøen den 21. juli
1973.
F a s a n (Phasianus colchicus L.)

l 8 ad. den 6. juli 1973.

A g e r h ø n e (Perdix p. perdix L.)
l par den 23. april og et kuld den 10. august
1973, l par den 10. aprill974.
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Fig.l. Sværm (med
Ægholm t. v.) set fra vest.
Juli 1973.
S t r a n d s k a d e (Haematopus o. ostraleg11s L.)
Meget almindelig. Ca. 20 den 23. april 1973, ca.
30 den 10. aprill974.
V i b e (Vanellus vanellus L.)
Ynglefugl. Ca. 10 den 23. april 1973, ca. 50 i
samlet flok den 6. juli samme år; ca. 25 spredt
over øen den 10. aprill974.
S t o r Præ s t ek r a v e
(Charadrius h. hiaticula L.)
3 den 10. august 1973. Ikke ynglefugl.
S t o r R e g n s p o v e (Nu.menius a. arq11ata L.)
4 flyvende østover den 6. juli og 11 fourageren
de den 10. august 1973.
M u d d e r k l i r e (Tringa hypoleucos L.)

l den 18. juli, l +3 den 21. juli og l den 10.

august 1973.

R ø d b e n (Tringa t. totanus L.)

Ca. 10 den 23. april 1973 og 6 den 10. april
1974.
H v i d k l i r e (Tringa nebularia Gunnerus)
l den 6. juli 1973.

S v a r t b a g (Lants ma.ri.ntts L.)
En enkelt den 23. april og 6. juli, 3 den 21. juli
og 2 den 10. august 1973; en enkelt den 10.
aprill974.
Sølvmåge

(Lartts a. a.rgentattts Pontoppidan)
Den dominerende mågeart. Ca. 50 den 23. april
og 6. juli, ca. 20 den 21. juli 1973; ca. 30 den
10. april 1974.

Fig. 2. Vigen i Sværm's
nordøstlige del. Juli 1973.
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S t o r m m å g e (Lants c. ca.nus L.)

l par den 23. april, men iøjnefaldende mange

(50-60) den 6. og 18. juli 1973.

H æ t t e m å g e (Larus ridibundus L.)
Ganske enkelte den 23. april, ca. 45 den 6., ca.
60 den 18. og ca. 80 (fortrinsvis ungfugle) den
21. juli 1973; ca. 20 den 10. aprill974.
H a v t e r n e (Stema paradisaea Pontoppidan)
Ret almindelig ynglefugl. Fjordternen har ikke
kunnet konstateres med fuld sikkerhed.
S p l i t t e r n e (Stema s. sandvicencis Latham)
Ca. 10, adskillige ungfugle, den 21. juli 1973.
R i n g d u e (Coltt:m ba p. palumbus L.)
2 par fast ynglende i træbræmmen mod SØ.
M u r s e j l e r (Apus a. aptts L.)
Ofte flyvende over øen.
S a n g l æ r k e (Alauda a. arvensis L.)
Alm. ynglefugl.
L a n d s v a l e (Hinmdo r. rustica L.)
Ofte flyvende over øen.
B y s v a l e (DeUchon w·b. U1'bica L.)
Ret ofte omkring øen.
D i g e s v a l e (Riparia 1'. riparia L.)
Almindelig omkring øen.
G r å k r a g e (Comus corone comix L.)
2 den 23. april, 4 den 18. juli, 6 den 21. juli og
10 den 10. august 1973. Synes ikke at yngle på
øen.
M u s v i t (Parus m. ma;or L.)
Ca. 10 den 6. juli 1973, utvivlsomt et på øen
udklækket kuld.
S o l s o r t (Tu.rdus 111. merula L.)
1-2 par fast ynglende.
E n g p i b e r (Anthus p. pmtensis L.)
1-2 par fast ynglende.

S t æ r (St-unws v. vulgaris L.)
Ses ofte, men yngler ikke på øen.
T o r n i r i s k (Carduelis c. cannabina L.)
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Ca. 15 samlet i flok den 23. april 1973; ikke
ynglefugl.
B o g f i n k e (Fringilla c. coelebs L.)
l hørtes den 6. juli 1973.
R ø r s p u r v (Emberiza sch. schoenidus L.)
l par fast ynglende.
G r å s p u r v (Passer d. domesticus L.)
l par den 6. juli 1973.
TILLÆG
Supplerende meddelelser om Samsøs fuglefauna
(jvf. Flora og Fauna 71. årg., 1965, p. 158 ff.,
73. årg., 1967, p. 37 ff., 74. årg., 1968, p. 55 ff.,
75. årg., 1969, p. 121 ff. og 77. årg., 1971 p. 89
ff.):
S o r t a n d (Melanitta n. nigm L.)
l 8 ad. flydende i strandkanten ved Vorbjerg
den 28. marts 1972.
T e j s t (Cepplws grylle atlantis Salomonsen)
Et indtørret eksemplar i ungedragt fundet ved
Vorbjerg den 15. maj 1971. l med føde (Tang
spræl) ved redehullet i kystskrænten i Langda
len den 13. juli 1973.
Nø d d e k r i g e r

(Nuci.fmga caryocatactes macrorhynchos Brehm)
2 ved skovløberhuset ved Plantagen d. 28. marts
1971.
L i l l e Do m p a p

(Pyrrhula pyrrhula europaea Vieillot)

l 8 i en have ved Vorbjerg den 4. april 1971.

S t i Il i t s (CardueUs c. cardueUs L.)
3 ved flyvepladsen den 31. marts 1971.
F u g l e k o n g e (Regulus r. regul-us L.)
Ca. 10 i granerne i en have ved Vorbjerg den
22. april 1973; adskillige sammesteds den 11.
maj 1974.
Gærdesmutte

(Tmglodytes tr. tmglodytes L.)

l ved Vorbjerg den 14. oktober 1973.

Rødfarvning af Horn Sø ved Lemvig
forårsaget af dinoflagellaten Oxyrrhis marina
Af Jørgen K,-ist-iansen

(Institut for Planteanatomi og Cytologi, Københavns Universitet)
With an English Summary

INTRODUKTION
I udløbet af Horn Sø nord for Lemvig
konstateredes den 24. september 1973
en kraftig rødfarvning af vandet, og
samtidig viste det sig, at 200 kg ål op
bevaret i hyttefade var døde. Det var
nærliggende at sætte disse dødsfald i
forbindelse med rødfarvningen, og vand
prøver såvel fra udløbet som fra selve
søen indsendtes derfor til Miljøstyrelsens
fiskerilaboratorium i Charlottenlund, og
i forbindelse hermed også til forfatteren
af denne meddelelse.
LOKALITETEN
Horn Sø er en fladvandet, 1,25 m dyb
sø. Dens areal er 28 ha. Den er ved et

afspærringsforland afgrænset fra Lem
Vig ved Limfjorden, hvortil den har ud
løb reguleret ved hjælp af en selvluk
kende sluse. Den modtager mindre til
løb fra henholdsvis vest og syd; ved
sidstnævnte tilløb er placeret et rens
ningsanlæg.
Søen er omgivet af marker og enge.
Den er kranset af en tynd rørsump (Fig.
1), der er under påvirkning af kreatur
græsning. Denne rørsump består dels af
tagrør (Phmgmites communis) og dels af
strandkogleaks (Scirpus mar-itimus), der
især mod udløbet afløses af blågrøn kog
leaks (Scirpus tabemaemontani). Ved sø
ens østlige bred, nær udløbet, er der be
voksning af strand-asters (Aste1· tripoli-

Fig. l. Den saltprægede rørsump langs Horn Søs bredder, domineret af strand-kogleaks (Sci1'pus

ma.rithnus) og blågrøn kogleaks (Sci·rpus taberna.emontani). (Foto P. Vestergaard).
Flora og Fauna 80: 65-69. Arhus 1974.
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Fig. 2. En planktonprøve
fra Horn Søs udløb.
Oxyrrhis marina er meget
talrig og fuldstændig
dominerende. Målestokken
er 10 �l.
(Foto Jørgen Kristiansen).

um), sandkryb (Glaux maritima) og har
rilgræs (Juncus gemnli). Denne saltpræ
gede vegetation harmonerer udmærket
med, at analyser af søvandet foretaget
af Miljøstyrelsens fiskerilaboratorium vi
ste, at søen faktisk var ganske salt.
ÅRSAGEN TIL RØDFARVNINGEN
Prøver blev udtaget på 5 stationer, de
fire ved udløbet, hvor rødfarvningen var
stærkest, og den 5. i den inderste ende
af søen, hvor vandet nok var uklart, men
ikke rødfarvet Til planktonundersøgel
ser konserveredes parallelprøver fra sta
tionerne 3 og 4 med formalin. De ikke
konserverede prøve�· fra stationerne 1-4
var ved ankomsten til laboratoriet gået i
forrådnelse, mens den ikke så koncen
trerede prøve fra station 5 havde holdt
sig frisk. Den havde pH værdien 8.8,
mens de fire første viste værdier på 6.67.0. Saltholdigheden var for alle prøver
ne omkring 24 °/o o , fra 23,6 til 24,5.
Rødfarvningen af prøverne 1-4 skyld
tes et leoHossalt tæt plankton, der så godt
som udelukkende bestod af dinoflagella
ten Oxyn·his marina Duj., der eksempel
vis i prøve 3 optrådte i et antal af ca.
300.000 individer pr. ml (optalt ved
hjælp af et tællekammer beregnet til
blodlegemetælling). Fig. 2 og 3 giver et
indh·yk af, hvorledes en sådan prøve ser
ud i mikroskopet. Fig. 4 giver en skema
tisk fremstilling af organismens bygning.
Dinoflagellater er encellede, selvbevæ66

gelige alger med to svingtråde, af hvilke
den ene forløber i en tværfure omtrent
midt på cellen, og den anden, bagudret
tede, er placeret i en længdefure. Oxyr
rhis afviger ved, at de to svingh·åde ud
springer næsten helt bagude på cellen.
Der er derfor ikke nogen egentlig tvær
fure, og begge svingtrådene er rettet
bagud. Mellem de to svingtråde findes
også en kort, tyk tentakel, men man
kender ikke dens funktion. I modsæt
ning til de fleste andre dinoflagellater,
der har grønkorn indeholdende chloro
phyll og forskellige brune og gule farve
stoffer, er Oxyrrhis farveløs. Den kan
derfor ikke selv producere organisk stof
ved hjælp af lysenergi, men lever på dy
risk vis af andre organismer, især små
grønalger og kiselalger.
Næsten alle andre alger uden chloro
phyll har dog bevaret de plastider, som
chlorophyllet er knyttet til, men hos Ox
yrdlis mangler også disse ganske. De en
kelte celler viser sig i mikroskopet næ
sten fuldstændig farveløse. Den røde
farve kommer først frem ved meget sto
re cellekoncenh·ationer, og den skyldes
forekomsten i cellerne af nogle ganske
små røde korn. Disse viser sig i elektron
mikroskopet at være af en ejendomme
lig, delvis krystallinsk bygning, og deres
funktion er uafklaret (Dodge & Craw
ford 1971 a).
Oxyr·rhis minder på mange punkter
om Noctiluca, den organisme der frem-
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Fig. 3. En planktonprøve
med Oxyrrhis marina ved
stærkere forstørrelse.
Målestokken er 50 fl.
(Foto Jørgen Kristiansen).

kalder morild. Denne er blot yderligere
stærkt specialiseret på mange punkter.
Den kan iøvrigt også, når den optræder
i store mængder, give vandet en rødlig
farve, skønt den selv er farveløs.
Som nævnt forekom Oxyrrhis i mas
seudvilding nær udløbet af Hornsø. I
den inderste del af søen forekom den
i ringe mængde, og der var ikke nogen
rødfarvning. Planktonet var her domine
ret af kiselalgen Cylind1'0theca (Nitz
schia) closteriu-m.
FOREKOMST OG UDBREDELSE
AF OXYRRHIS
Oxyrrhis marina er en vidt udbredt or
ganisme af kosmopolitisk forekomst (Ko
foid & Sweezy 1921 og Lebour 1925).
Den forekommer også almindeligt i dan
ske farvande, men den eneste publicere
de iagttagelse er fra Køge bugt i 1958
(Grøntved 1960). Overfladevandet inde
holdt da Oxyn·his i et antal af 50.000
celler pr. l, svarende til 50 pr. ml. Nær
meste fund iøvrigt er Kielerbugten, Hel
goland, Holland (Kofoid & Sweezy
1921), Belgien (Conrad & Kufferath
1954), Norge (Throndsen 1969), Finland
(Droop 1953), Storbritannien (Dodge &
Crawford 1971 a).
Oxyn·his er en særdeles tilpasnings
dygtig organisme, der kan tåle meget
forskelligartede og varierede omgivelser.
Den kan forekomme både i det åbne
hav og i brakvandslaguner, og den er

hyppig i rock-pools, små pytter langs
klippekyster, hvor både saltholdighed og
temperatur kan svinge ganske overor
dentligt. I rock-pools i den finske skær
gård forekom den ved saltholdigheder
fra under 6,4 °/o o til over 25 °/o o (Droop
1953, 1959 a).
Da Oxyrrhis er farveløs kan den som
omtalt ikke selv producere organisk stof
ved hjælp af lysenergi, men lever på dy
risk vis af andre organismer, især små
grønalger og kiselalger. Den stiller der
for det krav, at der må være næring til
stede i form af plankton-organismer af
en passende størrelse. I Hornsø levede
den i stor udsh·ækning af kiselalgen Cy
lindrotheca closteriun", den og andre

Fig. 4. Skematisk tegning af Oxyrrhis. A fra
dorsalsiden, B fra ventralsiden. t: tentakel, k :
kærne, v : nælingsvacuole. Målestokken er 1 0 fl.
(Efter Halll925, lidt ændret).

67

små kiselalger er også i litteraturen om
talt som passende fødekilder, som også
er anvendt ved kulturforsøg (Hall 1925).
Dette gælder ligeledes små grønalger
(Droop 1959 b, Dodge & Crawford 1971
a). Den kan også leve udelukkende af
opløste organiske stoffer (Droop 1959 b).
Det må anses for sandsynligt, at Horn
Sø - der jo trods den selvlukkende sluse
viser sig at stå i vandudveksling med
Limfjorden - også har fået Oxyrrhis ind
derfra. Den har fundet så gunstige leve
vilkår der, at den har udviklet sig til
denne kolossale koncentration. Oxyrrhis
kan, formentlig i kraft af sin ernærings
måde, dele sig meget hurtigt - mere end
2 gange i døgnet, og derfor i løbet
af kort tid opbygge en talrig bestand
(Droop 1959 a).
FISKEDØD
Samtidig med rødfarvningen observere
des det, at 200 kg ål i hyttefade var dø
de. Det er så spørgsmålet, om der er no
gen sammenhæng mellem masseudvik
lingen af Oxyrrhis og fiskedøden. Der er
i så tilfælde to muligheder at pege på,
enten en direkte giftvirkning eller ilt
mangel.
Der har ikke ved gennemgang af den
relevante oversigtslitteratur (Schwimmer
& Schwimmer 1968, Steidinger 1973)
kunnet findes frem til · noget tilfælde,
hvor masseudvikling af Oxyrrhis er ble
vet anset for årsag til fiskedød. Derimod
er der kendt en lang række tilfælde,
hvor andre dinoflagellater, især af slæg
terne Gonyaulax, Phaeocystis og Gym
nodinium, i masseudvilding ved direkte
giftudskillelse har været årsag til, at fisk
og andre dyr er døde i massevis efter
lammelser og åndedrætsbesvær. Af sær
lig interesse herhjemme er tilfældet i
Nordsøen i efteråret 1968, hvor dinofla
gellaten Gynmodinium breve farvede
vandet brunrødt, og samtidig skylledes
mængder af døde fisk og sandorm op på
stranden (Hansen & al. 1969). Det var
dog ikke muligt ved toxicologisk under
søgelse at påvise faktiske giftstoffer. I
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amerikanske farvande, især ved kysterne
af Florida, har Gymnodinimn breve fle
re gange forårsaget "red tide", og der
har man kunnet påvise en særdeles kraf
tig giftvirkning på fisk, når koncentra
tionen når op på over 250.000 celler/I.
Giften består af neurotoxiner og en hæ
molytisk komponent (Steidinger 1973).
Den med Oxyrrhis beslægtede mor
ildsorganisme Noctiluca har også i mas
seforekomst forårsaget rødfarvning og
fiskedød (Schwimmer & Schwimmer
1968).
Der er altså en vis rimelig grund til
at antage, at også Oxy1'1'his i massefo
rekomst kan udøve en giftvirkning og
dermed være årsag til fiskedød. De i
denne sammenhæng af Miljøstyrelsens
fiskerilaboratorium udførte toxicologiske
undersøgelser lykkedes desværre ikke.
Det kan imidlertid heller ikke udeluk
kes, at den store Oxyrrhis-koncentration
i sig selv har været så iltforbrugende, at
fiskene simpelthen er blevet kvalt. Som
tidligere nævnt opfører Oxyrrhis sig er
næringsmæssigt til en vis grad som dyr,
den har ingen fotosyntese og altså heller
ingen iltproduktion. Den store koncen
tration af Oxyrrhis kan derfor let have
tæret så stærkt på vandets iltindhold, at
dette kan være årsag til, at ålene i hytte
fadene er døde.
I denne forbindelse må det også næv
nes, at der hyppigt optræder rødfarv
ning af vandet i Isefjorden (Fenchel
1968), forårsaget af ciliaten Mesodinium
rubrum. Der synes ikke at være rappor
teret fiskedød som følge af masseoph·æ
den af denne organisme.
KONKLUSION
Konklusionen af denne undersøgelse må
være, at rødfarvningen af vandet skyl
des en masseforekomst af dinoflagella
ten Oxyrrhis mmina, at fiskedøden sand
synligvis skyldes den høje koncentration
af denne organisme, men at det på det
foreliggende grundlag ikke kan afgøres,
hvorvidt denne fiskedød skyldes en di
rekte giftvirkning eller simpelthen ilt
mangel.

SUMMARY

A red bloom in Ham Sø near Lemvig (N. W.
ht.tland), caused by the dinoflagellate Oxyrrhis
mari:na.

On september 24, 1973, it was observed that the
water of Hom Sø, a small lake near Lemvig
(N. \V. Jutland), was coloured intensely red. At
the same time 200 kg eel kept in tanks in the
lake were found killed. The lake is connected
with the Limfjord and has a salinity of c. 24
Ofoo. The red colour was due to a mass devel
opment (c. 300 000 cells/ml) of the apochlorotic
dinoflagellate O�:yrrhis marina Duj. This organ
ism is described, and details of its distiibu
tion and ecology are discussed. The fish kill is
supposed to have been caused by Oxyrrhis, but
it could not be decided whether toxic substan
ces produced by this organism or oxygen defi
ciency were responsible. References are made
to similar biooms of other dinoflagellates, but
biooms of Oxyrrhis, causing fish kills, have ap
parently not been recorded previously.
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En smuk og alsidig fremstilling af hvalerne,
deres tilværelse og fortsatte livsmuligheder, der
ikke tegner sig alt for lyse, navnlig ikke for de
store bardehvaler. De små og mellemstore tand
hvaler kan klare sig bedre. Man får indblik i de
omfattende ethologiske studier, der d1ives i for
bindelse med de overordentlig populære cirkus
forestillinger, som gives Verden over, navnlig
med delfiner, men også med verdenshavenes
f1ygtede marodør, spækhuggeren. Den kan fak
tisk blive tam som en hund, og på et drastisk
farvebillede fra et delfinarium ser man en træ
ner med hovedet i sin yndlingsspækhuggers åb
ne gab.
Det er først og fremmest billederne, som bæ
rer bogen. Der er gamle og ny tegninger, re
produktioner fra kunstbøger og utallige foto-

grafier, også gamle, men nok flest fra den sid
ste snes år. Teksten er velskrevet og godt dispo
neret. Efter en indledning følger et kapitel om
hvaler i sagn og historie. Derefter behandles
deres biologi og udvikling, hvalfangst og hval
fangere. I sidstnævnte afsnit siger forf. bl. a., at
færingerne kalder grindehvalen " caa'ing whale" ;
det gør de næppe, hvis de benytter modersmå
let, og det går debatten nok lettest på, hvis en
flok grind er i sigte. Senere omtales mulige og
umulige forhandlinger og aftaler mellem hval
fangernationerne for at bevare de store hvaler,
som absolut ikke kan klare sig over for nutidens
flydende tran- og konservesfabrikker med deres
hurtiggående harpunfartøjer og rekognocerings
fly. I det afsluttende kapitel nævnes en række
eksempler på delfinernes høje intelligens, med
og uden trænere og begejstrede tilskuere, hvis
entreafgifter er nødvendige for delfinariernes
etablering og drift.

B. Løppenthin
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Adfærd i relation til strømmen og dens virkninger
hos Nemoura cinerea (Retz.) (Plecoptera)
Af Johs. Bengtsson
(Skivum,

9240

Nibe)

With an English Summary

I forlængelse af forfatterens tidligere ar
bejde om Nemaura cinereas vækst og
livscyklus (Bengtsson 1972 p. 97) skal
nærværende noter tjene til belysning af
artens adfærd i relation til strømmende
vand og dets virkninger.
Materialet er dels spredte feltiagtta
gelser 1969-71, dels resultatet af strøm
akvarieforsøg og feltundersøgelser janu
ar-juni 1973.
SUBSTRATVALG
Vegetationen på biotopen domineres af
Smalbladet Mærke (Berula erecta) og
Tæppegræs (Catabrosa aquatica) på
sandbund. For nærmere beskrivelse se
Bengtsson (1969 p. 83-84). Nymferne
findes hovedsageligt på Berula erecta.,
men sammenlignende optællinger med
forekomsten på Catabmsa aquatica fin
des ikke. Flertallet af dyrene på Berula
planterne findes på bladene og kun få
på bladstilke og stængler (se fig. l, I).
Kan dyrene ikke gribe omkring plan
tedelen med alle ben, gribes bladkanter
ne på både Berula og Ca.tabrosa med
kløerne på den ene kropsides ben, mens
de øvrige kløer griber fat ved en blad
streng (se fig. 2 A).
Nymfer fra biotopen har været gen
stand for forsøg vedrørende subsh·atvalg
i et strømakvarium efter Madsen (1968
p. 337-38). Resultaterne hidrører fra 5
forsøg hver med 3-6 optællinger og om
fatter 439 enkeltobservationer.
Nymferne havde mulighed for følgen
de subsh·atvalg: Strømakvariets sider og
bunden med halvcylinderformede for
højninger på tværs af strømmen, revner
og sprækker mellem akvariets sider og
den plade, hvorpå forhøjningerne var
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fastgjort samt 2 buske af Berula og Ca
ta.b·rosa..
Før forsøgene blev nymferne akkli
matiseret i akvariet l døgn. Forsøgene
varede herefter 1/2-l døgn. Under f01·sø
gene var akvariet ensartet belyst døgnet
rundt. Middel vandtemperatur
18,6 ±
2,3°C.
Flertallet af dyrene anbringer sig i
revner og sprækker (fig. 2 B), lidt flere
på Benda end på Ca.ta.bmsa. og færrest
på bund og sider, og da altid i strømlæ
(se fig. l, III).
Fordelingen på blade i forhold til
bladstilke og stængler af Be·rttla. er til
nærmelsesvis som på biotopen (se fig. l ,
II). Den tilsyneladende umotiverede sto
re mængder nymfer, som opsøger revner
og sprækker i sh·ømakvariet, kan forkla
res ved det sparsomme tilbud af Benda
skud, som ikke frembyder sammenhæn
gende »buske« med tilstrækkelig mæng
de af skjulesteder. Denne adfærd tyder
desuden på en tendens til thigmotaxi
hos arten.
Der er ingen tendens til ensartet ori
entering af kroppen i forhold til strøm
retningen. Kroppens længdeakse er dog
hovedsagelig på langs af denne.
Så længe vandet i akvariet er i bevæ
gelse, observeres ingen bevægelser hos
nymferne, som presser kroppen mod un
dm·laget, men straks vandstrømmen op
hører, kommer dyrene frem fra deres
opholdssteder og kravler rundt især på
bund og sider, hvor over halvdelen af
dyrene findes efter ca. 15 min. uden
vandbevægelse. En del vil da hæve
kroppen over underlaget på strakte ben.
Denne sidste adfærd er mere udpræget
iagttaget hos Bmchyptem risi (Mort.)
(Madsen 1969 p. 99).
=
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Fig.l. Nemaura cinerea nymfers fordeling på Benda e·recta. I : På biotopen, Il: I strømakvariet
L: Blade, S: Stængler og bladstilke. III: Nymfernes substratvalg i strømakvariet A : Revner og
sprækker, B: Benda, C: Catabrosa og D: Bund og sider af akvariet.

Distributlan af Nemaura cinerea nymphs an Ber ula erecta. I: In the biotope, II: In the stream
tank. L: Leaues, S: Stalks. III: Substrate preference af nymphs in the stream tank. A: Creuices,
B: Bentla, C: Catabrosa and D: Battom and sides af the stream tank.

Fig. 2. A. Nemou·ra cinerea
nymfer på blad af

Catabrosa aquatlca.

Bemærk, hvordan kløerne
forrest i billedet griber
omkring bladstrenge.
B. Nymfer i sprække i
strømakvariet.

A. Nemoum cinerea nymphs

an leaf af Catab1'0sa
aquatica. Notlee lww the
animols cling to leaf-ribs.
B. Nymphs in creuice in
the stream tank.
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DRIFT
Driften på biotopen er febr.-april 1973
indsamlet i alt 11 døgn (253 ind.) med
et driftnet efter Muller (1966). Den sie
de vandmasse ult. febr. 1973 0,3 l/sek.
og bækkens totalvandføring ca. 25 l/sek.
Middeltallet for driften i dem1e periode
23 ind./døgn ± 9,7 ind. Nymferne i
de enkelte døgnindsamlinger har en
størrelsesfordeling svarende til popula
tionens i øvrigt for årstiden.
Nymfernes valg af habitat er sandsyn
ligvis medvirkende årsag til det besked
ne individantal i driften.
Lejlighedsvis er drift af nymfer i
strømakvariet iagttaget. Ved sh·ømha
stigheder over ca. 30 cm/sek. bevæger
sådanne dyr sig ikke, men holder abclo
men bøjet i en stump vinkel opad og be
nene spredt vidt ud fra kroppen. Ved
strømhastigheder under ca. 30 cm/sek.
foretager dyrene lejlighedsvise svømme
bevægelser med benene og med abclo
men fra side til side.
Kommer et eller flere ben under drif
ten i berøring med vegetationen, gribes
denne hurtigt, hvorefter dyret kravler
lidt rundt og ligesom finder sig til rette.
Det er enkelte gange iagttaget, at så
danne dyr derefter hurtigt slipper fod
fæstet igen for at blive siddende et an
det sted.
=

=

IMAGINES' FLUGTMØNSTER
I hele flyvetiden 1973 var en limfælde
udspændt over bækken for at vise, om
imagines' flyveaktivitet er retningsbe
stemt i forhold til strømmen. Metode ef
ter Madsen et al. (1973 p. 678).
Et flertal af de fangede individer fly
ver mod strømretningen (se fig. 3). For
holdet mellem fangede �S! og 8 8 er
næsten ens på op- og nedstrømsvenden
de side af fælden (670fo S!�). I popula
tionen i øvrigt er S!S!'s andel af imagines
51Ofo.
Imagines' observerede fordeling på
fælden indicerer ikke nødvendigvis op
strømsflugt som kompensation for drif
ten. Dette understøttes af den ensartede
hunprocent på begge sider af fælden.
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Jævnfør Madsen et al. (1973 p. 680).
Dog viser den noget større hunprocent
på fælden end i populationen i øvrigt,
at det især er hunnerne, som overhove
det flyver.
SUMMARY
The behaviour of Nemaura cinerea (Retz.) (Ple
coptera) in relation to water current has been
observed in the field and in stream tank experi
ments.
Nymphs of the species prefer Benda erecta
to Ca.tabrosa aq·uatica as substratum. On Berula
the major part of the nymphs - both in the
biotape and in the stream tank - prefer leaves
to stalks (fig. l, l, Il).
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Fig. 3. Den procentmæssige fordeling af Ne
moum cinerea imagines på op- og nedstrøms

vendende side af limfælde. Pilen viser strøm
retningen. N og S refererer til kompasretnin
gen. Linjer: S! S!, prikker : 8 8 .

The percentage distribution af Nemaura cine
rea imagines an u.p- and downstream facing
side af adhesiiJe trap. Arrow i.ndicates current
direction. N and S refer to the points af the
compass. Lines: S! S!, dots: 8 8 .

When different possibilities of substratum are
offm·ed to the nymphs in the stream tank, the
majority prefer crevices, about 400fo Berula and
Catabrosa (most on Benda) and Jess than lOOfo
battom and sides of the stream tank (fig.l, III).
Drift of nymphs amount to 23 ± 9,7 spec./
24 hours. No dominance af particular size
groups of nymphs is observed in the drift.
Capture af flying imagines shows dominance
af specimens flying in upstream direction (fig. 3).
The significance af the observations however is
doubtful. As the percentages af fernaJes an both
sides af the trap are almost equal, it is not
likely, that an upstream drift-compensating mi
gration by fernaJes takes place.
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Bogan meldelser
Bryan Nelson: Azraq: Desert oasis. 436 sider,

24 sorttavler med 90 fotografier, hvoraf enkelte
er andetstedsfra, 41 tekstfigurer, hovedsagelig
tegninger af John Bushby. Pris : f. 6,00. Allan
Lane, London 1973.
Bogen kan betragtes som en fortsættelse af
Guy Mountfol't's Po1trait of a desert (cf. Flora
og Fauna 1967, 73 : 6), hvor proklamation af et
ca. 4000 km2 stort område som »Azraq Desert
National Park« nævnes. I den foreliggende bog
angives det samlede areal til 5250 km2. Forf. og
hans hustru rejste til Jarelan 1968 og blev et års
tid for at etablere en biologisk forskningsstati
on. De har udrettet adskilligt og haft gode re
sultater; men der har nok været en del forstyr
relser og sinkeri, og tiden har ikke været alt for
rolig. Jordans kongelige jagtklub blev til det
kongelige naturfreclningsselskab, og det var vist
på høje tid.
I de forskellige kapitler omtales Azraq i for
tiden, og den nuværende nationalpark beskri
ves med dens tørre og fugtige områder, lands
byer og mennesker, dyr og planter. Landskabet
er varieret og har en for disse egne god vand
forsyning. Der er ferskvandssøer med betyde
lige dunhammerbevoksninger og mange fisk,
dog kun 5 arter, som er mere eller mindre ind
ført af mennesker, samt en padde, latterfrøen.
Fuglelivet er rigt, navnlig i træktiden, hvor
mange vestsibiriske og østJussiske fugle passe
rer. Af rovdyr er sjakal, ræv og stribet hyæne
almindelige, ulv sjælden. Der findes 11 arter
gnavere, deraf 2 springmus, den arabiske hare
og nogle ørkenrotter. Bogen kan måske være
lidt tung at læse fra ende til anden; men den
giver et væld af gode oplysninger, og illustra
tionsmaterialet er godt, både fotografierne og
de nydelige tegninger rundt om i teksten. Man
må håbe, at Azraq kan bevares, som oasen ser
ud i dag; men der må nok en fornuftig forvalt
ning til, både af økonomien og de tilstedevæ
rende ressourcer.

B. Løppenthin

J-udith A. Rudnai: The Social Life of the Lion.

A study af the behaviour af wild !ions (Pa n the
ra leo massaica [Newmann] ) in the Nairobi Na
tional Park, Kenya. 122 sider. Talrige fotografi
er, diagrammer og kortskitser. [Pris ikke opgi
vet.] Meclical and Techn.ical Publishing Ca.,
Laneaster 1973.
Området, der ligger syd for Nairobi, er heg
net mod byen og åbent mod syd; det hører til
de mindre afrikanske nationalparker, 114,8 km2,
30 km i øst-vestlig og maksimalt 8 km i nord
sydlig retning. I den tid undersøgelserne stod
på, havde forf. en løvebestand på 27-28 dyr
under kontrol. I begyndelsen var der 2 hanner,
hvoraf den ene forsvandt, nok ikke uden skær
mydsler, idet den på mange fotografier viste
hanløve hed Scarface; han havde 9-10 voksne
hunner, fordelt på flere grupper, den største
med 3 løvinder og 8 ungdyr under 2 år. Basis
for dyrenes eksistens var ca. 4000 hovdyr, navn
lig antiloper og zebraer. Der har ikke været
tamkvæg i parken siden 1967. Hyæner, som
kan være hårde næringskonkurrenter for løver
ne, var der kun få af.
Efter en indledning med beskrivelser af ter
rænforhold omtales løvepopulationen og de en
kelte familier, deres færden og opholdssteder i
døgnets mørke og lyse timer. Når de bevæger
sig i rolig pasgang med ophold en gang imel
lem, bliver de gerne flyttet 3-4 km i timen. I
de næste kapitler beskrives social adfærd, yng
leforhold og udvikling samt jagtmetoder og fø
deoptagelse. 86 af løvernes byttedyr var hatte
beest, zebra og gnu. Et par gange havde de
fået bugt med en giraf; men de synes at have
ladt medlemmerne af en vist nærmest kunstig
bøffelbestand gå. Overalt sammenlignes med
parallelle undersøgelser, både i andre afrikan
ske parker og vedrørende andre store katte,
navnlig tigeren. Bag i bogen findes en god bi
bliografi. Det er en smuk fremstilling af en om
hyggeligt gennemført undersøgelse.

B. Løppenthin
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Tre års undersøgelser i kolonier af Bysvale (Delichon urbica (L.))
Af Anders Pape Møller

{Wittenberggård, Kraghede, 9380 Vestbjerg)
With an English Summary

INDLEDNING
Indtil for ganske nyligt var mange selv
almindelige fuglearter næsten ukendte,
hvad ynglebiologi og produktionsforhold
angår. I de senere år er dette billede
imidlertid vendt, idet omfattende under
søgelser er blevet publiceret for mange
arter som f. eks. Hvid Stork (Ciconia ci
conia) (Tantzen 1963), Natugle (Str-ix
aluco) (Southern 1959), Ringdue (Co
lumba palumbus) (Murton 1958), Musvit
(Pants mafo1') (Kluijver 1951), Solsort
(Tu1'dus merula) (Snow 1958) og Hvid
Vipstjert (Motacilla alba) (Leinonen
1973).
Bysvalen hører utvivlsomt til de ar
ter, der er meget vanskelige at under
søge nærmere på grund af de lukkede
reder. Inventeringer er imidlertid udført
i større stil i England (Bouldin 1968),
men langt de grundigste undersøgelser
er foretaget i Finland af Lind (1960,
1962, 1963, 1964).
OMRÅDE
Den undersøgelse, der her vil blive om
talt nærmere, er foretaget i et område
beliggende omkring landsbyen Kraghe
de (57°12'N, 10°00'E). Arealet er 12
km 2 bestående af typisk dansk kultur
steppe med 39 større og mindre gårde,
en lill�? landsby med 21 huse og desuden
7 mindre plantager. Vandområderne er
begrænset til 20-25 mindre tørvegrave
og damme. Ved udvælgelsen af under
søgelsesområdet er der i videst mulig
udstrækning valgt naturlige grænser,
nemlig henholdsvis Lindholm og Rye
åer.
METODE
Samtlige potentielle ynglepladser er
opsøgt i begyndelsen af yngletiden, og
såfremt bysvalerne har anvendt de garn74

le reder fra forrige år, er disse umiddel
bart efter blevet udskiftet med kunstige
reder af ler med en fast bagvæg. De by
svaler, der byggede nye reder, fik først
en af de kunstige reder, når de havde
fuldendt deres egen. I alle tilfælde er
rederne blevet udskiftet på et tidspunkt,
hvor der ikke befandt sig fugle i reder
ne, for ikke at forstyrre mere end højst
nødvendigt. Senere i ynglesæsonen er
rederne blevet tilset, mens der var æg,
og på et tidspunkt hvor ungerne var sto
re nok til at blive ringmærkede. Rederne
blev endelig undersøgt for eventuelle �e
nere kuld.
Da åbningen i bysvalens rede kun er
ganske lille, har det været nødvendigt
for i det hele taget at kunne tilse reder
ne at udskifte disse med kunstige reder.
En sådan kunstig rede har form og rum
fang som en almindelig bysvalerede.
Den består af en fast bagvæg af h·æ,
hvori der er boret huller, så reden kan
hænges op under et tagskæg. Til bag
væggen er fastgjort et delvis kuglefor
met stykke kyllingeh·åd, der er indstøbt
i ler, således at den kunstige rede til for
veksling kommer til at ligne en alminde
lig bysvalerede.
ANKOMST OG AFREJSE
Bysvalen ankommer til området i begyn
delsen af maj. Ankomstdatoerne er hen
holdsvis 1.5.1971, 5.5.1972 og 5.5.1973.
I løbet af en uges tid er samtlige yngle
fugle ankommet, og redebygningen be
gynder. I slutningen af september be
gynder borttrækket, og de sidste iagtta
gelser er gjort på følgende datoer 2.10.
1971, 8.10.1972 og 30.9. 1973. Salomon
sen (1963) angiver træktiden til primo
maj, lejlighedsvis ultimo april og sept.
pr. okt., undtagelsesvis pr. nov.
Flora og Fauna 80: 74-80. Arhus 1974.

REDEBYGNING
Så snart fuglene ankommer i maj, indle
des næsten omgående udbedring af de
gamle reder eller bygning af nye. Tre af
kolonierne i området lå i umiddelbar
nærhed af en lille dam uden bredvege
tation, og der hentede bysvalerne næ
sten altid deres redemateriale, i det
mindste når der ikke fandtes vandpyt
ter. I den fjerde koloni var bysvalerne
nødsaget til at anvende det mudder, der
fandtes i små vandpytter dannet ved
regnvejr. Dette var temmelig katastro
falt i sommeren 1973, idet et par ikke
nåede at få bygget reden færdig, før
vandpytterne var udtørret. Endnu 15.
juni var reden ikke fuldendt, og den
blev overtaget af gråspurve (Passer do
mestictts). Bysvalerne påbegyndte her
efter en ny rede og nåede trods alt at få
et kuld unger på vingerne.
Ifølge Linds (1962) undersøgelser fin
des kolonier på over 10 par altid mindre
end en kilometer fra nærmeste dam.
GAMLE REDER
De fugle, der først ankommer til yngle
pladserne, overtager fortrinsvis de gam
le reder, og de kan derfor næsten øje
blikkelig påbegynde æglægningen. Se
nere ankomne fugle må i stedet bygge
nye reder, og de mister derved 5-10 da
ge ifølge Lind (1964). Det har også væ
ret ganske tydeligt, at de bysvaler, der
kom først i gang med æglægningen, var
dem, der først og fremmest startede et
andet kuld. Sent ynglende par kan dog
også forsøge at bringe et andet kuld på
vingerne. I et sådant tilfælde oplevede
jeg, at ungerne endnu ikke var flyvefær
dige efter midten af september. Da det
samtidig satte ind med dårligt vejr, hav
de de adulte bysvaler problemer med at
skaffe tilstrækkelig føde, og ungerne lå
meget svagelige og kolde i 3-4 dage.
Det dårlige vejr holdt derefter op, og
ungerne fløj af reden efter en uges for
løb, nemlig 24. september.
Fordelen ved de gamle reder er dog
ikke hvert år lige stor. I den kolde for
sommer 1972 startede alle bysvalerne

æglægningen meget sent, hvilket resul
terede i en så lav andetkuldsprocent
som 41,8 (se tab. 2). Linds (op. cit.) un
dersøgelser har vist, at bysvalerne i
Nord-Finland først starter æglægningen,
når temperaturen når op over l3°C. No
get lignende gør sig sikkert gældende i
Danmark.
I de gamle reder findes desuden for
skellige parasitter, der ved deres snyl
tende virksomhed kan være medvirken
de til, at ungernes ophold i rederne for
længes nogle dage. Unger i nye reder
kan også have parasitter på sig, men det
er altid i mindre grad, og det er især re
der, der ligger tæt ved de gamle reder,
der bliver angrebet.
REDEANBRINGELSE
Næsten alle rederne har været anbragt
under tagskægget, nemlig 35 eller 920fo.
2 reder har været anbragt på en bjælke
i en port, og en rede var anbragt midt
på en væg, således at reden var halv
kugleformet. Denne rede gjorde sig iøv
rigt bemærket ved at være anbragt kun
l meter over jordoverfladen. De øvrige
var anbragt mellem 2,5 og 8 meter højt
med et gennemsnit på 4 meter. Lind
(19GO) angiver, at rederne hyppigst er
anbragt under tagskæg i en højde over
3 meter, men reder kan ses på klippe
vægge og fabriksbygninger i en højde
på over 30 meter.
GRÅSPURVES INDFLYDELSE
Bysvalernes værste fjende er uden tvivl
gråspurven (Passer domestictts) (jvf.
Summers-Smith og Lewis 1952, Lind
1962). De bysvaler, der overtager gamle
reder, er sikret, idet gråspurven ikke kan
komme ind gennem redehullet. Ander
ledes ser det ud for de bysvaler, der må
bygge nye reder, da gråspurven altid er
parat til at overtage reden, når redehul
let har en passende størrelse for dem.
Det kritiske tidspunkt er derfor, når re
den er lige ved at være færdig. Såfremt
reden bliver overtaget af gråspurve, må
bysvalerne bruge eksh·a 10 dage på en
ny rede.
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Tabel i

Produktionsforhold vedrørende bysvalerne i årene 1971-73.

Produetion-relations in House Martins in the yem·s 1971-73.
1971

l. kuld

(Ist clutch)
3 æg (eggs)
4 æg (eggs)
5 æg (eggs)
Sum af kuld

2. kuld

(2nd dutch)

2
10
2
14

11

56

38

7
3
l

Sum af kuld

Sum af æg (unger)

(Total clutches)

(Total eggs (young))

9
13
3
25

27
52
15

(Total clutches)
Sum af æg

(Total eggs)
2 unger (young)
3 unger (young)
4 unger (young)
Sum af kuld

3
7

2
12
14

11

54

31

l

94
3
9
13
25

6
27
52

(Total clutches)
Sum af unger

85

(Total young)
1972

3 æg (eggs)
4 æg (eggs)
5 æg (eggs)
6 æg (eggs)
Sum af kuld

l. kuld

2. kuld

Sum af kuld

Sum af æg (unger)

(1st clutch)

(2nd clutch)

(Total clutches)

(Total eggs (young))

3
8
5

4
3

7
11
5

21
44
25
6

17

7

24

72

24

l

l

(Total clutches)
Sum af æg

(Total eggs)
2 unger (yotmg)
3 unger (yotmg)
4 unger (young)
5 unger (young)
6 unger (yormg)
Sum af kuld

96

2
2
3

2
5
11
5

17

7

24

72

22

3
8
5

l

l

4
15
44
25
6

(Total clutches)
Sum af unger

94

(Total yormg)
1973

l. kuld

3 æg (eggs)
4 æg (eggs)
5 æg (eggs)
Sum af kuld

2. kuld

Sum af kuld

Sum af æg (unger)

(2nd clutch)

(Total clutches)

(Total eggs (young))

l

4

4

l

5
5

15
20
5

6

5

11

24

16

(Ist clutch)

l

l

(Total clutches)
Sum af æg

(Total eggs)
2 unger (young)
3 unger (yotmg)
4 unger (young)

76

l

l

3
4

40

l

3
5

2
9
20

(tabel l fortsat)
5 unger (young)
Sum af kuld

l

6

l
4

5

lO

(Total clutches)
Sum af unger

23

13

36

(Total young)

Selvom over 50°/o af bysvalerederne
i et område har været benyttet af grå
spurve (Summers-Smith og Lewis 1952),
er der intet der tyder på, at den samlede
bestand går ned af den grund (Bouldin
1968).
KULDSTØRRELSE
I tab. l A, B og C ses resultaterne af
ynglesæsonerne 1971-73. I 1971 fand
tes der ialt 14 beboede reder fordelt på
4 kolonier. De tilsvarende tal for 1972
og 1973 er 17 og 4 samt 6 og 2.
Den mest almindelige kuldstørrelse
for første kuld er 4 æg (60,50/o). Der
næst følger 5 æg med 21,00/o og 3 æg
med 15,90/o. Kuld på 6 æg er overor
dentlig sjældne; jeg har kun set denne
kuldstørrelse en gang, hvilket svarer til
2,6°/o.
For andet kuld ser det anderledes ud,
idet 65,30/o af rederne indeholdt 3 æg,
mens 30,20/o indeholdt 4 æg og 4,50/o
5 æg.
Kuldene er iøvrigt tydeligvis mindre
hos bysvale end hos landsvale (Kuzniak
1967, Møller in press). Dette kan mulig
vis skyldes, at bysvalens æg og unger er
langt mere beskyttet i den lukkede rede,
end landsvalens er i en åben. Dødelig
heden er dermed lavere i de tidlige sta
dier af bysvalernes liv, og klækningspro
centen er tydeligvis højere end hos land
svalen.
UNGEPRODUKTION
I det første kuld er den almindeligste
kuldstørrelse 4 unger (63,90/o). Derefter
følger 5 unger med 16,20/o, 3 unger med
13,50/o og 2 og 6 unger med hver 2,70/o.
I det andet kuld er de tilsvarende tal
54,40/o med 3 unger og 22,80/o med 2 og
4 unger.

DØDELIGHED
Klækningsprocenten, der ses i tab. 2, er
i sammenligning med andre småfugle
overordentlig høj. Leinonen (1973) angi
ver for Hvid Vipstjert klækningsprocen
ter på mellem 79,5 og 84,80/o. Selv land
svalen har en lavere klækningsprocent (i
gennemsnit 92,13°/o i det samme områ
de for tre år (Møller in press)). Efter at
æggene er klækket, er der så at sige næ
sten ingen tab, mens ungerne opholder
sig i reden. Dog vil jeg her nævne tre
tilfælde, hvor et kuld bysvaler er fundet
døde. To af disse kuld, der indeholdt
4-5 dage gamle unger, døde pludselig
af en ukendt årsag i juni 1972. Ungerne
i begge rederne blev derefter smidt ud,
og nye kuld blev lagt. Begge kuldene,
der befandt sig i samme koloni, blev
smidt ud af rederne kort tid efter, at der
på den pågældende gård var blevet
sprøjtet kartofler fra flyvemaskine. Der
er derfor grund til at tro, at forgiftning
kan være dødsårsagen. Samtidig vil jeg
dog nævne, at ingen af de andre kuld i
kolonien blev forgiftede, og heller ingen
af landsvalerne på den samme gård blev
fundet døde. Det tredie tilfælde drejer
sig om fuldt udvoksede og flyvefærdige
unger, der ved eftersyn af reden blev
fundet døde. Nogle dage i forvejen hav
de jeg fundet en død, adult bysvale sam
mesteds, og den tilbageblevne havde
sikkert ikke været i stand til at skaffe
føde nok til ungerne, og ingen af dem
kunne overleve. Dette er også kendt for
stormfugle, der har fået en ekstra ar
bejdsbyrde, ved at kuldet er blevet for
øget kunstigt (Serventy 1957, Richdale
1963).
Udover ovennævnte tilfælde har jeg
aldrig set døde, adulte bysvaler. Jeg har
heller aldrig i årene 1971-73 set bysva77

Fig. l. Bysvale (Delichon
ttrbica) ved reden.
House Martin at its nest.

ler som bytte for rovfugle. Lind (1962)
anfører også, at det er sjældent, bysvaler
bliver udsat for væsentlig prædation fra
rovfugle. Han nævner dog adskillige ar
ter rovfugle og Stor Tomskade (Lanius
excttbito1') som prædatorer. Ifølge Lind
(op. cit.) er katte dog den væsentligste
prædator.
Langt de fleste fugle dør dog sikkert
i vinterkvarteret. Temperaturen betyder
dog langt mindre for bysvalen end for
landsvalen. Dementiev et al. (1968) om
taler reder i Kaukasus i 3 kilometers høj
de og i Pamir i 4,5 kilometers højde. Al
ligevel døde mange bysvaler i april 1953
i Sydafrika, da temeperaturen for et kort
stykke tid gik ned på 6,5°C (Macleod et
al. 1953).
BESTANDSTÆTHED
Det gennemsnitlige antal par pr. kva
dratkilometer har i årene 1971-73 ligget
mellem 0,50 og 1,42 med et gennemsnit
på 1,03. Bouldin (1968) fandt ved inven
tering af 1200 kvadratkilometer i Eng
land en tæthed på 2,25. I Finland deri
mod fandt MerikaBio (1958) en tæthed
for hele landet på 0,36.
ALDER
Selvom jeg ikke konsekvent har forsøgt
7fj

at fange de adulte bysvaler på rederne,
vil jeg tro, at jeg i gennemsnit har fan
get en gammel bysvale pr. rede pr. år.
I fire tilfælde har jeg aflæst fugle det
følgende år, dog således at en af fuglene
blev aflæst udenfor optællingsområdet i
1973, og en gang har jeg aflæst en fugl
to år efter mærkningen. Det bør samti
dig nævnes, at denne fugl blev mærket
som gammel og derfor opnåede en alder
af mindst 3 år.
BESTANDSÆNDRINGER
Som det ses af tab. 2, er antallet af par
svinget meget ha år til år. Dette svarer
nøje til det resultat Bouldin (1968) fandt
frem til, nemlig at kolonier på 1-5 par
er meget ustabile, mens større kolonier
er meget stedfaste. En koloni i mit op
tællingsområde bestod af 8 par i 1971,
voksende til 12 par i 1972 og forsvandt
fuldstændigt i 1973. Bortset herfra sva
rer Bouldins (op. cit.) resultater fuld
stændigt til mine.
SUMMARY

A three-year study in colonies of House Martins
(Delichon u.rbica) by means of artificial nests.
This investigation took place in 12 squarekilo
metres of Danish farmland around the village
Kraghede, Northem Jutland (57°12'N, 10°00'E)
in the years 1971-73.

Tabel 2

Forskellige relationer vedrørende bysvalemes ynglen og ynglesucces. Bemærk det kraftige fald i
andetkuldsprocenten i 1972.

Vifterent relat-ions conceming the breeding of House Martins. Notice the deel-ine in the 2nd clutch
per cent i 1972.

Antal par (pairs)
Æg/kuld

Gennemsnit (Average)

1971

1972

1973

14
3,76

17
4,00

6
3,64

12
3,80

6,71

5,65

6,67

6,34

4,00

4,24

4,00

4,08

3,45

3,43

3,20

3,36

3,40

3,92

3,27

3,53

6,07

5,54

6,00

5,87

3,86

4,24

3,83

3,98

2,82

3,14

4,25

3,40

90,43

98,00

89,85

92,76

78,57

41,18

83,33

67,69

(Eggs/ clutch)
Æg/par

(Eggs/pa.ir)
Æg/l. kuld

(Eggsllst clu.tch)
Æg/2. kuld

(Eggs/2nd clutch)
Ungerikuld

(You.ng/cltttch)
Ungeripar

(Yort.11g/pa.ir)
Unger/l. kuld

(Y ottng/ lst clutch)
Unger/2. kuld

(Yott.ng/2nd dtttch)
Klækningsprocent

(Hatching-per cent)
Andetkuldsprocent

(2nd clutch-per cent)

Eve1y nest was replaced by an artificial one
as soon as the nest was finished. Every breed
ing-season the nests were controlled at last three
times.
The House Martins arrived in the first week
of May and left the area in the first days of
October.
Three colonies were placed quite near to a
pond. Another colony was not established near
a pond and therefore a nest was not finished
on June 15th because of very sunny weather
during the summer 1973.
Old nests are used to a great extent.
Most of the nests were placed below the
eaves. A single nest was placed on a wall one
meter above the ground.
A few House Sparrows (Passer domesticus)
took over House Martin-nests.
The results of the breeding-seasons 1971-73
are shown in tab. l A, B and C.
Mortality among nestlings were extremely low.
See tab. 2 for this and other results.
The average-density was found to be about
l pair to the km2.
At least three House Martins became one year

old and a single specimen was at least three
years old.
Colonies containing more than five pairs are
very steady.
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Boganmeldelser
Sve1·iges Natur. ATsbok 1973. SkogsbTuk och na
tumård. 220 sider. Rigt illustreret. Pris sv.kr.

35,00. Svenska NaturskyddsfOreningen. Stock
holm 1973.
En bog om skov er en så sjælden ting, at den
bør omtales, selv om den er udkommet i vort
naboland Sverige. Det gælder ikke mindst, når
der er tale om en smukt - delvis i farver - illu
streret bog, som i indbunden stand kan erhver
ves for 35 sv.kr.
Bogen handler om den strid, der med vartlig
( ?) svensk voldsomhed har raset og endnu raser
i svensk presse og TV m. m. mellem teknik og
økologi med skoven som valplads. Med andre
ord om i hvor høj grad moderne svensk skov
brug skal betragtes som en ødelæggelse af na
tur, jordbund og skønhed, som forringelse af de
naturligt bedst tilpassede skovtyper, men også
som tabet af en skovdrift med løvenge og græs
ning og træer sammen, altså landskabstyper
som i høj grad var menneskeskabte kulturpro
dukter, men som utvivlsomt indeholdt store
skønhedsmæssige værdier.
I denne henseende ligner problematikken vel
den længst overståede kamp mellem egen og
bøgen, som Vaupelt så levende beskrev, og sko
vens erobring efter indfredningen af det græs
ningslandskab, som også danske naturfrednings
folk gerne ser bevaret.
Hertil kommer imidlertid - til forskel fra
Danmark - at Sverige er et virkeligt betydeligt
skovland (man kunne sige, at så var problemet
da ikke så stort), og netop dette giver mulighed
for anvendelse af fuldt moderne skovbrugstek
nik: enonne renafdrifter, plantning af gran, men
ikke asp, birk, eg og bøg, fældning og bear
bejdning med modeme »processorer«, pløjning
før plantning o. s. v. Skønt processorer og pløj
ning endnu kun udfolder sig på henholdsvis 8
og 4% af skovarealet, er det dog iøjne- og iøre
faldende metoder; de har samtidig givet skov-
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arbejdeme en løn på ca. 110% af industriarbej
dernes gennemsnit i Sverige.
Skovbrugets samfundsnyttige produktion af
gran har kostet betydelige skønhedsværdier men i modsætning til mange andre tekniske
»fremskridt<< kan de dog i reglen »laves tilba
ge<<, hvis dette virkelig måtte være samfundets
ønske. Et fornuftigt santliv mellem naturværdi
er og skovens vedvarende produktion må imid
lertid være mulig; men den kræver naturligvis
diskussion om målsætningen. Denne diskussion
er ikke uden interesse for det langt mindre
danske skovbrug. Bogen fremlægger problemet
ved at give selvstændige kapitler til skovfolk,
naturfredere og digtere.
Bogen kan købes fra Svenska Naturskydds
fOrening, Riddargatan 9, 114 51 Stockholm. Post
giro 2166-7.

Broder Rejer-Petersen

Ejgil TTyel: På svampejagt året rundt. 90 sider.
18 tegninger af Birgit Koch. Pris kr. 24,50. Wøl
dikes Forlag. København 1974.
Her foreligger en tryksag så helt anderledes
end en almindelig svampebog med farvetavler
og bestemmelsesnøgler. En lidenskabelig svam
pesamler øser af sin viden meq hensyn til at
finde svampe på alle årets tider. Han giver
værdifulde tips vedrørende findesteder og be
stemmelse, og samtidig anviser han talrige må
der, hvorpå svampe kan anvendes i husholdnin
gen. Man rives med af hans begejstring for na
turen og beundrer hans sans for svampejagtens
finesser. Tænderne løber i vand, når han be
skriver sine forskellige svamperetter og gen
nemgår de menuer, han sammensætter efter
hjemkomsten ha mark og skov med kurven
fyldt af dejlige spisesvampe. Bogen kan anbe
fales alle, både viderekommende og begyndere
i den ædle og ublodige svampejagt.
E. N.
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