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Natur og kultur langs Mariager Fjord i Vindblæs sogn
Af E. ·worsøe
(Værum, 8900 Randers)

TOPOGRAFI OG JORDBUNDS
FORHOLD
Det marine forland, litorinaskrænten og
det bakkede land ovenfor denne langs
Mariager Fjords sydside fra Hadsund
broen i vest til Fuglsø Bæk i øst er af
en selv for disse egne forbavsende land
skabelig skønhed. Det er et område med
en mosaik af åbne enge, krat, spredte
træer, skov og hede og med et umisken
deligt præg af fortid med sine gravhøje,
gamle gærder og veje og rester af ældre
tiders landbrugskultur.
En første - mere eller mindre lovlig
fodtur her virker ved sin overvældende,
næsten ødanske idyl betagende, men
man aner snart, at mangfoldigheden i de
elementer, hvoraf helheden er sammen
sat, gemmer mere og andet end et smukt
landskab og nogle sjældne blomster.
Først gentagne besøg og nærmere stu
dier giver et billede af naturen som den
i detaljer fremtræder og en forklaring
på, hvorfor her netop ser sådan ud.
Det marine forlands jordbund udgø
res på store stykker af god muld, i elle
sumpen er der naturligvis stærkt dyndet,
og bunden i en del nu oppløjede tid
ligere engarealer er sandmuldet. Et sted
i Ajstrup Krat viser vegetationen, at der
er kalk i jorden. Kalkholdigt er der og
så på steder i den nederste del af lito
rinaskrænten, hvis øverste del udgøres
af en let moræne. Fugtigheden er de
fleste steder høj, men her og der be
grænset i forhold til det oprindelige ved
grøftning. Vådest er der i trykvandzonen
nedenfor litorinaskrænten, hvor nogle
strækninger udgøres af vældkær med af
rinding gennem nu grøftede bække til
stranden. Mod vest findes lige nedenfor
skrænten kilden Snebberbæk. Bakkerne
ovenfor skrænten virker - bortset fra et
enkelt bækleje - tørre, og dog er grund
vandstanden nær Lundskovhus så høj
Flora og Fauna 81: 41-50. Arhtts 1975.

umiddelbart ovenfor skrænten, at der
her findes en dam.
DE ENKELTE LOKALITETER

Havkær Skov
Den 32 ha store

Havkær Skov ligger
med sin bund af fugtig, sort muld på
forlandet øst for Ajstrup by. Det er stor
skov med op til 100-årige aske, som do
minant træart Mange af stammerne er
krumme på de nederste to meter, hvil
ket er karakteristisk for stubskud, og
flere steder i skoven er det tydeligt at
se, at der i sin tid gennem en lang pe
riode er foretaget stævning af træerne
25-50 cm over jorden. Endvidere findes
en del bøg og skov-elm med aldre op
til 75 år. Hovedsageligt i strandsiden
vokser der mangfoldige store ege, de
ældste vel et par hundrede år gamle.
I mange af askene slynger sig vældige
vedbend, hvis tykkeste stammer er ca.
10 cm i diameter. Alderen er dog ikke
så imponerende, som man har på for
nemmelsen, idet en stamme på 4,5 cm
i diameter viste sig kun at have 26-27
årringe, men det er givet, at de tykke
ste vedbend har overlevet de hårde vin
tre i 1940' erne. Underskoven, der lokalt
er tæt indtil det uigennemtrængelige,
udgøres udover opvækst af de i skoven
voksende træarter af hassel, hæg, kvalk
ved og benved. Påfaldende er mange
steder de helt tætstående frøplanter af
ask, af hvilke flertallet er stagnerede i
væksten, således at planter på 8-10 år
kun er en snes cm høje.
Af bundfloraens mange og frodigt
voksende arter skal fremhæves Primula
vulgaris (Storblomstret Kodriver), Orcl1is
mascula (Tyndakset Gøgeurt), Gagea
spathacea (Hylster-Guldstjerne), Rumex
sanguineus (SkoY-Skræppe), Ca·rex silva
tica (Skov-Star), Brachypoclitnn silvati-
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Polypodium vulgare (Engelsød) og Dry
optm·is filix-mas (Alm. Mangeløv), er

tæt. Her kan man finde den i disse egne
sjældne skræntplante CUnopodium vul
gare (Kransbørste). Havkær Skov er ikke
græsset, og den drives ved plukhugst
Den er hegnet med grøfter og gamle
gærder, ved hvilke man et par steder
kan se Comus sanguinea (Rød Kornel).

Afstmp Kmt

Den tætte underskov i Havkær Skov juni
Torben Worsøe fot.

1974.

cum (Skov-Stilkaks), Veronica montana
(Bjerg-Ærenpris), Crepis paludosa (Kær
Høgeskæg), og som en raritet i denne
del af Jylland Hypericum hirsutum
(Lodden Perikum), der her har sit nord
ligste voksested i Danmark.
Skoven på litorinaskrænten adskiller
sig fra den på forlandet ved at bestå af
ældgamle bøge og store ege. Kalkind
holdet i jorden viser sig ved rigelig fore
komst af Anemone hepatica (Blå Ane
mone) og den sjældne Lathyms vemus
(Vår-Fladbælg). Øst for skoven er
skrænten træbevokset hen til, hvor vejen
kommer ned fra Ajstrup, men på dette
stykke er den oprindelige storskov for
hugget, så der hovedsageligt vokser Po
pulus tremula (Bævreasp), Sarbus acau
paria (Alm. Røn), Salix sp. (arter af Pil),
Pynts malus (Abild), Vibumwn opulus
(Kvalkved), Rosa canina (Hunde-Rose)
og Craetaegus sp. (Tjørn). Lystilgangen
er god og bundfloraen, der hovedsage
ligt udgøres af Hedera helix (Vedbend),
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Ajstrup Krat består af flere til dels ad
skilte krat- og skovstykker på forlandet
mellem Havkær Skov og engen nord for
Lystrup. På de våde stykker langs
skrænten og i de lavest liggende dele
længere ude i forlandet er skov af rødel
med underskov af hæg. U rtefloraen er
ellesumpens med arter som Filipendula
ulnwria (Alm. Mjødurt), Lysimachia vul
gmis (Alm. Fredløs), Eupatorium can
nabiwn (Hjortetrøst), Iris pseudacorus
(Gul Iris) og Carex acutiformis (Kær
Star). Forekomst af Crepis paludosa,
Trollitts ett1'0paeus (Engblomme) og
Cardmnine amam (Vandkarse) viser
vældpåvirkningen. Iøjnefaldende i for
årstiden er snesevis af store bestande
af den sjældne Lathmea squamaria
(Skælrod), der her snylter på el, bævre
asp og hæg. Elleskoven har mange ste
der lejlighedsvis været udsat for fæld
ning, men systematisk stævning synes
ikke at have været foretaget i væld
zonen.
Længere ude på forlandet består Aj
strup Krat overvejende af ask, men og
så eg, småbladet lind og skov-elm findes
som større træer. Som underskov og som
lave krat forekommer hassel, rødel, bæv
reasp, abild og tjørn. Et sted, hvor en
moræneaflejring, som engang har været
en halvø i litorinahavet, strækker sig lidt
ud i forlandet, er der storskov af eg
og bøg, til dels uden underskov og med
en rig skovbundsflora. Disse træbevok
sede arealer græsses i vid udstrækning
i forbindelse med tilstødende enge, fra
hvilke de ikke konsekvent er hegnede.
Græsningspåvirkningen er moderat og
bundfloraen artsrig og frodig. Stedvis

lider urterne naturligvis ved kreaturer
nes trampen, men ved foden af træerne
og inde under buskene og hvor der er
tilstrækkeligt vådt, slipper de altid
uskadt. Påfaldende i forsommeren er
olandske mængder af Orchi,s mascula,
og overordentlig bemærkelsesværdig er
forekomsten af et større antal eksem
plarer af Viola mimbili,s (Forskellig
blomstret Viol), en kalkkrævende art,
der er sjælden i Danmark. Et betydeligt
antal gamle, mange gange stævnede og
mangestammede aske med en omkreds
af den fælles stub på op til otte meter
findes nær strandengen i den østlige del
af Ajstrup Krat. Pletvis på litorinaskræn
ten findes rene hasselkrat, hvis buske
som et led i en ældre tids driftsform
har været holdt stævnede langt op i
tiden.

Ferskvandsengene
De forskellige skov- og kratstykker lig
ger adskilte af betydelige arealer med
fast græsgang - det man kalder eng i
nutiden. Fortidens enge blev ikke nor
malt afgræssede, men var forbeholdt hø
produktion, fordi man vidste, at dyrene
beskadigede græsbunden så meget, at
udbyttet af hø gik ned. Engene går i
strandsiden i et med saltvandsengen.
Vest for Havkær Skov er der elle- og
hasselstubbe og mængder af Primula

ude i engen. Her er åbenbart
for få år siden afdrevet et stykke krat.
I ferskvandsengen mellem Ajstrup Krat
og strandengene er nogle steder opvækst
af rødel og eg. Langs grøfter og grøf
tede bække når rødellen langt ud i de
ellers åbne enge. Et sted er ellesumpen
hegnet ind sammen med en eng, og her
er græsningspåvirkningen så kraftig, at
urtefloraen er helt tilintetgjort, og bun
den fremtræder som en næsten vegeta
tionsfri vintervåd lavning. Jordveje fører
fra det høje land gennem erosionsslug
ter i skrænten ned i engene.
Engene har som så mange halvkultur
formationer en artsrig flora, for her fin
des både en del af den oprindelige skovs
urter foruden de mange, der er kommet
til ved, at bunden er blevet lysstillet.
Det drejer sig om mange græsser og
halvgræsser foruden andre planter fra
både fattigkær og rigkær. Betydnings
fulde for øjet er Orchis mascula, der tri
ves lige så godt i engene som i skoven,
Caltha palu,stris (Eng-Kabbeleje), Gali
um boreale (Trenervet Snerre), Selinwn
carvifolium (Seline) og Tmllius euro
paeu,s. I kreaturspor kan man finde
Myusu1·us minimus (Musehale), og et
enkelt sted ved en grøftet bæk er der
sparsom forekomst af Hiemchloe odo
mta (Festgræs) og Glyceria declinata
(Tandet Sødgræs).

vulgaris

Bag engen på forlandet ses
skoven på litorinaskrænten.
Ved skræntens fod anes pil
og el i vældzonen. Okt.
1974. Torben Worsøe fot.
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H vor der er hegn mellem skov og
eng, er grænserne i vegetationen natur
ligvis skarpe, men hvor dyrene frit kan
strejfe om, er som regel en labyrint af
lysninger og kratstykker i overgangs
zonen mellem skov og eng.

Saltvandsengen
Strandengene er ret skarpt afgrænset fra
ferskvandsengene i en linie nogenlunde
parallel med kysten betinget af vinter
højvandet, men nogen tydelig zonation
kan ikke iagttages. Man bemærker, at
Cm·ex otrubae (Sylt-Star) hovedsageligt
forekommer i den ydre del af fersk
vandsengene. Skoven når ingen steder
ud til strandengen, men i den yderste
del af ferskvandsengen er der nu på
længere strækninger kraftig opvækst af
træer, hvilleet viser, at uden græsnings
påvirkningen ville her have været skov.
Udover de almindeligste arter i den tæt
afbidte vegetation ses Trifolium fragi-

Til venstre ses den krumme basis af en ca.
90-årig ask og til højre en ca. 40-årig bøg.
Havkær Skov okt. 1974. Torben Worsøe fot.
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ferum (Jordbær-Kløver), Seirpus ru.fus
(Rødbrun Kogleaks), Puccinellia suecica
(Slap Annelgræs) og en lille bestand af
Sparti·na sp. (Vadegræs) - utvivlsomt
spredt hertil fra de med denne art til
plantede områder ved Overgård lidt
længere mod øst. Øst for Havkær Skov
på et stykke strandeng, der sjældent
græsses, findes et smukt strandengsam
fund med Salicornia eumpaea (Salturt)
og Suaeda maritima (Strandgåsefod) i
kanten af loerne og med rigelig fore
komst af Aster tripolium. (Strand-Asters)
og Limonitnn vulgare (Tætblomstret .
Hindebæger), en temmelig sjælden art.
Området mellem Havkær Skov
og stranden
Mellem Havkær Skov og sh·anden ligger
et areal, som man umiddelbart opfatter
som mose. På matrikelkortet fra 1 835 er
det matrikuleret i flere parceller og uden
træsignatur. Formodentlig var det græs
gang, som det også i nutiden til dels,
og af og til, er det, men den stærke
træopvækst i dele af området viser, at
græsningsintensiteten er aftaget. Yderst
mod stranden dominerer Phmgmites
cormnunis (Tagrør), og endvidere findes
her Sonehus arvensis (Ager-Svinemælk),
Atriplex latifolia (Spydbladet Mælde) og
Archangelica litaralis (Vand-Kvan). Den
ne zone mangler vest for Havkær Skov,
hvor græsningen længe har været intens,
her findes blot nogle spredte små be
stande af tagrør. Lidt længere inde fin
des dele af ganske lave strandvolde med
mellemliggende lavninger. Her er domi
nans af Filipenelula ulmaria og på den
fugtigste del af Ca.rex acutiformis og C.
ripm·ia (Tykakset Star). Endvidere vok·
ser her Calamagrostis eanescens (Eng
Rørhvene), Galiutn boreale, Lythrum
salica1·ia (Kattehale), Selinu1n carvifo
Hum, Trollius eu.mpaeus, den sjældne
Ca.rex caespitosa (Tue-Star) og flere
store bestande af Inula salicina (Pile
Alant). Der er udbredt opvækst af el
og eg op til 4-5 meters højde og af
grå-pil og femhannet pil, endvidere er
her en del spredte eksemplarer af kors-

Kraftig opvækst af tagrør

i området mellem Havkær

Skov og stranden. Okt.
1973. Torben Worsøe fot.

ved, kvalkved og benved. Opvæksten
er tættest og højest ind mod skoven og
meget spredt ud mod tagrør-zonen.

Hederne
Øst og nord for Ajsh·up by og nordøst
for Lystrup findes flere mindre, bakkede
græsningsarealer ovenfor litorinaskræn
ten. H vor der stadig græsses, bærer den
sandede bund en vegetation, der domi
neres af græsser, mens hedelyng er
trængt tilbage. Hvor græsningen er min
dre intens, ses en del spredte ener og
enkelte små træer spredt i en lav lyng
vegetation, og hvor græsningen er helt
ophørt, bliver hedelyngen gammel og
opløben, og efterhånden som den går
ud, erstattes den af rævling og bølget
bunke. Sådanne steder er opvækst af eg,
birk og bævreasp godt i gang, omkring
dammen og langs bækken er der alle
rede tæt krat og ungskov. I ungskov af
vorte-birk ved dammen er bunden tæt
dækket af den sjældne nordlige art Me
lampyntm silvaticu:m. (Skovkohvede),
som man i Danmark hyppigst træffer i
midtjyske egekrat Denne arts forekomst
sammen med mange spredte forkrøblede
ege i heden tyder på, at der engang har
været egeblandingsskov på den lette

jord ovenfor skrænten. I den ikke for
hårdt græssede del af heden h·æffer man
Hypochoeri.s m acttlata (Plettet Konge
pen), der er karakteristisk for bedre he
debund, Genista anglica (Engelsk Vis
se), Helichrysum arenarium (Gul Evig
hedsblomst) og den sjældne sandbunds
plante Hypochoeris glabra (Glat Konge
pen).

De fe1•ske vande
I dammen vokser Potamogeton natans
(Svømmende Vandaks) og Fontinalis
antipyret-ica (Alm. Kildemos), og den er
omgivet af en artsfattig sumpvegetation
af fattigkærtype.
I grøfter og bække findes næppe an
dre arter end Berula erecta (Sideskærm)
og V emnica beccab-unga (Tykbladet
Ærenpris). Den kraftigt vandførende
Snebberbæk og dens ca. 100 meter lan
ge kildebæk, der løber ud i fjorden lige
nedenfor kilden, har en vegetationsløs
kalkbund, idet kalken her når op til
l m under engens overflade. Selve kil
den er omgivet af en svært kulturpåvir
ket vældkærvegetation, hvor man i den
koldtvandsgennemsilede del på stenene
bemærker det kalkelskende mos Grato

neuron filiC'inwn.
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Opvækst af træer mellem
Havkær Skov og stranden
i det nu kun svagt græs
sede område. Det er tvde
ligt at se, at opvæksten er
størst ind mod skovbrynet.
Okt. 1974. Torben Worsøe
fo t.

PLANTEGEOGRAFISKE
FORHOLD
Som det er at vente i et klimatisk over
gangsområde findes der repræsentanter
for de plantegrupper, som har deres ho
vedudbredelse i disse klimazoner.
De nordlige arter er fortrinsvis knyt
tede til vældzonens kolde vand, det
drejer sig om Trollius europaeus, Crepis

paludosa, Galium boreale, Hierochloe
odarata og Melampyrtt1n silvaticum.

Fastlandsklimaets i forhold til os øst
ligt og sydøstligt udbredte arter er La

thy1'us vemus, Selinum carvifolium, Hy
pochoeris maculata, Viola mimbilis, He
lichrysum arenariwn og Inula salicina.

De atlantiske og subatlantiske arter
er i dette kystnære område de fleste.
Fremhæves skal Primula vulgaris, Hypo

choeris glabm, Genista anglica, Phyteu
ma. spicata (Aks-Rapunsel), Pedicularis
silvacita (Mose-Troldurt), Allittm ursi
num (Ramsløg), Hypericwn tetmpterU1n
(Vinget Perikum) og V Monica montana.
HISTORISKE FORHOLD
På.det minarerede sognekort over Vind
blæs sogn tegnet 1835 efter udskift
ningskortet og original I er den nuvæ
rende Havkær Skov benævnt »Eistrup
Kær«. Den er på dette tidspunkt i mod-
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sætning til det skovsignerede areal, hvor
i nutiden Ajstrup Krat ligger, omgivet
af et gærde. Endvidere er den forsynet
med en signatur, der ligner den, som
er anvendt til Lovnkær-skovene på det
tilsvarende kort over Visborg sogn nor
denfjords, en signatur, der er en kom
bination af skov- og engsignatur. Disse
områder blev bevisligt brugt til løvengs
drift (d. e. en fortidig engkultur, hvor
der i engene blev bevaret træer, der blev
holdt stævnet) til efter krigen 1914-18
(Worsøe 1973). Betegnelsen »kær« har,
som det fremgår af Schmidt (1938), i
hvert fald i Østjylland været anvendt for
bøsletarealer i udmark. Disse forhold
sammenholdt med, at Havkær Skov har
været stævnet og hegnet fra de øvrige
udmarker taler med overvejende sand
synlighed for, at den har været drevet
som løveng til omkring 1875, hvorefter
bøg og elm er indvandret, da den syste
matiske løvengsdrift ophørte. I Øster
Lovnkær i Als sogn, hvor der også har
været løveng (Worsøe 1973), har man
nu et stadium 25 år efter sidste stæv
ning, hvor man finder spredte unge bøge
og elme her og der mellem skovens ho
vedtræarter ask og el. Hvor langt til
bage i tiden »Eistrup Kær« har været
drevet som eng, kan man ikke vide, men

eng i Ajstrup nævnes 1748 af Schmidt
(1938) og 1397 af Schwensen (1946 og
1947). Alle væsentlige engarealer i Aj
strup må af geografiske årsager have
ligget på forlandet.
På sognekortet er der skovsignatur fra
»Eistrup Kær« til nord for Lystrup. Her
ved kan man umiddelbart konstatere, at
såvel engene som Ajstrup Krat er frem
gået af skoven her·, som lå i åben for
bindelse med engene langs stranden.
Denne udmarksskov har følgelig været
græsset i 1835. Et betydeligt antal meget
omfangsrige tidligere stævnede aske
med flere stammer viser, at man med
hensigt har lysstillet bunden for at frem
me græsvæksten. Denne driftsform, der
er velkendt fra Skånes midterste og
nordlige dele, betegnes »skottskog«,
den er beskrevet fra Randersegnen
(Worsøe 1971), og tilsvarende tidligere
græsset stævnigskov kan ses bl. a. nær
Katbjerg vest for Mariager. Dog har jeg
ingen steder set så gamle vidnesbyrd
om denne driftsform som i Ajstrup Krat.
De omtalte krat af hassel, som forøvrigt
findes flere steder på skrænterne mod
Mariager Fjord, har ikke været et led
i »skottskogen«, omend de findes i ud
mark, for deres stærkt beskyggede bund
er om sommeren næsten vegetationsløs.
De er antagelig blevet drevet med pro
duktion af gærdsel for øje. Køerne synes
ikke at beskadige hasselbusken.
Den oprindelige skov på forlandet har
formodentlig bestået af de samme træ
arter som nu, omend muligvis i et andet
indbyrdes mængdeforhold. Skov af eg
og ask på våd bund er kendt fra Slem
miuge Hestehave under Giesegård, og
skov af eg og el er kendt fra det østlige
Als før midten af 1800-tallet (Vaupell
1863).
På sognekortet er al skov oven for
litorinaskrænten forsvundet i 1835. Ved
Lystrup var skoven allerede i 1847
»skammeligt forhugget«, Fra 1400-tal
lets slutning omtales såvel høproduktion
som græsning ved Sundkrog, som var
engene langs stranden øst for, hvor Had
sundbroen nu ligger (Schwensen 1946

og 1947). De nuværende hedestykker
bar ikke alle hedesignaturer på kortet
fra 1835, men hovedparten af de nuvæ
rende nåletræsbevoksede arealer var dog
hede på dette tidspunkt. De mange grus
og jordveje i området, som findes i nu
tiden, kan også ses på det gamle kort,
hvor de formidlede forbindelsen mellem
byerne indbyrdes og mellem by, eng og
græsgang.
ZOOLOGISKE OPLYSNINGER
For de entomologiske forholds vedkom
mende findes nogle fangstlister fra om
rådet (se Lepidoptera 1950, s. 14-16,
og 1951, s. 54-55). Her kan det ses, at
den undersøgte hedetype er den vegeta
tionsrige østjyske type med et stort ind
hold af blomsterplanter. Denne biotop
er i de senere år blevet meget sjælden
p. g. a. kultivering, hvad der er beklage
ligt, idet den rummede en lang række
arter, som kun træffes der. Forøvrigt sy
nes særlige økologiske forhold at betinge

Mange gange stævnet el i Ajstrup Krat okt.
1974. Torben Worsøe fot.
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adskillige sommerfuglearters forekomst
i området, arter, der her i landet har
deres absolutte nordgrænse. Som eks
empler kan nævnes de to spidsvinge
målere Ortholitha coarctaria og O. nwe
niata, der begge forekom talrigt i under
søgelsesperioden. Endvidere rummede
området en lang række interessante og
lokale sommerfuglearter, bl. a. dagsom
merfuglen Euphydryas aurinia, som
havde en talstærk koloni, endvidere
sværmeren Hemaris Utyus, bjørnespin
deren Philea irrorella, måleren Rhodo
strophia vibicaria samt en del arter knyt
tet til hedebiotopen. Fælles for de
nævnte arter er det, at de i de senere
årtier er forsvundet fra mange af deres
tidligere forekomststeder som følge af
biotopforandringer. Selv om området er
utilstrækkeligt undersøgt, kan det dog
fastslås, at egnen omkring Mariager
Fjord i sin helhed er et tilflugssted for
talrige arter, der er fordrevet mange an
dre steder. Det må antages, at de lidt
specielle klimatiske forhold favoriserer
en del arter.
Fuglelivet i området i sommertiden er
tydeligt nok artsrigt Mangfoldige små
fugle, et par almindeligere rovfugle, fle
re andearter og grønspætte synes at
yngle her. Hejrer ses altid forskellige
steder i engene og langs stranden. Flere
forfattere omtaler fjordområdet udenfor
som en ekstraordinær god lokalitet for
gæs og ænder i træktiden. Der nævnes
flg. individtal: knopsvane 5000
sang
svane 2000
lysbuget knortegås 2000
gravand 2000
pibeand 300
hvinand
50
stor skallesluger 50
toppet skalle
sluger 100.
-

-

-

-

-

-

-

OMRÅDETS NATUR- OG KULTUR
HISTORISKE VÆRDI
Det er usædvanligt mange forskellige
biotoper for et så begrænset areal, og
det er forbavsende mange forskellige
stadier mellem natur og kultur, her fin
des. Dette er medvirkende til at give
området dets rige flora. Den relative
uberørthed er nok en væsentlig årsag
til, at temmelig mange ualmindelige
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plantearter har klaret sig igennem her.
Grænsende til det enestående er de end
nu erkendelige rester af tidligere tiders
landbrugsformer, der ellers de fleste ste
der er gået til gnmde. Med hedestyk
ker og små lysninger følger grundlaget
for et rigt insektliv, og med de mange
forskellige biotoper i forbindelse med
vandarealerne i fjorden udenfor er der
givet yngle- og opholdsmuligheder for
mange fuglearter.
Som studieobjekt for successionen på
frodigere bund ved ophørende græsning
er området af meget stor værdi, fordi
det er usædvanligt, at sådanne områder
udgår af dyrkning eller drift. Her er det
særlig interessant p. g. a. de forskellig
artede økologiske forhold, og fordi vær
difulde elementer af den mere oprinde
lige flora på stedet er i behold. Længst
fremskreden i ændringen mod mere na
turlige forhold er Havkær Skovs nord
og østside, hvor der er en blandings
skov af meget store ege og aske med
underskov af hassel, en skovtype, der
kan formodes at være naturlig på en så
dan bund.
BEVARINGSMULIGHEDER OG
PLEJEFORANSTALTNINGER
Fordi området helt overvejende udgøres
af halvkulturformationer, vil der ved
ændringer i anvendelsesformen ske om
væltninger i fremtoningspræget. Mindst
kulturpåvirket er de vådeste arealer mel
lem litorinaskrænten og Ajstrup Krat be
vokset med ellesump. Her kommer kø
erne næsten ikke, og her vil intet væ
sentligt ændres, selv om græsningen helt
skulle ophøre. Havkær Skov, som har
gennemgået en omskiftelig skæbne, først
ved i sin tid at blive omdannet fra na
turlig skov til stævningsskov, og siden
ved at vokse igen til storskov, er silckert
i en vis ligevægt og har sin oprindelige
urteflora i behold. Med tiden vil blot
eg, bøg og elm komme til at spille en
lidt større rolle end nu. Rationelt skov
brug vil imidlertid kunne ændre skoven
fundamentalt, så skal det nuværende
præg bibeholdes, må skoven fortsat dri-

ves med plukhugst og selvsåning, og
dræningen må ikke forbedres, noget, der
selvfølgelig gælder hele området. Det
lundagtige, lysåbne præg ved de dele
af Ajstrup Krat, der ikke er ellesump,
vil ved ophørende græsning få lysnin
gerne fyldt ud ved opvækst af træer, der
i en årrække vil ændre karakteren rent
lysmæssigt og måske true visse arters
eksistens. Med tiden vil Ajstrup Krat ud
vikles til storskov, der formodentlig en
overgang kommer til at minde om Hav
kær Skov i øjeblikket. Den samme skæb
ne vil under alle omstændigheder ramme
skræntskoven på de stykker, hvor de
store træer er blevet tyndet ud. Store
dele af skrænten er allerede blevet til
krat som følge af plukhugst med lysstil
ling af bunden som resultat. Også i de
mindre intenst græssede dele af Ajstrup
Krat er der allerede rigelig træopvækst.
Bortset fra strandengen vil alle åbne
stykker eng gro til, hvis græsningen helt
ophører. Alene den nedsatte intensitet,
hvormed den stedvis foregår nu, har gi
vet opvækst af el på de vådeste steder
og i øvrigt af ask, eg og bævreasp, for
modentlig de træarter, der engang har
udgjort den skov, hvoraf engene er
fremgået. Strandengen vil p. g. a. salt
vandspåvirkningen ikke gro til med
træer, men dens urteflora vil ændre sig,
når græsningen aftager eller ophører,
således som det kan ses ud for Havkær
Skov, hvor der nu er tagrør langs stran
den i et område, der kun er blevet svagt
græsset. Også hindebæger vokser på en
eng, der sjældent anvendes. I hoved
parten af strandengene er den naturlige
flora så medtaget af århundreders græs
ning, at cprindeligere forhold vil være
meget længe om at reetableres. Her vil
det være ønskeligt at opretholde græs
ningen af landskabelige grunde bl. a. for
ikke at ødelægge udsigten over vandet.
De begrænsede hedearealer, som stadig
findes, græsses for de flestes vedkom
mende ikke mere. Hvis den opløbne
lyng ikke bliver slået, vil den snart gå
ud på store stykker og blive efterfulgt
af rævling og bølget bunke. Heden vil

dernæst vokse til med eg, bævreasp,
vorte- og dun-birk, således som det i
øjeblikket ses på de hedestykker, der
har henligget en tid uden dyr. Nær
eksisterende plantager vil selvsåede nå
letræer komme til at spille en rolle.
Gravhøjene vil blive skjult af træer og
udsigterne vil lukkes. Den hede, der
endnu græsses, vil en overgang blive
smuk lynghede, hvorefter den videre
skæbne bliver som ovenfor nævnt.
Mange af de nævnte ændringer ram
mer erfaringsmæssigt også insektlivet
hårdt, mens virkningen på fuglelivet er
vanskeligere at bedømme.
Det er således væsentligt, at græsnin
gen opretholdes på ferskvandsenge og
heder og i den del af Ajstrup Krat, hvor
der er eg, ask og bøg, hvis man vil be
vare præget af overdrevsområde. Stæv
ning med henblik på at bevare de endnu
synlige rudimenter af løveng og skott
skog vil i større udstrækning være
uigennemførlig, hvilket dog ikke skal
hindre mindre eksperimenter i denne
retning.
I modsætning til disse ved nedsat ak
tivitet langsomt indtrædende forandrin
ger, vil aktiv kultiveringsindsats være og
er allerede en akut trussel for store dele
af de åbne ferskvandsenge. Høje korn
priser giver tilskyndelse til oppløjning
af faste græsgange, hvor det skønnes, at
korn vil kunne gro. Dette giver igen
stødet til dræningseksperimenter, der
særligt i forbindelse med inddæmnings
forsøg let kan antage ødelæggende di
mensioner.
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Myrefaunaen på Anholt
Fatmistisl�e urtdersf)gelset• rul Ardaolt 3

Af Chr. Skøtt
(Ll. Nygade 3, 8700 Horsens)
Meddelelser fra Naturhistorisk Museum, Århus

Følgende oversigt over Anholts myre
fauna bygger på indsamlinger af Carlo
F. Jensen (1973), Ebbe S. Nielsen, O.
Lornholdt, A. Lindebo Hansen (1974) og
en indsamling, som jeg selv foretog i
dagene den 1.-3. juni 1974.
Der er blevet konstateret 13 arter
(tabel 1), og de må formodes at udgøre
en væsentlig del af øens myrefauna. For
denne faunas vedkommende kan øen
stort set inddeles i fire områder: Nord
bjerg, Vilhelminelyst Plantage, Sønder
bjerg og Ørkenen. Tabel l viser udbre
delse og hyppighed af de fundne arter
på disse lokaliteter.

I sammenligning med områder af
samme karakter, f. eks. Læsø og den
jyske vestkyst, er det påfaldende, at
Mynnica rugulosa og Lasius alientts do
minerer så stærkt i Ørkenen, og at der
af Fonnica-arter kun er fundet F. fusca.
Den rigelige forekomst af Leptothorax
aceroorum og Lasius fuliginosu.s i plan
tagen og byen tiltrækker sig ligeledes
opmærksomhed.
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Tabel l

Oversigt over de fundne myrearter på Anholt med angivelse af, i
hvilket område de er konstateret.
•
færre end 5 kolonier, ••
5-10 kolonier, 000 flere end 10
kolonier iagttaget.
=

=

Nordbjerg
Myrmica /aeoinodis Ny!.
M. mginodis Ny!.
M. ntgulosa Ny,J,
Tetmmoriwn caespitum. L.
Leptothomx acemorum F.
Lasius fuUginosus Latr.
L. niger L.
L. alie1ws Først.
L. aliem.ts var. alie110 Don.
L. flaous F.
L. mh'tu
· s Ny!.
Camponot·us herculeanus L.
Form.'ica fusca L.
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Plantagen

•
•••

•
•

••

•••
•••
••

000

Sønderbjerg

Ørken en

•
•••
•
•••
••
••
••

•••
•
00

•••
••

o
o

•

o

••

00

Flora og Fauna 81: 50. Arlws 1975.

Luftbårne diatomeer
Af Niels Foged
(Aarestrupsvej 20, 5000 Odense)
With an English summary

INTRODUKTION
Omfanget af transport af luftbårne virus,
bakterier, svampesporer og pollen er på
grund af deres store hygiejniske, medi
cinske og økonomiske betydning ret godt
undersøgt, og der foreligger en righoldig
litteratur herom. Kendskabet til spred
ning på samme måde af andre mikro
organismer, der normalt lever på eller
i jordoverfladen, i ferskvand og i have
ne, er derimod meget ringe, til trods
for, at denne spredningsmåde må spille
en meget væsentlig rolle, såvel når helt
nydannede biotoper invaderes, som un
der den fortløbende ændring af floraen
på grund af den kontinuerlige foran
dring af de økologiske faktorer, der al
tid vil ske i eksisterende biotoper.
Allerede i 1871 konstaterede C. G.
Ehrenberg diatomeer i atmosfærisk støv,
og i 1892 påviste den danske diatome
forsker E. Østrup i sin første lille af
handling om diatomeer, at der i støv
afsat af regn kan findes diatomeskaller.
I 1921 beskæftigede F. Hustedt sig med
emnet og viste, at der sker en omfat
tende transport af diatomeer med Har
mattan-vinden i Afrika.
I nyere tid har H. Otto i 1961 fundet
diatomeer i støv fra menneskelunger,
og N. Geissler og J. Gerloff konstaterede
i 1965, at diatomeskaller kan findes i
andre menneskelige organer (bl. a. i le
ver og nyrer); ja, de har endog fundet
diatomeskaller i nyfødte børn.
Ved den botaniske kongres i Edin
burgh 1964 beskæftigede man sig med
aerobiologiske problemer, og ved et
symposium i London i 1967 diskute
redes lufttransport af mikroorganismer.
Begge steder indgik lufttransport af dia
tomeer kun ganske perifert i diskussio
nen.
Flora og Fauna 81: 51-55. Arhus 1975.

Helt konkrete oplysninger om emnet
fremkom K. Behre og G. H. Schwabe
i 1970 med i en afhandling om ikke
marine alger indsamlede på vulkanøen
Surtsey, SW for Island, i 1968, kun 3 år
efter, at vulkanudbruddet var ophørt. De
fandt i alt 129 ferskvandsdiatome-arter,
og disse må helt overvejende være bragt
til den nydannede ø med vinden.
Transport med dyr kan dog også have
spillet en vis rolle ved indvandringen af
mikroorganismer til Surtsey. Således har
H. Kristinsson 1969 fundet diatomeer på
fødderne af fugle, der er fangede på
Surtsey, men desværre er oplysningerne
herom meget sparsomme, og ingen dia
tomeer er angivet ved navn.
At diatomeer kan spredes med dyr
(især fugle) er et tidligere ofte konsta
teret faktum (se f. eks. N. Foged 1951
og 1953), men spredning på denne måde
er utvivlsomt tillagt alt for stor betyd
ning.
I forbindelse med de senere års luft
forureningsundersøgelser indsamles nu
mange steder talrige støvprøver, hvor
ved der fremskaffes oplysning om for
ureningens årsager, art og omfang. En
analyse af mikroorganismerne i disse
prøver giver fortræffelige muligheder
for at skaffe øget viden om lufttranspor
tens betydning for spredningen af dem.
MATERIALE OG METODE
Fra Dansk Kedelforenings luftforure
ningslaboratorium har jeg velvilligst fået
overladt 4 filtre anvendte ved måling
af luftens støvindhold i Åbenrå. Det er
Sartorius membranfiltre med diam. 50
mm og porestørrelse 1.2 p. De var pla
cerede 3 m over jordoverfladen. Den
gennemsugede luftmængde var for hvert
filter 96.6 m3• I dagene 8., 10., 17. og
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Tabel l

Luftbårne diatomeer samlede i Åbenrå 8., 10., 17. og 19. aprill974.
og b angiver hh. antal af skaller og fragmenter.
Airhome diatorns at Åbenrå collected on AprilS., 10., 17. and 19., 1974.
a and b refer to number of valves and fragments respectively.
a

1974
Oligohalobous (except halophilous)

Achnanthes lanceolata Breb.
Amplwra ovalis Kiitz.
- - var. libyca (Ehr.) Cleve
Galoneis sp.
- bacillum (Grun.) Mereschk.
Caeconeis sp.
- placentula Ehr. v. euglypta (Ehr.) Cl.
Cyclotella comta (Ehr.) Kiitz.
Cymbella sp.
- affinis Kiitz.
- cistula (Hempr.) Grun.
- la.nceolata (Ehr.) v. Heurck
Diplaneis ovalis (Hilse) Cleve
Epithemia zebra (Ehr.) Kiitz.
- - var. saxonica (Kiitz.) Grun.
Eunotla sp.
- lunaris (Ehr.) Grun.
- pectinalis (Kiitz.) Rabh.
- praerupta Ehr.
Fragilaria sp.
- construens (Ehr.) Grun.
- pinnata Ehr.
- vaucheriae (Kiitz.) Petersen
Gomphonema sp.
- angtlstatttm (Kiitz.) Rabh.
- lanceolatum Ehr.
Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun.
Melosira granulata (Ehr.) Ralfs.
- italica (Ehr.) Ralfs subsp. subarctica

8. IV.
a
b

l

2
l
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l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

19. IV.
b
a
l
2
2

l
4

l

17. IV.
a
b
l

l

l

2

l

l

l

l

l

6
8

l

l
l

8

18
l
l
l

12

l

13

2

O. Miiller

- varians Ag.
Meridion circulare Ag.
Navicula sp.
- amphibola Cleve
- cincta (Ehr.) Kiitz.
- gothlandica Grun.
- mutica Kiitz.
- - fo. cohnii (Hilse) Grun.
- - var. nivalis (Ehr.) Hust.
- pusilla W. Smith
- radiosa Kiitz.
Opephora sp.
- martyi Herib.
Pinnulm·ia sp.
- boreafis Ehr.
- intermedia Lagerst.
- viridis (Nitzsch) Ehr.
Rhopalodia gibba (Ehr.) O. Miiller
Stauroneis sp.
- anceps Ehr.
Stephanodiscus astraea (Ehr.) Grun.
Surirella ovata Kiitz.
Synedra capitata Ehr.
- ulna (Nitzsch) Ehr.

10. IV.
a
b

l
20
2

5

5

l

l

4

11
l

9.

l
l

2
l

l

4
l

l
l
23

l

l
5
l

4
l
l
l
2

2
9
l
l

3

l

2

16
4

l

l

l
l
3

3

l
l

2
3

2

l
4

Halophilous

Navicula digitoradiata (Greg.)
elli.ptica (Østrup) M. Møller
- salinarum Grun.
Synedra tabtdata (Ag.) Kiitz.

Mesohalobous

Achna.nthes brevipes

(Kiitz.) Gleve

var.
l

Ag. var. intermedia

l

2

2

l

l

Diplaneis didyma (Ehr.) Cleve
- interrupta (Kiitz.) Cleve
Navicula digitaradiata. (Greg.) A. S.
- humerasa. Breb.
- pygmaea. Kiitz.
Nitzschia. a.piculata (Greg.) Grun.

l

l

l

l

2

Polyhalobous

Number of identified species
Oligohalobous
Halophilous
Mesohalobous
Polyhalobous
Unidentified valves

19. april 1974 var den opsamlede støv
mængde på filtrene hhv. 0. 00462,
0. 00790, 0. 00264 og 0.00328 g eller
hhv. 48, 71, 27 og 34 microgram pr. m3
· luft.
Filtrene (celluloseacetat) blev opløste
i kone. svovlsyre under tilsætning af en
mættet opløsning af kaliumpermanga
nat. Efter klaring med en mættet op
løsning af oxalsyre og udvaskning med
destilleret vand blev der af det reste
rende bundfald fremstillet mikroskopi
ske præparater med Hyrax (brydnings
index 1. 67) som indlægningsmedium.
Præparaterne analyseredes for diatome
indhold ved hjælp af et Reichert forsk
ningsmikroskop.

l

l

Coscinodiscus sp.
Diplaneis litaralis (Donk) Cleve
Melosira sulcata (Ehr.) Kiitz.
Navicula sp.
Rhaphoneis surimlla (Ehr.) Grun.
Synedra crystallina (Ag.) Kiitz.

Total (identified valves)
Oligohalobous
Halophilous
Mesohalobous
Polyhalobous

l

l

3
2

2

l

l

66 22

l

18
2
2

21

23

l
l

l

19

69

2
31

36 23

19
3
l

2

9
l

14
2
2

20
2
l

24

2
4
5

l

8

66
3
3
7

l

6

28

25

DIATOMEFLORAEN
I tabel l findes de påviste diatomearter
fra de 4 prøver placerede alfabetisk i
halobiesystemets hovedgrupper, idet så
vel antallet af fundne hele skaller som
antallet af fragmenter er angivet. Skøns
mæssigt omfatter tællingerne mellem
1/3 og 112 af støvet fra den enkelte
prøve.
Det ses, at der er fundet 44 oligo
halobe, 3 halofile, 7 mesohalobe og 5
polyhalobe, eller i alt 59 arter.
Oligohalobe arter (ferskvandsarter)
udgør det store flertal, og blandt dem
dominerer de to terrestriske
arter
Hantzschia amphioxys og Pinnulm·ia
borealis, men de to typiske ferskvands-
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Tabel 2

Meteorologiske data for Felsted, SØ for Åbenrå.
MeteorologicaJ data at Felsted, SE of Åbenrå.

8. IV. 1974
10. IV. 1974
17. IV. 1974
19. IV. 1974

Vindretning
Wind direction

Vindstyrke
Wind force
(Beaufort' s scale)

Nedbør
Precipitation
mm

w
SE
WNW
NNW, W

3
1--3
0-2
0-4

o
o
o
o

arter Fragilaria constru.ens og den noget
mindre hyppige Synedra ulna findes og
så i alle 4 prøver. De øvrige oligohalobe
arter forekommer ret sjældent og spora
disk. De stammer formodentlig overvej
ende fra ferskvandslokaliteter, selv om
nogle af dem kan findes ret almindeligt
på fugtig jord.
De halofile, mesohalobe og poly
halobe arter må alle hidrøre fra marine
lokaliteter, og det vil her sige Østersø
eller Vesterhav. Den temmelig store
hyppighed af dem i dagene 1 7. og 19.
april tyder på, at langdistancetransport
er af temmelig stor betydning for spred
ning af diatomeer.
Der blev ved den mikroskopiske un
dersøgelse kun fundet hele celler af
Amphora ovalis (l), Fragilaria sp. (3),
Fragilaria construens (23) og Pinnulm·ia
borealis (8). Antallet af hele celler i det
ubehandlede støvmateriale må antages
at have været langt større, da den en
kelte celles 2 skaller meget ofte, især
når det gælder større celler, adskilles
ved den kemiske behandling. Det må
være indlysende, at kun hele celler kan
resultere i spredning af levende diato
meer.
VEJRET
Da der ikke findes nogen meteorologisk
station i Åbenrå, anføres i tabel 2 data
fra stationen i Felsted, ca. 7 km SØ for
Åbenrå.
Det fremgår heraf, at vindretningen
på de 4 indsamlingsdage har været ret
skiftende, og at vindhastigheden var
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ringe. Der faldt ingen nedbør i de på
gældende dage. Hele april 1974 var i
øvrigt præget af svage, sldftende vinde
og meget tørt vejr. Dette kunne tyde
på, at mange af de opsamlede diatomeer
må stamme fra højere luftlag, da der må
kræves en vis, ikke helt ringe vindha
stighed først for at bringe dem fra op
rindelsesstedet op i luften og derefter
til at holde dem svævende i længere tid.
Den ret hyppige forekomst af haline
( saltyndende) arter tyder i alle tilfælde
på ret lang transportvej. Om de kom
mer fra Østersø eller Vesterhav, kan
ikke afgøres. Alle de påviste arter er
fundet levende i den vestlige del af
Østersøen.
H vis det skulle vise sig, at den her
fundne hyppighed af diatomeer er al
mindelig i atmosfæren, vil det sige, at
et meget stort antal skaller og celler til
enhver tid vil findes i luften. De vil da
før eller senere falde på jord eller i vand.
En væsentlig del af den meget hurtige
invasion af mikroorganismer, der gang
på gang kan konstateres, når nye eller
ændrede biotoper fremkommer, kan
med sikkerhed siges at bero på luft
transport.

SUMMARY
In the dust from 4 air filters used for an
investigation of air contamination at Åbenrå in
southem Jutland, Denmm-k, in April 1974 59
species of diatorns were found. The terrestrial
Hantzschia amphioxys and Pinnttlaria boreaUs
were the most frequent. A total of 44 oligo
halobous and 15 halirre species were found.
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Boganmeldelser
H. Jonassen & N. Haarløv (red.): Dansk Natur
- Dansk Skole. Arsskrift 1974. 68 sider. 27 illu

strationer. Pris kr. 20,00.
1974-årsskriftet fra foreningen Dansk Natur
Dansk Skole indeholder som sædvanlig en ræk
ke særdeles læseværdige artikler. Hovedvægten
er lagt på mikroorganismernes økologi. Carsten
Rundings gennemgang af mikroorganismernes
funktioner i akvatiske miljøer er forbilledlig i
sin pædagogiske form. Det akvatiske økosystem
beskrives med bakterier betragtet som det cen
trale i systemet uden dog at lægge skjul på, at
andre organismer med lige så stor ret kunne
være anbragt der. Nu får vi en - vistnok til
trængt - pointering af, at mikroorganismer del
tager i særdeles mange af økosystemets vigtig
ste processer. Denne mere teoretiske artikel
suppleres velgørende af Jens Wolstrups beskri
velse af metoder til undersøgelse af bakterie
floraen i anaerobe miljøer, f. eks. drøvtyggernes
vom. Endvidere rummer hæftet en artikel af
J. A. Guildal om parasitsygdomme man kan på
drage sig ved rejser i det sydlige udland. Også
her drejer det sig væsentlig om mikroskopiske
former. Med N. O. Preuss' artikel om ring
mærkning som videnskabelig metode bevæger
vi os til noget større organismer, og forfatteren
påviser ,at ringmærkningsmetoden kan anven
des til løsning af mange andre problemer end
det klassiske om fugletrækket. Endelig beskri
ver Bj. Egholm forløbet af sommerkursus 1974
i Øst-Himmerland. Dogen er nok værd at stifte
nærmere bekendtskab med, og den kan købes
hos foreningens kasserer. Adressen findes i an
noncen på 3. omslagsside.
E. N.

Kield Hansen & Per Ketil (red.): Fugleværn
1974. 48 sider. Rigt illustreret. Dansk Ornitho

logisk Forening 1974.
Ved D. O. F.'s jubilæum i 1966 stiftedes
Fugleværnsfonden med det formål at sikre dan
ske fuglelokaliteter for eftertiden - helst ved
køb, når det kan lade sig gøre. Fonden råder

nu over ca. 200.000 kr., og de første køb har
fundet sted. Om fondens aktiviteter og om fug
lebeskyttelse i det hele taget kan der læses i
hæftet Fugleværn 1974, der er det 6. i rækken
af meddelelser fra Fugleværnsfonden, udgivet
af D. O. F. og skrevet af et større antal af
foreningens medlemmer. I korte, koncentrerede
kapitler fortælles om de mange angreb på fau
naen, der må konstateres året igennem, især i
form af miljøændringer med ugunstig, ja, i
mange tilfælde katastrofal virkning på fuglene.
Men heldigvis kan der også berettes om posi
tive resultater af foreningens og andres arbejde
for at bevare den danske fauna så intakt og rig
holdig som muligt.
E. N.

David & Zoe I. Bramwell: W-ild Flowers of the
Cana.ry Islands. 261 sider, 64 farvetavler (med

17 landskabsbilleder og 206 plantefotografier),
143 tekstfigurer (17 kort, 118 plantetegninger
og 8 diagramrækker). Pris : :f 5,00. Stanley
Thornes, London & Burford 1974.
En smuk og tiltalende fremstilling af floraen
på de Kanariske Øer og Madeira, som varmt kan
anbefales botanikere, der benytter nutidens tal
rige rejsetilbud til disse lune atlanterhavsøer.
I begyndelsen af bogen gives en kort historisk
redegørelse for botaniske undersøgelser i om
rådet, der huser talrige enderniske f01mer. Der
efter omtales klima, vegetationszoner og plante
samfund samt den kanariske floras oprindelse
og betydning for folkemedicinen; her nævnes
det berømte drageblodtræ, der blæste om 1867
i en formodet alder af over 6000 år. I det
næste kapitel gennemgås de forskellige øer og
deres gode plantelokaliteter ,og derefter er man
nået frem til hovedteksten med bestemmelses
nøgler og forekomstangivelser på 129 sider; hist
og her anføres plantemes lokalnavne. Bogen af
sluttes med et godt glossarium og index over
videnskabelige og spanske plantenavne.
B. Løppenthin
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To Rumex palustris -hybrider, nye for Danmark
Af Niels Jensen
(Elmea!Je 22, Vordingborg)

Oktober 1974 blev vi opmærksomme på
nogle afvigende Rumex af løst, ranglet
udseende i lavninger og ved småsøer
med skiftende vandstand på Knudsho
ved ved Vordingborg. De viste sig at
have hybridkarakterer. Enten var frug
ter ikke tilstede, eller også var de få, der
fandtes, uden liv. Forneden i den vis
nende blomsterstand var der livlig gen
vækst af blomstrende sideskud. Pollenet
var i opblødt tilstand påfaldende småt,
af uens stønelse, tomme eller næsten
tomme for plasma. Planterne var ofte
højere og mere omfattende end de for
modede forældrearter. Kun få individer
blev set. Det drejer sig om fund af F 1 hybriderne Rttmex crispus x palustris
(Kruset x Sump-Skræppe) og Rumex
conglomeratus x palustris (Nøgleblom
stret x Sump-Skræppe), der ikke tid
ligere er kendt fra landet. Følgende be
skrivelser og figurer medtager inter
mediære karakterer og refererer til det
sent indsamlede materiale.

og Anfred Pedersen
(Platanvej

15,

Vordingborg)

Rumex crispus x palustris
Stængel indtil 100 cm høj, som palustris med
udstående sidegrene, der dog er ± stærkt for
længede. Visne stængler mørkebrune som hos
crispus, ikke kanelbrune. - Grundblade og de
største stængelblade enten med afrundet - kort
tilspidset eller med tilspidset basis, som crispus
med bølget-kruset bladrand. Øvrige stængel
blade som palustris linie-lancetformede med til
spidset basis og kruset bladrand. - Blomster
kranse forneden adskilte som hos palustris, for
oven sammenstødende og uden højblade som
hos crispus. - Ydre blosterblade som hos pa
Z.ustris med fremadbøjet spids, dækkende de
indre blosterblades basis, der er bred og næsten
retlinet som hos crispus, ikke smal og afrundet
som hos palustris. - Indre blosterblade bredt
triangulære med butte hjørner og konvekse
sider, næsten som hos crispus; på den nedre
halvdel med 3-5 ulige lange tænder, der fra en
bred basis jævnt tilspidsede går ud i en kort
børste, sml. palustris; tænderne er højst halvt
så lange som de indre blosterblades største
bredde (palustris har tænder af længde med

a

Fig. l. a. Rumex palust1'is. b. Rmnex crispus x palustris. c. Rmnex crispus.
To ydre blosterblade og det indre blosterblad med største bruskvorte.
( X 7,5). Oktober.
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Fig. 2. Forekomst 1974 af Rttmex crispus palu.stris (e og 0) og Rumex conglomerattts x palustris
(0) på Knudshoved. På kortet er morænebakkerne skraveret; det prikkede areal har øverst smelte
vandssand, det hvide øverst marine forlandsdannelser.
disse blades største bredde, crispus kan have
småtakker, normalt ikke tænder). Ret jævn
overgang til den bredt triangulære, som regel
helrandede, butte yderdel, sml. palustris. Den
store bruskvorte høj, ret smalt ægformet. Stør
relse og form af tænder, yderdel og bruskvorter
varierer på samme plante, fordi blomsterne ikke
i samme grad som hos forældrene følges ad i
udvikling. - Toårig eller flerårig, i modsætning
til palustris ofte med grønne grundblade efter
blomstringen; sml. crisp us, der er flerårig, og
palustris, der er to- eller enårig.

x palustris blev fundet
følgende steder, jvf. fig. 2 .
l . Afspærret lagune p å marint forland
ved Gedebakke Syd med tæt dominans
af Seirpus maritimus (Strand-Kogleaks),
Seirpus tabemaenwntanus
(Blågrøn
Kogleaks) og Polygonum amphibium
(Vand-Pileurt), iblandet pletter af Sola
nwn dulcamam (Bittersød Natskygge)
og Rorippa mnphibium (Vandpeberrod).
På laveste niveau et par små, åbne, sen
sommertørre pletter med Chenopodium
rubrum (Rød Gåsefod), Rumex palustris
og 8 stk. Rumex crispus x palustris.
Omkring lagunen et smalt strandengs
bælte, på afstand domineret af de brune
frugtstande af Rumex crispu.s.
2. Lavning på marint forland øst for
Skovbakke Nord, domineret af Agrostis
stolanifem (Kryb-H vene) og Eleocharis
palustris (Alm. Sumpstrå), iblandet So
lanum dulcamara og Polygonum persi
caria (Ferskenbladet Pileurt, der optræ-

Rumex crispus

der som spontan på Knudshoved), samt
Rumex palustris og 3 stk. Rumex crispus
x
palustris. På højere niveau Rumex

crispus.

3. Tørlagt søbred på marint forland
NV for Pløjebakke med vegetation som
ved l . Her l stk. Rumex crispus x pa

lustris.

4. Tørlagt søbred på smeltevandssand
ved Misteltensbakke, hvor Ru.mex palus
tris-samfund på lidt højere niveau af
løses af et H ydrocotyle-Eleocharis-sam
fund. Over dette spredt forekomst af
Rumex crispus og Rumex conglomeratus,
sammen med disse 2 stk. Rumex crispus
x

palustris.

5. Tørlagt søbred på smeltevandssand
mellem Hvidebakke Syd og Nord. Yderst
i tørlægningszonen dominans af Rumex
palustris, ledsaget af Rumex maritintus
(Strand-Skræppe) og Eleocharis palus
tris. I Hydmcotyle-Eleocharis-samfundet
ovenfor er der en del Myosatis palustris
(Eng-Forglemmigej) og Oenanthe fistu
losa (Vand-Klaseskærm), her 2 stk. Ru

mex crispus x palustris. Rumex mariti
mus x palustris eftersøgtes forgæves.

6. Tørlagt søbred på smeltevandssand
mellem Humlebakke Syd og Nord. Ru
·Jnex palustris dominerer på dyndbund
sammen med landformen af Batmchium
peltatum (Vandranunkel) og Eleocharis
palust·ris. I Hydrocotyle-Eleocharis-sam
fundet ovenfor optræder M yosatis pa
lustris og Oenanthe fistulosa, i det smal
le engbælte omkring søen standere af
Rumex crispus og Rumex conglomeratus,

57

Fig. 3. a. Rumex palustris. b. Rumex conglomeratus x palus
c. Rumex conglomeratus. To ydre blosterblade og det
indre blosterblad med største bruskvorte. ( X 7,5). Oktober.
tris.

i niveau mellem forældrearterne 10 stk.

Rumex crispus x palustris.

7. Tørlagt lavning på smeltevands
sand mellem Humlebakke Nord og
Dragsbakke, hvor Agmstis stolonifera,
Polygonu1n persicaria og Alopecurus
geniculatus (Knæbøjet Rævehale) domi
nerer. Her l stk. Rumex crispus x pa
lustris med forældre.
Rumex crispus x palustris blev første
gang fundet i 1871 i Skåne (Areschoug
1 881), og beskrivelser blev givet af
Nilsson 1887 og Murbeck 1899; nu ken
des over 20 fund herfra (Hylander
1966). Fra tysk side har hybriden fået
en omtumlet behandling, fordi Rumex
palustris mellem 1849 og 1912 blev op
fattet som værende Rumex conglamem
tus x maritimus, medtagende, hvad der
i dag henføres til Rumex conglomeratus
x palustris og ægte Rumex conglome
ratus x mariti1nus. Som konsekvens her
af anførte Beck 1909 og Aseherson &
Graebner 1912 Rumex crispus x palus
t1'is som en tripelhybrid, der fik sin la
tinske beskrivelse som R. x areschougii
G. Beck. Klarhed blev tilvejebragt af
Murbeck 1913 ; siden er den af Rechin
ger 1957 omtalt som den hyppigste
Rumex palustris-hybrid i Europa.

Rumex conglomeratus x palustris
Stængel indtil 70 cm høj med udstående, som
hos conglomera.tus Jange sidegrene. - Blomster
kranse adskilte, som hos conglomeratus små;
her er de i særlig grad lidet fyldige, da frugt
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ikke er udviklet. - Indre blosterblade smalt æg
formede, kun 2112 til 3 mm lange som hos
conglomeratus, bestående af en palustris-lig
nende nedre del, på hver side med 2 eller 3
tænder, af hvilke de største næsten er lige så
lange som blosterbladets største bredde, samt
af en markeret, conglomeratus-lignende, tunge
formet, helrandet yderdeL
Hybriden blev fundet på foranstående
lokaliteter nr. 6 og 7 med hhv. l og 2
individer. Her vokser Rumex conglome
ratus over vanddækningszonen, Rumex
palustris på sommertørlagt dyndbund,
medens hybriden fandtes i den mellem
liggende zone, hvert sted i selskab med

Rumex c1·ispus x palustris.

Efter Murbeck 1913 er R. conglome
x palustris kendt fra Sverige (Skå
ne, 4 fund), Tyskland og Frankrig.

ratus

LITTERATUR
Areschoug, F., 1881 : Skånes flora. 2 . udg. - Lund.
Ascherson, P. & P. Graebner, 1912: Synopsis der
mitteleuropaischen Flora 4. - Leipzig.
Beck, G., 1909: Rumex i H. G. Reichenbach : Ieones
Florae germanicae et helveticae 24. - Leipzig.
Grøntved, J., 1937: Polygonaceernes udbredelse i Dan
mark. - T. B . U . nr. 5. Bot. Tids. 45.
Hylander, N., 1966 : Notdisk karlvaxtflora 2 . - Stock
holm.
Murbeck, S., 1899: Die nordeuropaisehen Formen der
Gattung Rumex. - Bat. Not.
Murbeck, S., 1913: Zur Kenntnis der Gattung Rumex.
- Bot. Not.
Nilsson, N. H., 1887 : Llfversigt af de skandinaviska
artema af slagtet Rumex och deras hybrider. a. Ru
mex maritimus L. och Rumex palustris Sm. - Bot.
Not.
Rechinger, K . H . , 1957: Rumex i G. Hegi : Illustrierte
Flora von Mittel-Europa 3 :1 . - Mtinchen.

Anholts fauna af tusindben (Diplopoda)
og skolopendre (Chilopoda)
Faunistisl�e undersØgelser på At1laolt 4

Af Henrik Enghaft
(Zoologisk Museum, København)
Meddelelser fra Naturhistorisk Museum, Århus
With an English summary

Tusindbenenes og skolopendrenes ud
bredelse i Danmark er forholdsvis vel
kendt (se Enghoff 1974 a (tusindben)
og Lohmander 1957 (skolopendre)).
Dog er der fra Anholt hidtil kun publi
ceret tre arter: Klefbeck (1951) nævner
Lithobius forficatus, Hanstram (1938)
Lithobius erythrocephalus og Enghoff
(1971 ) Geophilus proximus. Det mate
riale, som er indsamlet i 1 973-74 af
Århus-entomologerne samt af O. Lom
holdt, bringer, i forbindelse med nogle
enkelte individer samlet af R. Hørring
i 1934, artsantallet for Anholt op på 12
(6 tusindben, 6 skolopendre). Man kan
dog ikke regne sikkert med, at Anholts
fauna af disse grupper hermed er fuld
stændig kendt - endnu har der ikke
været samlet specielt efter tusindben og
skolopendre på øen.
Desværre er det foreliggende mate
riale kun i ringe udstrækning forsynet
med oplysninger om habitat, så kom
mentarerne til den følgende artsliste bli
ver meget sparsomme. Det omtalte ma
teriale befinder sig dels i N aturhistorisk
Museum, Århus, dels i Zoologisk Mu
seum, København.
Nomenklaturen følger Enghoff (1974
a) for tusindbenene og Eason (1964) for
skolopendrene.
·

ARTSLISTE

Tusindben (Diplopoda)
l. Polyxenus 'Uzgurus (L.) (penseltusindbenet).

- 11 stk. - egeskov (Barberfælde), »i fyrre
stub«.
2. Nemasoma variGorne C. L. Koch.
32 stk.
- et af individerne i en fyrrestub.
3. Proteroilus fuscus (Arn Stein). - 21 stk. -
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egeskov og fyrreskov (Barberfælde), »i fyr
restub«.
4. Cylindroiulus nitidus (Verhoeff). - l stk. uden oplysninger, men givetvis indslæbt.
5. C. latestriatus (Curtis). - 7 stk. - bl. a. i
egeskov (Barberfælde).
6. Unciger foetidus (C. L. Koch). - l stk. uden oplysninger, men uden tvivl indslæbt.
Skolopendre (Chilopoda)
7. Pachymerium ferrugineum (C. L. Koch). l stk. - egeskov (Barberfælde).
8. Geophilus proximus (C. L. Koch). - l stk.
- se Enghoff (1971) om denne ualmindelige
arts udbredelse.
9. Brachygeophilus truncormn (Bergsøe &
Meinert). - 12 stk. - bl. a. i egeskov (Bar
berfælde).
10. Lithobius forficatus (L.). - 29 stk. - bl. a.
i egeskov og fyrreskov (Barberfælde).
1 1 . L. erythrocephalus (C. L. Koch).
l stk. egeskov (Barberfælde).
12. L. mieraps (Meinert).
l stk. - uden op
'lysninger, men sikkert indslæbt.
-

-

BEMÆRKNINGER
Borset fra G. proximus er alle de fundne
arter almindeligt udbredte i Danmark.
Ud af Danmarks 37 fritlevende arter
af tusindben og 27 fritlevende skolopen
derarter er dette jo kun en beskeden
fraktion. Naturligvis spiller Anholts geo
grafiske isolation en rolle for sprednin
gen af så lidet bevægelige dyr som tu
sindben og skolopendre, men også øens
ringe biotopsdiversitet må betyde noget.
Den sandede Ørken, som optager stør
stedelen af Anholts areal, er absolut
uegnet som opholdssted for langt de
fleste arter af tusindben og skolopendre.
Af de fundne arter kan følgende leve i
sådanne områder: C. latestriatus, P. fer1'Ugineum, L. fo1jicatus og L. erythmce
phalus. Resten af arterne må formodes
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at være begrænsede til den lille moræne
knold på øen.
Sammenligner man faunalisten med
listen for Læsø (Enghoff 1974 b), finder
man væsentlige forskelle: De tre løv
skovstusindben N. vm·icome, C . nitidus
og U. foetidus er ikke fundet på Læsø,
skønt der er løvskov (omend på sand
bund), og af skolopendrene er kun 3
arter fælles (af 6 arter fra Anholt og 7
fra Læsø). Hvad man kan konkludere
herudaf, er særdeles begrænset. For
begge øernes vedkommende gælder, at
yderligere indsamlinger sikkert vil kun
ne give nye arter. Dog er det værd at
bemærke, at der på Læsø endnu ikke
er fundet tydeligt indslæbte arter, mens
der på Anholt - efter hvad der i øvrigt
vides om de enkelte arters levevis og
udbredelse - er fundet 3 sådanne arter,
nemlig C. nitidus, U. foetidus og L. mi

crops.
SUMMARY
Six species of miltipedes and sLx species of
centipedes are recorded from the Island of An
holt in Kattegat. With the exeption of G.
proximus, all the species found are common

and widespread in Denmark Geographical iso
lation as well as decreased biotope diversity is
regarded responsible for the poor fauna. The
sandy soil, which covers most of Anholt, is
unfavourable to most myriapods. A comparison
with the fauna of the island of Læsø (also in
Kattegat) reveals considerable differences, but
as the fauna lists may be imcomplete, only
vague condusions can be drawn. It is note
worthy that obviously introduced species have
so far not been found on Læsø, while three
(C. nitidus, U. foetidus and L. microps) have
been found on Anholt.
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Boganmeldelse
H. R. Hewer: British Seals. 256 sider, 22 tav
ler, 54 tekstfigurer. Pris :E 3,50. Collins, London
1974.
En fremragende monografi, der først og frem
mest drejer sig om gråsælen, hvis omtale fylder
150 sider. Den spættede sæl får 17 sider. De
øvrige arter fra hvalrossen i nord til søleopar
den i syd nævnes i systematiske oversigter og
eventuelt som strejfgæster til de Britiske Øer;
muligvis boltrer nogle kalifarniske søløver sig
i Nordsøen efter at være stukket af fra britisk
fangenskab.
Verdensbestanden af gråsæler sættes til noget
nær 50.000; heraf synes hen ved 4f5 at yngle
på de Britiske Øer, hvor ungerne fødes på
land, mens de omkring New Foundland og i
det indre af Østersøen kommer til . verden på
isen. I øvrigt er det, vi ved i dag om de vest
atlantiske og baltiske gråsæler, for intet at reg
ne mod det fond af viden, forf. og hans m�d
arbejdere har skaffet til veje om de britiske be
stande, og man er begyndt på næsten bar bund;
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på museerne fandtes nogle knogler, og i beret
ninger fra naturen har det ikke altid været
muligt at regne med sikre artsbestemmelser.
Man har i nogen grad kunnet udnytte ameri
kanernes og russernes metoder i pelssælunder
søgelserne; men under alle omstændigheder
skulle tilstrækkeligt materiale fremskaffes fra
de hjemlige strande, så anatomiske forhold, al
dersbestemmelser, yngleforhold og spredning
kunne klares. Det kan f. eks. nævnes, at hun
nerne opnår en højere levealder end hannerne,
der kan blive »pladstyre« i en alder af ca. 11
år, og de kan holde, til de er en snes år.
Hunnerne får deres første unge i 8-9 års alde
ren, og de kan blive ved, til de er i begyn
delsen af trediverne.
Beklageligvis opnåede forf. ikke at se denne
fortrinlige fremstilling af et interessant emne
færdigproduceret, idet han afgik ved døden, da
den forelå i sidste korrektur.
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