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Meddelelse til abbonnenterne 
FLORA OG FAUNA's 84. årgang ind
ledes med et dobbelthefte, 1-2, og red
aktionen beklager den forsinkelse, som 
dette arrangement har medført. 

I dette hefte har Carlsbergfondet ydet 
støtte til magister E. W. Kaisers artikel 
fra Thy-undersøgelserne. Clemenstrykke
riet har vist tidsskriftet den velvilje at 
lade det udkomme i uændret skikkelse i 
stedet for det planlagte A5-format og 
uden beregning af det væsentligt højere 
beløb. Vi bringer en hjertelig tak til både 
Carlsbergfondet og Clemenstrykkeriet 
for den støtte, de har ydet FLORA OG 
FAUNA. 

En anden glædelig meddelelse er, at 
tidsskriftets tidligere redaktør, Edwin 
Nørgaard, nu føler sig så rask, at han 
har mod på igen at træde ind i redaktio
nen. Allerede fra næste hefte skulle der 
være håb om at byde Nørgaard velkom
men til en fornyet indsats for det gamle 
tidsskrift. P. B. 

Boganmeldelse 
Jens ChrisNan Schou: Danske Stm·er. 
BFN's forlag. 42,85 kr. Hos boghandlere 
og på forlaget. 

Schou er selv amatør, derfor ved han 
præcis, hvad amatører har brug for. Ikke 
en overfladisk og »artsfattig« flora, men 
smukke og vellignende billeder af alle 
arter og hensigtsmæssige tegninger af de 
detaljer, som omtales i nøglerne. Der er 
nye, togrenede nøgler med meget få mu
ligheder for fejltagelser. Grundet omfan
get er her ikke tale om nogen ekskur
sionsflora, men det er en god håndbog 
at have, når man kommer hjem. Lad os 
håbe, at bogen følges op med omtale af 
andre vanskelige slægter. 

Der er så god plads på siderne, at ud
bredelsen i Danmark meget vel kunne 
have været angivet ved hjælp af de bo
taniske distrikter. Der kunne såmænd 
også godt være blevet plads til ganske 
kmte omtaler af de enkelte arters total
udbredelse, f. eks. >>vesteuropæisk-konti
nental«. Enkelte arter mangler angivelse 
af den absolutte bladbredde eller aks
længde, hvilket af og til kan føles som 
en mangel ved bestemmelsesarbejdet 
Endelig er der en trykfejl i angivelsen 
af akslængden hos Tykakset Star. Prisen 
forekommer høj for den anvendte tryk
type. Forøvrigt hedder det vist: en star, 
flere star nuomstunder. 

Eile1· Worsøe 



Storkrebs (Malacostraca) fra Indvande i Thy og Vester-HanhelTed 

Zootopografiske undersøgelser i Thy 14 

Af E. W. Kaiser 
(Klokkcdalsvej 27, 8700 Horsens) 

Meddelelser fra Naturhistorisk Museum, Århus 

Wilh an English summary 

INDLEDNING 

Materialet, der danner grundlaget for 
denne artikel, stammer fra forskellige 
indsamlinger : 

l. Indsamlinger i Thy og Vester-Han
herred påbegyndt af Carlo F. Jensen i 
1953 og fortsat de følgende år (delvis i 
samarbejde med Poul Bondesen og nær
værende forfatter) frem til 1965. De er 
foretaget for komiteen for »Dansk zoo
topografisk Undersøgelse« (se Degerbøl 
et al. 1958). 

2 .  Som et dansk bidrag til »Det inter
nationale biologiske Program« (1. B. P.)  
indledte botanikere og zoologer i 1967 
undersøgelser i Vejlerne i Hanherred 
(bl. a. af fugle, fisk, vegetation, specielt 
Tagrør), se Fog 1969. På initiativ af dr. 
phil. H. M. Thamdrup, Naturhistorisk 
Museum, foretog Carlo F. Jensen og Per 
Aarup Jensen 1967-1970 indsamlinger 
af den lavere vandfauna i Vejlerne (ialt 
omkring 280 faunaprøver), og krebsdy
rene fra disse prøver har jeg fået over
ladt til bearbejdelse. Fra samme under
søgelse har Hans-Henrik Schierup over
ladt mig en lang række analyser (led
ningsevne og Clorid) fra de pågældende 
lokaliteter. 

3. På initiativ af professor Kaj Berg 
har Carlo F. Jensen 1964 og 1965 fore
taget indsamlinger af faunaprøver i Lin
ding Å i Vestjylland. Formålet var en 
samlet bearbejdelse af åens fauna og 
flora. Nærværende forfatter har bl. a. 
bearbejdet Asellus aquaticus, og mate
rialet fra Linding Å blev suppleret med 
indsamlinger fra Thy og fra det øvrige 
Danmark, så man fik et helhedsbillede 
af artens forplantningsforhold og livs
cyclus. Da offentliggørelse af materialet 

Flora og Fauna 84: 3-28. Arlws 1978. 

fra Linding Å trækker ud, har jeg i fuld 
forståelse med professor Kaj Bergs fami
lie indarbejdet Asellus fra Linding Å i 
nærværende artikel. 

4. På grundlag af egne indsamlinger 
eller lånt materiale, er der ved nogle ar
ter medtaget en række rent faunistiske 
oplysninger. Da fundets alder kan have 
eller senere få betydning, er årstallet 
medtaget. Lokaliteterne er nævnt fra 
nord til syd i Jylland og videre over 
Fyn, Sjælland, Lolland-Falster til Born
holm. 

Materialet fra indsamlingerne i Thy 
og Vejlerne vil blive opbevaret på Na
turhistorisk Museum, Århus, medens en 
del af det supplerende faunistiske mate
riale tilgår Zoologisk Museum, Køben
havn. 

Vedrørende lokaliteterne henvises til 
Jensen 1958, og vedrørende vandanaly
ser til Kaiser 1958 a. Supplerende vand
analyser er omtalt hos Kaiser 1959, 1966 
og 1978 b. 

Som det fremgår af tabel l, omfatter 
materialet af Storkrebs 17 arter, hvoraf 
6 arter er atypiske for Indvandene i Thy. 

Ved sluseporte og dæmninger kan der 
på grund af gennemsivning skabes leve
sted for diverse former i vekslende antal 
(f. eks. Strandkrabber, Strandsnegle, 
Tangsnarre) .  Særlige følger fik en 
sprængning af sluseportene ved vestre 
sluse, Østerild Fjord, ca. 22. aug. 1969. 

VEJLERNE I HANHERRED, 
se fig. l 
Navnet vejle (fl. vejler) betyder i ældre 
dansk et lavvandet sted i en vig, et sund 
eller en fjord, hvor man kan færdes (va
de over). I den betydning er det vidt ud
bredt som stednavn. 

3 



VIGSØ BUGT 

LIMFJORDE N 

5 km 

Fig. l. Kort over Vejlerne i Hanherred. De prikkede dele er de indre, mest ferske områder 
svarende til forekomsten af Gammarus lacustris. 

I nutiden er Vejlerne ifølge Trap 1961 
en fællesbetegnelse for de lave (antage
lig = lavvandede) fjordarme, som fra 
Limfjorden skyder sig ind i Hanherred. 
V ed kunstig afspærring forvandledes de 
tidligere fjordarme til ferskvandssøer, og 
til Vejlernes ferskvandsflader ( vejlesøer) 
henregner Trap følgende: 

Lund Fjord, Selbjerg Vejle, Tømmer
by Fjord, Arup Vejle, Østerild Fjord og 
Lønnerup Fjord. 

Ifølge Danmarks Natur 1970 (bd. 8,  
p. 64) er det karakteristisk for Vejlerne, 
at der ikke udføres nogen aktiv pump
ning, og vandstanden i Limfjorden er 
bestemmende for vandstanden i og af
strømningen fra Vejlerne. 
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Ejerne pålagde i 1958 området en fri
villig fredningsdeklaration, der i 1961 
blev fulgt op af en bekendtgørelse om 
oprettelse af et videnskabeligt reservat 
på Vejlerne. Det er på ca. 6000 ha og 
omfatter: 

Lund Fjord, Selbjerg Vejle, Bygholm 
Vejle, Tømmerby Fjord, Vesløs Vejle, 
Arup Vejle og Østerild Fjord (men ikke 
Lønnerup Fjord). 

Af det fremførte fremgår, at man to
pografisk betegner Vejlerne som fersk
vandssøer, og også vildtbiologerne reg
ner lokaliteterne til ferskvandsområder 
(Fog 1966). 

Hannæs deler området i de vestlige 
og de østlige Vejler, og Vejlerne udgør 



en vigtig del af de landskaber, vi nutil
dags betegner Vådområder. 

Ved Thy-undersøgelserne har den 
hidtidige praksis været, at grænsen mel
lem ferskvand og brakvand lå ved 100 
mg/l Clm'id, S = 0.18 °/0o. Grænsen 
blev valgt udfra erfaringer i ind- og ud
land (Kaiser 1958a, p. 169). 

Et internationalt Symposium til klas
sificering af brakvand blev holdt i Vene
dig 1958, og det vedtoges bl. a., at 
grænsen mellem ferskvand og svagt 
brakvand (oligohalint vand) nu blev sat 
ved S = 0.5 °/oo, svarende til 285 mg/l 
Clm·id. 

Uanset denne vedtagelse, mener jeg 
det rimeligt at fastholde de 100 mg/l cl
som grænse, idet senere tilkomne under
søgelser og analyser har bekræftet denne 
grænse som naturlig for dette område. 

Det topografiske område Vejlerne i 
Hanherred har mere eller mindre stærkt 
svingende saltholdigheder. Det er ikke 
nogen enhed i biologisk (økologisk) hen
seende, men falder i 3 grupper: 

l. Østre og Vestre Ringkanal og Kana
len syd for Tømmerby Fjord. Clorid: 
< 100 mg/l, altså ferskvand. 
Ferskvandsfauna og Gammarus lacu
stris. 

2. Tømmerby Fjord, Selbjerg Vejle, 
Bygholm Vejle ved Krap Fælde og 
Brede Vand, Hanvejle og Lund Fjord. 
Clorid: 100-500 mg/I, S: 0 .18-0.9 °/00. 
Ferskvandsfaunaen er meget frem
trædende, G. lacust1·is er almindelig 
og Neomysis integer er talrig, og den 
yngler. 

3. Lønnerup Fjord, Østerild Fjord, Dyk
kerslusen, Arup Vejle, Vesløs Vejle, 
Glombak Vejle, Krapkanalen Vest, 
Bygholm Vejle ved dæmningen, Cen
tralsluse Nord og Østre LandkanaL 
Clorid: 500-5000 mg/l, S :  1 .0-10.0 
0/oo. 
Ferskvandsfaunaen træder tilbage, G. 
duebeni og zaddachi er almindelige, 
og N. intege1· er talrig. 

NB. :  Vesløs og Glombak Vejler står an-

tagelig som grænsetilfælde mellem 2 
og 3. 

I løbet af de godt 100 år siden ind
dæmningerne fandt sted, er der sket 
store ændringer i områdets natur. Men 
også over et kortere åremål kan der no
teres ændringer, nemlig et øget elorid
indhold og dermed stigende salinitet. 

Analysemateriale fra Vejlerne forud 
for 1967 er ikke stort, men tal fra Kaiser 
1958 a samt upublicerede værdier fra 
1959-1963 viser følgende tendens i ud
viklingen fra 1955 till971 : 

Der er næppe sket nogen ændring i 
Lønnerup Fjord, og Selbjerg Vejle har 
også haft stabile forhold 1967-1971 . 

I Østerild Fjord er saliniteten øget 
med 40 Ofo i nordenden og med 94 Ofo i 
sydenden. Sprængningen af sluseporten 
ved vestre sluse ca. 22. august 1969 
medførte en fordobling af saliniteten og 
den forblev høj året ud. Også i 1970 
måltes høje saliniteter på grund af ind
sivning fra Limfjorden. 

I Tømmerby Fjord og i Hanvejle sker 
der mindre stigninger i saliniteten, me
dens der i Lund Fjord kan ses ret be
tydelige ændringer, således som følgen
de opstilling viser: 

Antal 
Årstal ana-

lyser 

1955-1957 5 
1959-1960 5 

1967-1969 16 
1970-1971 8 

eloridindhold 

mg/l 

104 � 109 114 

187 } 243 353 

Stig-
n in g 
iOfo 

lO 

64 
89 

Den samlede stigning i eloridindholdet 
1955 till971 er altså ret betydelig, nem
lig 239 Ofo. 

Påvirkningen af Lund Fjord er anta
gelig sket gennem Østre LandkanaL I 
denne kanal sker der fra juli til august 
1969 en voldsom stigning i saliniteten, 
der holder sig året ud. Ved slusen er 
denne forøgelse 7 gange, og midt på ka
nalen er den 17 gange de forudgående 
målte værdier (fra 3.86 til 26.29 °/00 
henholdsvis fra 0 .73 till2.58 °/oo) .  
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Tabel 1. { tab le 1}. Maiacostrace {Storkrebs} fra Thy. 
Oversigt over det samlede materiale (Survey of materiel). 

art (species) antal eksempl. an t a l prøver antal lokal ileter 
(total number (total number (total number of 
of specimens) of samples) localities} 

Mysidaeec 
(l) Praunus flexuosus 46 1 1 
2 Neomysis integer :>18.000 164 27 

Isopode 
3 Sphaeroma hookeri 205 16 3 

(4) Idatea balthica 11 2 2 
5 l. chelipes 247 10 2 
6 Jaera albifrons 65 9 3 
7 Asellus aquoticus 5.636 223 80 

Amphipoda 
8 Corophium velutator 211 16 6 
9 Gammarus pulex pulexl) 1.394 35 16 

lO G. lacustris2) 5,387 143 31 
11 G. duebeni 851 52 14 
12 G. zaddachi 11.432 112 21 

{13) G. sal i nus 6 5 4 
(14) G. lacusta 9 2 2 
(15} G. aceanicus 99 7 1 

Decapoda 
(16} Palaernan odspersus 17 6 l 
17 Palaemonetes varians 416 28 8 

1) Efter Kaiser 1958 b 
2) inclusive materiale fra Kaiser 1958 b 
o atypiske arter, der ikke er hjemmehørende i Thy 

(atypical species to the area concerned} 

l. Pmunus flexuosus 
(0. F. Muller) 1776. 

Lokalitet: Flade Sø Kanalen V. f. Krik 30.7.1954 
(46 eksempl.). 

Det eneste fund fra Thy-undersøgel
sen, og forekomsten skyldes indtrængen 
fra Krik Vig, der kun er 150 meter fra 
lokaliteten. 

Samme prøve indeholdt også Idatea 
balthica (l), Co1'0phium (1) ,  Gammarus 
salinus (2), G. locu.sta (2), Platichthys 
flesus (l) samt PomatoschisttiS mic1'0ps 
(8), altså arter, der i indvande ofte fore
kommer på kystnære steder. 

P. flexuosus er almindelig mange ste
der ved vore kyster, f. eks. i Isefjord og 
Roskilde Fjord (Rasmussen 1973). I 17 
fjorde og bugter fandtes P. flexuosus 
undtagen i de oligohaline laguner (Muus 
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1967), og i Ringkøbing Fjord forekom 
arten i Nymindestrømmen og i Hvide 
Sande Søen (Poulsen 1934) .  

Materiale af  P.  flextwsus haves fra : 
Skive A's udløb 1934; Mariager Fjord, nord

bred 1938; Norsminde Fjord NV for Kysing 
1961 ; Horsens Fjord ved Alrødæmningen og 
ved Brigsted 1961; Skallingen 1968; Noret syd 
for Halk 1975; Roskilde Fjord ved Hyldeholm 
og ved Selsø Østskov 1949; Københavns Syd
havn ved Slusen 1949; Kongelunden 1934 og 
Skerne Å, Falster, ved udløb i Storstrømmen 
1947. 

2. Nemnysis integer (Leach) 1814 
= N. vulgaris Thompson 1828. 

Lokaliteter: Afløb fra Thyholm Vejle, Vejlebro, 
oven og neden for slusen 1954-1962; Doverkil, 
østenden 1957-1961; Krik Søen, kun 1961 (ialt 
3 eksemplarer) ; Vestervig Å 1943 og 1953-1954; 
Flade Sø Kanalen ved Taabel og vest for Krik 
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Fig. 2. Neomysis integer. Kort over udbredelsen i Thy. 

1953-1961; Flade Sø 1957-1965; Ørum Sø, kun 
1955 (ialt 4 eksemplarer) og Sundby Å, neden 
for slusen 1948. 

Lønnerup Fjord ved Hovsør 1954-1955; 
Hovsørrøn 1954; Østerild Fjord nordenden og 
sydlige del ved dæmningen 1954-1970; Kanalen 
Ø. for Østerild Fjord SV for Arup 1954; Kana
len fra Arup Vejle, Dykkerslusen 1967 og 1969; 
Arup Vejle 1967-1969; Vesløs Vejle 1969; Tøm
merby Fjord 1961-1970; Vestre Ringkanal før 
tilløb fra Frøstruplejren 1970 (kun l eksempl.) ; 
Kanalen fra Tømmerby Fjord ved bro S. for 
fjorden 1967-1969. 

Glambak Vejle 1942; Bygholm Vejle ved 
dæmningen 1960-1961 og Brede Vand 1969; 
Lund Fjord 1954-1969; Østre Landkanal udfor 
Vust St. 1967-1970 og udfor Aalpyt 1967 og 
1969; Vestre Landkanal ved Bygholm Mølle 
1969 (kun 2 stk.). 

N. intege1' er påvist på 27 lokaliteter 
i Thy, og denne euryhaline art forekom
mer til tider i enorme sværme på lavt 
vand i fjorde, brakvandssøer og i kanaler 
og åmundinger. 

Det kan synes mærkeligt, at N. inte
ge1' ikke er fundet i Hanvejle 1960 og 
1967, i Selbjerg Vejle 1967-1970 og i 
Glombak Vejle 1964. Fra Glombak Vej
le haves eksemplarer fra 1942. 

I Flade Sø var N. intege1' talrig 1959-
1965, men i årene forud er der kun fun
det l � d. 12.6. 1957, og dette til trods 
for prøvetagning 28.3. 1954, 27.5. 1954 
og 20 .10.  1955. 

I 1921 foretog C. V. Otterstrøm fiske
ribiologiske undersøgelser i Flade og 
Ørum Søer. N o tater i journalen om prø
ver taget i juli og august 1921 nævner 
gentagne gange N. intege1' som talrigt 
forekommende, også eksemplarer med 
rugepose nævnes. 

I Lund Fjord og Tømmerby Fjord le
ver mængder af N. intege1' sammen med 
en ren ferskvandsfauna, og arten er 
mange gange påvist ynglende de 2 ste-
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Tabel 2 (table 2) Neomysis integer 

Forplantningen i Danmark (propagation in Denmark) 

m6ned 
(month) l - III IV l. V 

'n med æg - 6 
(female with eggs} 

n med unger - 24 
(female with young} 

der (�� med æg eller unger i rugepo
sen). 

eloridindholdet var på tidspunktet for 
undersøgelserne 1953-1963 noget over 
de 100 mg/l, der danner grænsen mel
lem ferskvand og svagt brakvand, nem
lig 109 mg/l i gennemsnit i Lund Fjord 
og 115 mg/l i gennemsnit i Tømmerby 
Fjord. 

Tidligere meddelelser om, at N. inte
ger kan leve og forplante sig i rent fersk
vand afviser Kinne 1955, dels på grund
lag af litteraturen og dels på grundlag 
af egne akvarieforsøg med ledningsvand 
fra Kiel. Vi har her en parallel til fore
komsterne af G. zaclclachi og G. cluebeni 
i ferskvand (se under disse arter) . 

N. intege1· er en udpræget brakvands
art, der undgår de høje saltholdigheder, 
den findes sjældent i vand over 18 °/0 0  
S ,  og  den e r  yderst almindelig og talrig 
i fjorde og vige i vore indre farvande. 

Materiale af Neomysis integer foreligger bl. a. 
fra følgende steder: 

Vors A ved Vorsåkrog 1938; Ulvedybet, øst
bred ved »Bjerget« 1967; Geller Sø N. f. Lem
vig 1969; Ferring Sø 1948-1976; Kilen ved 
Struer 1948-1949; Skive A, nederst 1934 og 
1941; Ørslevkloster Sø 1976; Kanalen mellem 
Bøvling Fjord og Indfjorden 1948; Nissum 
Fjord 1957 og 1962; Stadil Fjord 1957; Vondå 
ved Ringkøbing 1947-1957; Ringkøbing Fjord 
1946-1974; Geddegrøft 75 m før udløb 1941, 
1949 og 1953; Nyå ved udløb 1947; Fahlen A, 
nederst 1949; Gøde! Kanal 1948-1949; Gl. Ny
mindestrøm 1966, Nymindesh·ømmen 1941-
1963; østlige Nymindesø 1949-1957; Skallin
gen, brakvandssø 1970; Rømø, brakvandssø ved 
Lakalk 1958; Ribe A oven for Kammerslusen 
1964; Egå ved Aakrog 1947 og 1949; Nor-smin
de Fjord NV for Kysing 1961;  Horsens Fjord 
ved Alrødæmningen og ved Brigsted 1961; No
ret syd for Halk 1976 og Ketting Nor 1939. 
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- 14 . 1X 15.1X - 30 .1X x XI - XII 

00 4 1 -

00 33 10 - l 
Haarby A, nederst 1942; Stavis A, nederst 

1951 og Odense Kanal ved Stige 1947. 
Tude A ved slusen 1943 og 1947; Lamme

fjordskanalen ved Faarevejle 1943; Roskilde 
Fjord ved Selsø Østskov 1949; Sydhavnen, Kø
benhavn 1949 og Kongelunelen 1934. 

Skerne A, Falster, nederst 1947. 

Forplantningen hos N. integer 
De overvintrende dyr begynder for
plantningen om foråret. Ægbærende �� 
og �� med unger i rugeposen kan und
tagelsesvis træffes i april (Vondå 25.4. 
1953), men ellers begynder forplantnin
gen i maj og fortsætter sommeren igen
nem til midt i september. 

I september sker der et brat fald i 
fonneringsintensiteten, og efter midten 
af måneden findes kun få ægbærende �� 
(tabel 2). Tilsvarende falder antallet af 
ungebærende �� stærkt i sidste halvdel 
af september, og i oktober er det sjæl
dent at finde�� med unger i rugeposen. 

Fra november til marts ses ingen N. 
integer i forplantning, og arten har en 
vinterperiode uden formering i lighed 
med Gammarus pulex, G. lacu�tris og 
Asellus aquaticus. 

En del af sommeren (juni-august) kan 
man i reglen skelne mellem 2 størrelses
grupper af ynglende��' store ca. 14-20 
mm og mindre ca. 8-11 mm. 

Kinne 1955 har påvist, at N. integer 
har 2 generationer i Kieler Kanalen, men 
da begge generationer får flere kuld un
ger, kan det være svært at tyde isole
rede prøver, men størrelsesgrupperne af 
de ynglende �� betyder bl. a., at de 
store �� af den overvintrende genera
tion afløses af de mindre �� af sommer
generationen (jfr. de lignende forhold 
hos Asellus aquaticus). 



Tabel 3 (table 3) Neomysis integer 

Gennemsnitlige ægantal pr.�, tal i O = antal�� optalt 

(mean number of eggs/female, figure in O = number of females counted) 

moderdyrets længde (length of female) ægstifjrrelse 
7-9 mm 10-12 mm 14-15· mm i� 

maj 44 (10) 64 (10) 431-549 
juni 34 (5) 43 (3) 392-548 
august 16 (6) 29 (3) 431-599 
september 16 (14) 431-588 

Om sommergenerationen her i landet 
fortsætter vinteren over, eller om den 
afløses af en vintergeneration, fremgår 
ikke klart af det foreliggende materiale. 

Tabel 3 indeholder nogle optællinger 
af antal æg pr. �' og den viser det vel
kendte træk hos en del krebsdyr, at æg
antallet stiger med hunnens størrelse 
samt at ægantallet pr. � af samme stør
relse falder i sommerens løb. 

Kinne 1955 fremhæver forskellen på 
forplantningen hos N. integer i Holland 

400-600 

og i Kieler Kanalen, og forholdene i 
Danmark følger samme tendens: afta
gende forplantningsperiode, faldende 
antal æg pr. � i sommerens løb, og sti
gende antal æg pr. �' når man går fra 
Holland til Kieler Kanalen og videre til 
Danmark (se tabel 4). 

Ifølge Tattersall 1951 er N. integer 
enårig eller lever højst 18 måneder i 
England, og ved Plymouth finder for
plantningen sted fra februar og hele 
sommeren igennem indtil november. 

Tabel 4 (tab le 4) Neomysis integer: Nogle sammenlignende 
træk ved forplantningen 

Sted 11 Barnegat11 Kieler Kanal Danmark 
Amsterdam Kinne 1955 Thy 

Verstman 1951 

forplantning marts-september a p ri l-september m a j -1/2 september 
antal generationer 3 2 2? 
vintergeneration 28 40 50 
antal æg pr. ? og ?'s 
str�>rrelse i mm 13-18 13-15 14-15 
1. sommergeneration 14 20 26 antal æg pr. ? 

2. sommergeneration 6 - -antal æg pr. ? 
vintergenerationen maj juni juli? uddr�>r 
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Mellemformer (in tersexe) 
Fra Lund Fjord 18.7. 1954 findes blandt 
407 eksemplarer af N. integer 3 stk., der 
må betegnes som sexuelle mellemformer 
(intersexe) .  

De har hunlig habitus, men 4.  par ha
lefødder er forlænget som hos modne 
hanner. Nogen penis og processus mas
culinus er ikke udviklet, men alle 3 har 
veludviklet rugepose, og i de 2 er der 
store embryoner. 

Kinne 1955 omtaler lignende mellem
former, og han oplyser, at sådanne hid
til har været ukendt hos Mysidacea. 

3. Sphae1'0ma hookeri Leach 1814 
(Kuglekrebs). 

Lokaliteter: Flade Sø Kanalen ved Taabel og 
V. for Krik 1954-1961; Flade Sø vestbredden 
1959-1965 samt NØ bredden 1963 og Krik 
Søen 1961-1962. 

Den foreligger i prøver fra maj til 
november og er til tider taget i antal i 
Flade Sø og Krik Søen. Ialt foreligger 
205 eksemplarer fordelt på 16 prøver 
fra de nævnte 3 steder. 

S. hookeri har tidligere været overset 
eller sammenblandet med S. 1·ugicauda 
Leach. Forsman 1952 publicerer den 
som ny for Danmark og anfører en ræk
ke findesteder ved København og Ama
ger samt fra Skive A's munding. Muus 
1967 tilføjer forekomsterne Nærå Strand, 
Dybsø Fjord og Savnsø Bugt (indre del 
af Nakskov Fjord). 

S. hookeri er en typisk brakvandsart, 
og den tåler lavere saltholdigheder end 
S. 1·ugicauda (Forsman 1952). Dens 
vækst og forplantningsbiologi er omtalt 
af Kinne 1954 a (Kieler Kanalen) og 
Jensen 1955 (Sydhavnen, København) . 

I løbet af Thy-undersøgelsen har vi 
måske overværet indvandringen af S. 
hookeri. Den blev i 1954 fundet i Flade 
Sø Kanalen. I 1959 optræder den første 
gang i prøverne fra Flade Sø i få eksem
plarer. Også i det følgende år er den få
tallig, men både i 1961 og 1962 er den 
almindelig, og den er genfundet i 1963 
og 1965. Den er formentlig indvandret 
fra Krik Vig. 

lO 

Materiale af S. hooket·i haves fra: Ketting Nor, 
Als 1938; Sydhavnen, København, ved Slusen 
1949 og r'\akskov Havn 1934. 

3a. Sphaeram.a rugicauda Leach 1814. 
Denne nærstående art er i Danmark 
fundet fra Bornholm til Randers Fjord 
(Forsman 1952) samt talrige steder i Ise
fjord og Roskilde Fjord (Rasmussen 
1973). 

S.  1·ugicauda er endnu ikke påvist i 
Thy. 
Materiale af denne art foreligger fra: 

Horsens Fjord ved Brigsted 1961 (l stk.); 
Korsør Nor ved Stubager 1949 (l stk.) og Kon
gelunden, ved kysten 1934 (30 stk.). 

4. Idatea balthica (Pallas) 1772. 
Lokaliteter: Flade Sø Kanalen V. f. Krik 30.7. 
1954 (l lidt atypisk eksemplar venligst bestemt 
af J ens A. Christensen) og Østerild Fjord, syd
bred ved vestre sluse 13.9. 1969 (10 stk. typiske 
eksemplarer, jfr. Gruner 1965). 

I. balthica er ganske atypisk for Ind
vande i Thy. 

Lokaliteten i Flade Sø Kanalen ligger 
kun 150 m fra Krik Vig, og faunaprøven 
indeholdt desuden Pmunus flexuasus 
(46), Ga11unarus salinus (2) og G. lacu
sta (2), altså tillige andre elementer 
fremmede for stedet. 

Forekomsten i Østerild Fjord 1969 
skyldes gennembruddet fra Limfjorden 
i august 1969 (jfr. l. chelipes og flere 
Gammarus-arter). 
Materiale af I. balthica haves fra: 

Kælvebodstrand 1935; Sydhavnen, København 
ved Slusen 1949 og Køge Bugt udfor Vallø 
1922. 

5. Idatea chelipes (Pallas) 1766 
= I. viridis (Slabber) 1775. 

Lokaliteter: Doverkil, østenden 1957-1961 og 
Østerild Fjord sydbred ved vestre Sluse 1969. 

Fra Doverkil foreligger 231 eksempla
rer fordelt på 5 prøver 1957-1961, og 
det må være udtryk for en fast, men 
vekslende bestand (fra 1-186 stk. pr. 
prøve). 

I Østerild Fjord optræder I. chelipes 
kun med 16 eksemplarer fordelt på 5 
prøver taget i september, oktober og 
november 1969, og artens forekomst på 
dette sted skyldes gennembruddet fra 
Limfjorden i august 1969. 
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Fig. 3. Asellus aquaticus. Kort over udbredelsen i Thy. 

Materiale af I. chelipes (bestemt efter Gruner 
1965) haves fra: 

Kanalen mellem Bøvling Fjord og Indfjorden 
1948; Ringkøbing Fjmd 1947-1953; Vondå 
1947; Norsminde Fjord 1961 ; Horsens Fjord 
ved Alrødæmningen og ved Brigsted 1961 ; Kor
sør Nor 1949; Roskilde Fjord ved Selsø Østskov 
1949; Lejre Vig ved Hyldeholm 1949; Kalve
bodstrand 1935; Sydhavnen København ved 
Slusen 1949; Skeme Å, Falster, ved udløbet 
1947; Smtsø Gab 1947; Nakskov Havn 1934 og 
Hammer Odde, rock-pool 1950. 

6. Jaera albifrons Leach 1814. 
Lokaliteter: Doverkil, østenden 1957-1961; 
Østerild Fjord sydlige del ved dæmningen 1960 
-1961 og 1969-1970 samt Bygholm Vejle ved 
dæmningen 1961. 

Den findes i prøverne fra maj-juli og 
oktober-december. lait foreligger 65 eks
emplarer fordelt på 9 prøver. Fra alle 3 
lokaliteter foreligger o o, og de tilhører 
underarten ischiosetosa, Forsman 1949. 

J.  albifrons og dens talrige underarter 
er almindelig ved vore kyster, men den 
har tilsyneladende en meget begrænset 
forekomst i indvandene i Thy. 

7. Asellus aquaticus (L. ) 1758 
sensu Racovitza 1919. 

Asellus aquaticus er vidt udbredt i Thy, 
og materialet omfatter 5636 eksemplarer 
fordelt på 223 prøver fra ca. 80 lokalite
ter spredt over hele landsdelen, se kortet 
fig. 3 .  

Surt vand og kalkmangel synes ikke 
at være nogen begrænsende faktor i Thy, 
idet A. aquaticus er almindelig i Hykær 
og Sokland, og den er til stede i Torup 
Vestersø og Possø. Også i kalkrige vande 
findes den. Periodevis udtørring er an
tagelig årsag til dens mangel i Lyngby
søerne. 
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Fig. 4. Asellus aquaticus. Hunnernes procentvise andel i forplantningen året igennem, j fr. tabel 5 
(percentage of females in propagation through the year, compare table 5). 

A. aquaticus mangler i Flade Sø, Do
verkil og i kanaler og åmundinger med 
varierende Cloridindhold, og i Østerild 
Fjord er den kun taget en enkelt gang 
i den nordlige del. 

I Tømmerby Fjord var A. aquaticus 
almindelig i hele perioden 1961-1970. 
I Lund Fjord var den almindelig 1954-
1963, men den er gået stærkt tilbage i 
årene 1967-1970 (kun 8 eksemplarer i 
en enkelt prøve fra 1970). 

A. aquaticus er vidt udbredt og er al
mindelig overalt i Danmark (Stephensen 
1941, 1944) i alle typer af ferskvand og 
i svagt brakvand. Den er mest alminde
lig i planterige, stillestående vande. 

Forplantning 
Forplantningsforholdene hos A. aquati
cus i Danmark er bl. a. omtalt af Wesen
berg-Lund 1937, 1939, Berg 1948 og 
Thorup 1963, men vedrørende livslæng
de og forplantningscyclus er vi utilstræk
keligt informeret. 

12 

Idet Thy-materialet suppleres med 
materiale fra Linding A (1682 eksempla
rer) og fra egne indsamlinger ( 4868 eks
emplarer) er forplantningsforholdene hos 
A. aquaticus opsummeret i tabel 5 samt 
i fig. 4. 

Det samlede antal (unger og voksne) 
er anført månedsvis, og antallet af hun
ner med æg, unger eller med tom ruge
pose er registreret. Tallene for de sidst
nævnte 3 grupper giver sammenlagt det 
antal hunner, der deltager i forplantnin
gen (tabel 5) . 

En tom rugepose i månederne april til 
august er i reglen kombineret med store 
og tydelige æg i ovarierne, medens en 
tom rugepose i september og oktober al
tid falder sammen med små ovarier uden 
tydelige æg. Derfor tages tilstedeværel
sen af en rugepose som tegn på, at de 
pågældende hunner enten står umiddel
bart foran æglægning, eller at de fær
dige unger nyligt har forladt rugeposen. 
Gruner 1965 nævner også, at rugeposen 



Tabel 5 (table 5) Asellus aquaticus: materiale fra hele Danmark 1940-1970 
(material from all Denmark 1940-1970) 

Forplantningsforholdene hos hunner året igennem 
(females in propagation through the year) 

måned antal (number) hunner med (females with) forplantning ialt 
(month) prøver eksemplarer æg (eggs) 

(samples) (specimens) 

l 24 228 o 
li 22 187 1 

III 35 380 6 
IV 36 349 51 
v 49 1099 112 

VI 43 503 48 
VIl 65 3035 221 

VIII 51 1842 119 
IX 62 1086 15 
x 53 1982 o 

XI 48 1162 o 
XII 20 333 o 

508 12186 573 

forsvinder ved et hudskifte 2-3 dage 
efter, at ungerne har forladt moderdyret. 

I tabellens sidste kolonne er hunner i 
forplantning udregnet i procent af den 
pågældende måneds samlede antal dyr, 
og dette er grafisk fremstillet i Hg. 4 .  

Allerede i januar har de  største af  de 
overvinterende hunner (6-8 mm lange) 
tydelige æg i ovarierne, og oostegiterne, 
der allerede kan ses i november-decem
ber året forud, vokser i størrelse. Nogen 
rugepose er dog endnu ikke anlagt. De 
tilsvarende hanner måler op til 9 mm i 
længden. 

Ægbærende hunner kan undtagelses
vis findes i slutningen af februar (23.2. 
1949 Kolstrup Mergelgrav), og i ringe 
antal forekommer de i marts, men ikke 
før end i april træffes hunner med æg 
i rugeposen almindeligt (16 Ofo). For
plantningen fortsætter på dette niveau, 
men med varierende intensitet somme
ren igennem til og med august. 

De første hunner med unger i ruge
posen findes i maj, og det tidligste fund 
er 12.5. 1950 (Skern A efter Kulsø). 

unger tom rugepose (propagation total) 
(young) (empty brood antal % 

pouch) (number) 

o o o o 
o o 1 0.5 
o 2 8 2.1 
o 4 55 15.8 

70 47 229 20.8 
42 33 123 24.5 
75 150 446 14.7 

127 34 280 15.2 
26 12 53 4.9 

7 7 14 0.7 
o o o o 
o o o o 

347 289 1209 9.9 

I juli ses et tydeligt fald i forplant
ningens intensitet forårsaget af, at de 
gamle, store og overvintrende hunner nu 
er døde, mens de nye opvoksende hun
ner ikke er i fuld forplantning før i au
gust. 

At de gamle hunner dør ses af, at den 
månedlige gennemsnitslængde af de 
ynglende hunner fra marts til maj falder 
fra 9 .8  til 7.2 mm. I juni er den nede på 
6.2 mm, og i de følgende måneder juli, 
august og september forekommer hun
ner med den mindste månedlige gen
nemsnitsstørrelse, nemlig 5.0-5.8 mm 
(Linding Å-materiale). 

Antallet af æg og unger hos A. aqua
ticus stiger med hunnernes størrelse, og 
antallet af unger er noget lavere end an
tallet af æg hos hunner af ens størrelse 
(Wesenberg-Lund 1937, 1939, Anders
son 1969), se også fig. 5 .  

Dette er også forklaringen på, at  det 
gennemsnitlige ægantal er større om for
året end om sommeren og efteråret. For 
Susåens vedkommende er det illustreret 
meget tydeligt i tabellerne 8-10 hos 
Berg 1948. 
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Fig. 5. Asellus aquaticus. Relationen mellem længden af hunner og antallet af æg og unger. 
Linding Å 1964 og 1965 samt Suså. Suså-værdierne er indtegnet efter tallene i tabel 10 hos 
Berg 1948 (relation to length of females and number of eggs or young). 

På et givet tidspunkt i forplantnings
perioden er det altid de største eksem
plarer, der først deltager i forplantnin
gen. Meget tydeligt kan dette illustreres 
ved en prøve fra Sløjkanalen ved Sløjbro 
14.5. 1954. Prøven bestod af 248 over
vintrende eksemplarer, deraf 19 hunner 
med unger (6.3-11.0 mm lange, gen
nemsnit 8.5 mm) og 17 ægbærende hun
ner (5.5-7.6 mm lange, gennemsnit 6.8 
mm). 

Allerede i september sker der et brat 
fald i forplantningsintensiteten, der fal
der til 5 Ofo. Ægbærende hunner er 
sjældne, og er ikke fundet senere end 

14 

20.9. 1953 (Hørsted Å, Thy), et tilsva
rende fald sker der i antallet af unge
bærende hunner. 

I oktober er forplantningen stort set 
ophørt, nogle få hunner har endnu unger 
i rugeposen, medens ægbærende hunner 
mangler. Fra november til januar og det 
meste af februar findes ingen Asellus
hunner i forplantning. Forplantningen 
går altså i stå i den kolde årstid, hvilket 
ikke tidligere er påvist med sikkerhed 
her i landet. Denne vinterstilstand hos 
A. aquaticus kan vare 4-6 måneder, alt 
efter forholdene. Andersson 1969 har 
påvist, at ægudviklingen hos A. aquati-



cus er temperaturbestemt, og at en æg
udvikling ved 4 .5° C praktisk talt er 
umulig. 

Materiale fra kilden ved Tystrup Sø 
(Thorup 1963 suppleret med personlige 
oplysninger) viser, at der selv i en kilde 
med nogenlunde ensartede temperaturer 
året rundt (7.8-10.0° C) forekommer en 
årstidsbestemt variation i forplantnin
gen, idet forplantningen ophører fra ok
tober til februar. 

Forplantningsperiodens længde og an
tallet af årlige generationer hos A. aqua
tictts er geografisk forskellig og sikkert 
klimatisk betinget, 

B 

0,5 mm 

Fig. 6. Aselltts aqttaticus. Venstre 
halefødder set nedefra: l. og 2. 
par af typisk han (A, B), 2. par af 
typisk hun (C) samt l. og 2. par 
af mellemform (D, E). (left pieo
pocis in ventral view: 1st and 2nd 
of typical male (A, B), 2nd of ty
pical fernaJe (C) and 1st and 2nd 
of an intersex specimen). 

I Nordsverige er A. aquatictis 2-årig 
med forplantning midt på sommeren en 
gang i det andet leveår. I Mellemsverige 
er arten 1-årig, dyrene dør efter somme
rens forplantningsperiode og har kun en 
årlig generation (Andersson 1969) .  

I Billingedammen mellem Viinem og 
Vattern ser det ud til, at udviklingen 
henimod en cyclus med 2 årlige genera
tioner er vidt fremskreden (Berglund 
1968, samt fig. 8 hos Andersson l. c . ) .  

I Mellemeuropa, England og dele af 
Rusland regner man med 2 årlige gene
rationer : En forårsgeneration, der lever 
12 måneder og forplanter sig 2 gange, 
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nemlig sensommer og påny næste forår. 
En eftersommergeneration, der lever 9 
måneder og kun forplanter sig {m gang, 
nemlig det påfølgende forår (Gruner 
1965, Bh·stein 1964). 

I Danmark har A. aquaUcus en be
grænset forplantningsperiode. Formerin
gen ophører om vinteren, og dens inten
sitet reduceres midt på sommeren sva
rende til »generationsskiftet«, og så vidt 
jeg kan se, har A. aquatictts 2 årlige ge
nerationer i Danmark. 

M ellem,fornw1· ( intersexe) 
En ejendommelig mellemform foreligger 
i l eksemplar fra Sløjkanalen ved Sløjbro 
14.5. 1954. 

Dyret er 13 mm langt, og det har 4 
tydelige par oostegiter, men endnu ingen 
rugepose udviklet. Genitalpapiller ( co
pulatm·y styles) mangler, og l. par hale
fødder, der mangler hos hun, er redu
ceret i størrelse og form, og den ellers 
så markerede indbugtning langs yder
randen mangler. 

2. par halefødder er overdimensione
ret, leddelingen mellem de enkelte led 
ses ikke, og det hunlige præg er tydeligt: 
ydergrenen (exopodit) er reduceret, men 
indergrenen (endopodit) er forstørret 
(fladet ud) og forsynet med fjerformede 
randhår, som de findes på 2. par hale
fødder hos hunnen. Den basale, spore
agtige udvækst ( apophyse) er på venstre 
halefod stærkt reduceret, og den mang
ler helt på højre halefod, se fig. 6. 

8 .  Corophiu1n valutator (Pallas) 1766. 
LokaHteter: Afløb fra Thyholm Vejle, Vejlebro 
1954-1962; Flade Sø Kanalen ved Taabel og V. 
for Klik 1954-1961; Doverkil, østenden 1957; 
Bygholm Vejle ved dæmningen 1960-1961 ; Ka
nalen Ø. for Østerild Fjord, bro SV for Arup 
1954 og Østerild Fjord, sydbredden 1969. 

lait 211 eksemplarer fra 16 prøver fra 
de 6 lokaliteter, der alle tilhører de sal
tere dele af lokaliteterne i Thy. 

Ganunarus (Tanglopper) 
Identificeringen af arterne af Tanglop
peslægten Gammarus har i mange år 
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været en meget vanskelig affære. 
Ferskvandsbiologerne blev ret sent 

klar over, at der foruden G. pulex i 
ferskvand fandtes flere arter, bl. a. G. 
lacustris, der så sent som 1940 fik bor
gerret i den danske fauna (Stephensen 
1940, 1941 og 1944, Kaiser 1941), og 
ved de forskellige fjordundersøgelser, f. 
eks. Ringkøbing Fjord (Johansen og 
Blegvad 1933-1936) og Randers Fjord 
(Johansen 1918) var man meget usikker 
over for bestemmelsen af de i brakvand 
forekommende Gammams-arter. 

Sexton beskrev 1912 G. zaddachi, der 
i de følgende år især blev blandet sam
men med G. locttsta, og i 1942 fornyede 
Sexton beskrivelsen af G. zaddachi og 
fremhævede artens 2 former, den hårede 
ferskvandsform og den glatte, saline 
form. Samtidig afgrænsede hun dem 
navnlig over for G. locusta. 

Spooner ophøjede i 1947 Sextons 2 
morfotyper til underarter: G. zaddachi 
zaddachi Sexton og G. zaddachi salinus 
Spooner, mens Segerstråle samme år 
(1947) ud af den saline form udskilte 
G. zaddachi oceanicus Segerstråle. 

Kinne ophøjede 1954 de 3 underarter 
af G. zaddachi til arter, og indførte -
som den første - mandibularpalpus som 
systematisk skelnemærke. Derved kunne 
de 5 arter af Gammarus deles i 2 grup
per :  
l) mandibularpalpus 3. led med kam

formet hårbræmme. G. duebeni, G.  
locusta og G. oceanicus. 

2) mandibularpalpus 3. led med pjusket 
eller tottet hårbræmme. G. zaddachi 
og G. salinus. 

Man fil< på denne måde en tiltrængt klar 
skillelinie mellem salinus på den ene 
side, og de 2 andre glatte Gammaws, 
nemlig loctlSta og oceanicus, på den an
den side. 

Muus 1967 nævner, at bestemmelsen 
af Gammarus-arter fra brakvand er van
skelig, men giver dog en beskrivelse og 
et kort over 6 arters forekomst i Ring
købing Fjord (incl. G. pulex). 



Tabel 6 (tab le  6). Gammarus fra den sydl ige del af Thy (from the southern part of Thy). 

tal i O efter årstal angiver antal pr.pver (numbers in O after year indicate numbers of samples). 

Lokal i te t lacustris dueben i 
( loca l i ty) 

M.pl l eå, Ydby 
4 

1 953- 1 962 (lO) 
Afl.pb fra Thyholm Veile  

8 
1 954- 1 962 (9) 
Flade S.p Kanalen 

3 
1 953- 1 961 (B) 
Flade S.p 

416  
1 954-1 965 ( 1 4) 
Krik S.pen 

46 
1 961 - 1 965 (4) 
Vestervig Å 

4 4 
1953-1 955 (3) 
Doverki l,  .pstenden 

7 
1957-1 961 (4) 
G inderup Bæk, nederst 
�953 og 1 957 (2) 
Arbæk, nederst 

7 1 954 og ]957 (3) 
N.prkær A, nederst 
1 954 (l) 
Fævig 
1 954og 1 960 (2) 

Tabel 6 i a l t  4 495 

Rasmussen 1973 analyserede sit Gam
marus-materiale fra Vellerup Vig, Ise
fjord, og han fandt variationerne af de 
hidtil benyttede artskarakterer så store, 
at de 5 »arter« (G. locusta, G. oceanicus, 
G. salinus, G. zaddachi og G. dueben·i) 
måtte anses for modifikationer -her kal
det former - af en enkelt art, nemlig 
G. locu.sta. 

Croker & Gable 1977 analyserer den 
geografiske variation af artskarakterer 
hos Vest-Atlantiske populationer af G. 
oceanicu.s. 

Af de seneste bestemmelsesnøgler over 
Gammarus fra ferskvand og brakvand 
skal fremhæves Gledbill et al. 1976, og 
over de 5 Gammarus-arter fra Limfjor
den (G. duebeni, zaddach:i, salinus, lo-

zaddachi so l inus locusta ocean icus 

4209 

394 2 

524 2 2 

821 

1 2  

233 

1 44 

4 

347 

2 

7 l 

6697 5 2 o 

custa og oceanicus) foreligger en særde
les anvendelig nøgle (Kolding). 

Efter økologien, gående fra fersk
mod saltvand (Kolding, personlig med
delelse) kan der foretages en inddeling 
som følger: 

Ferskvand: G. pulex, lacu.stris og due
beni. 

Brakvand: indre, mere ferskvands
ptægede lokaliteter: G. lacustris, duebe
ni og zadclachi. 

Brakvand: ydre, mere marint prægede 
lokaliteter: G. salinus, locusta og ocea
ni.cus. 

Også forplantningsforholdene kan ta
ges til indtægt for opretholdelsen af de 
5 arter: G. za.dclachi yngler hele året 
rundt og G. sa.linus det meste af året, 
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Fig. 7. Gammar-us lacustris. Kort over udbredelsen i Thy. 

og arterne kan ikke krydses. G. locusta 
yngler om sommeren (maj-oktober), me
dens G. duebeni og G. oceanicus har en 
sensommerafbrydelse i forplantningspe
rioden, idet de yngler fra november vin
teren igennem til hen i juli (Segerstråle 
1950, Kinne 1959, Spooner 1947). 

Min personlige opfattelse er, at det er 
rimeligt at bevare de 5 arter. Og det er 
faktisk muligt at bestemme dem, når de 
foreligger i typisk form, hvilket ofte vil 
være tilfældet. Men det skal også næv
nes, at på enkelte lokaliteter forekom
mer eksemplarer med så afvigende et 
udseende, at en diagnose kan være van
skelig. 

I det foreliggende materiale fra Thy 
og Vejlerne har det drejet sig om G. 
zaddachi, der i nogle prøver er så lidt 
hårede, at de nærmer sig G. salinus. I 
mange tilfælde er eksemplarerne små, 
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vantrevne (»miljøskadede«), og sammen
lignes de med typiske G. salinus, f. eks . 
fra Kysing Fjord eller Horsens Fjord, be
styrkes man i den opfattelse, at det er 
atypiske G. zaddachi. 

9. Ga.mmams pulex pulex (L.) 1758. 
Betinget af artens indvandringshistorie 
har G. pulex en begrænset forekomst i 
Thy (vandsystemerne Hvidbjerg Å og 
Sundby Å), se Kaiser 1958 b, og nye fin
desteder foreligger mig bekendt ikke. 

G. pulex kan eksperimentelt tåle be
tydeligt højere saltholdigheder (omkring 
10  °/0 0  S, Sutcliffe 1971) end dens fore
komst i naturen lader formode. 

Den er en udpræget ferskvandsart, og 
forklaringen på dens mangel i brakvand 
må antagelig søges i konkurrencen fra 
andre arter (G. duebeni og vel navnlig 
G. zaddachi). 



Tabel 7 (table 7) , Gammarus fra det vestl ige Vej le-område (from the western Vej l e  area}. 

tal i O efter årstal angiver antal pr\!>ver (figures in O after year indicate numbers of samples) , 

loka l i tet l acustris dueben i 
(local ity) 

Skiveren ved Hov 
1 954 ( l )  
Lønnerup Fjord, Hovs\!>r l 1954-1955 (2) 
Hovsl!>rrør> 
1954 ( l )  
Østerild Fjord, nordbr . 

59 1955-1960 (3) 
Østeri l d  Fjord, nordbr , l O  1 970 (2) 
Østeri ld Fjord, sydbr , 

245 1 954-1 963 (6) 
Østerild Fjord, sydbr . 

8 1 967-1 970 (31)  
Kanal Ø.  f .  Østeri Id F j .  
SV for Arup, 1 954 ( l )  
Kanal S .  for Arup Vej l e  
Dykkerslusen 1967 og 

27 1 969 (3) 
Vesl\!>5 Vej le l 1 969 ( l )  
T \!>mmerby Fjord 

85 1 961 og 1 963 (3) 
T�!>mmerby Fjord 

216 1967-1970 (19) 
Østre Ringkanal 

5 1 967 og 1969 (2) 
Vestre Ringkanal 

68 1 970 (4) 
Kan a l en S .  for T l!>mmerby 

13 Fj . 1 967-1970 (3) 

Tabel 7 ial t 388 350 

De seneste år har bragt flere afhand
linger til belysning af Gam.mams-arter
nes evne til at udkonkurrere hinanden 
under forskellige temperaturer, salthol
digheder m. v. (Hartog 1964, Dennert 
1974, Rygg 1972. 

10. Gammarus lacustris G. O. Sars 1863. 
Den store udbredelse af G. lacu.stris i 
Thy og Vester-Hanherred er tidligere 
omtalt (Kaiser 1958 b), og en række nye 
findesteder kan tilføjes, ligesom fore
komsterne i Vejlerne kan bidrage med 
oplysninger om artens tolerance over for 
brakvand, se fig. 7 .  

zaddachi sol inus l ocusta ocenicus 

l 

94 

157 

1543 

709 

789 

979 l 7 99 

65 

31  

4368 l 7 99 

Nye findesteder i Thy: 
Moræne.sø V. f. Hjorthøj, mellem Visby og 

Bedsted 1960; Ove Sø ved Madsted 1963; Bol
bredning 1963; Grønne Strand, vestligste 
Strandsø 1962; Tømmerby Fjord 1961-1970 
samt Vestre Ringkanal 1970; Østre Ringkanal 
v. »Havnen« 1967 og V. f. Højstrup 1969 og 
Kanalen fra Tømmerby Fjord 1967-1970; Ves
løs Vejle 1969 (muligvis ikke ny, hvis lokalitet 
,, Vesløs« 25.7. 1954 K. O. Leth leg. ( Kaiser 
1958 b) dækker forekomsten i Vejlen}; SeJbjerg 
Vejle 1967-1970; Bygholm Vejle, Brede Vand 
1969. Hanvejle 1960-1967 og Østre Landkanal 
V. f. Vust St. 1967-1970. 

Nye fund af G. lacustris uden for Thy : 
Grenen ved Skagen 1969 og N. f. Hulsig 

1971; Raabjerg Sø 1960; Mergelgrav V. f. Skal
Jerup 1960; Nørlev Sø ved Skallemp 1964; 

19 



Tabel (tab le  8) Gammarus fra det \i>st l ige Vej l e-område (from the eastern Vej l e  area) 

tal i O efter årstal angiver antal pr4>ver (figures in O after )<'ar indicate numbers of samples . 

Lokal i t et lacustris dueben i 
( loca l i ty) 

Lund Fjord 
303 

1 954- 1 963 ( 1 0) 
Lund Fjord 

57 
1 967-1 970 (7) 
Hanve j l e  

6 
1 960 ( 1 )  
Hanvej l e  

1 3  1 967 ( 1 )  
Selbjerg Vej l e  

273 1 967-1 970 (9) 
Bygholm Vej l e  ved dæm-

3 ningen 1 960-1 961 (3) 
Bygholm Vej le,  Brede 

72 Vand 1 969 (4) 
Østre Landkanal V .  for 

7 Vust S t .  1 967-1 970 (7) 
Vestre Landkanal ved 

3 Bygholm Mill i e  1 969 ( 1 )  

Tabel 8 ial t 731 6 

Tabel l erne 6-8 ial t :  1 35 1 9  1 1 23 851 

Tabel lerne 6-8 i % 8 .3 6. 3 

Blegdammen ved Skallemp Kirke 1969; »Vand
plasken« ved Skallemp Klit 1969; Kildevæld Ø. 
f. Allerup 1968-1972; Navn Sø Ø. f. Gatten 
1976; Glenstrup Sø 1962-1966; Tjele Langsø 
1962; Skals Å ved Nørbæk Bro 1967; Storå ved 
Vemb 1970; vandhul ved vej ml. Ferring og 
B ovbjerg Fyr 1954; Tange Sø 1977 og Sminge 
Sø 1965. 

På Fyn i gammel Teglværksgrav S. f. Gribs
vad Kro 11 .11 .  1967, ny for denne landsdel, leg. 
Carlo F. Jensen. 

Status: Det samlede materiale af G. la
custr-is fra Danmark omfatter nu 6104 
eksemplarer fordelt på 188 prøver fra 
ialt 86 lokaliteter: 

Thy og Vester-Hanherred 32 
Vendsyssel 1 1  
Øvrige Jylland 18 
Fyn l 
Sjælland 24 

Thy og Vester-Hanherred tegner sig 
stadig for en betydelig del af fundene. 
Arten er fortsat ikke fundet i Jylland syd 
for Skanderborg, medens den nu er på
vist på Fyn. 
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zaddachi so l inus locusta ocean icus 

365 

2 

367 o o o 
1 1 432 6 9 99 

84. 6 0.04 0.07 0 . 7  

I en lang række søer i den sydlige del 
af Jylland, hvor G. pu.lex forekommer, er 
G. lacu.stris forgæves eftersøgt. Det gæl
der følgende 15 steder: Ejstrup Sø; 
Hampen Sø; Torup Sø; Bryrup Langsø; 
Stigsholm Sø; Kulsø (Rørbæk) ; Rørbæk 
Sø; Tebstrup Sø; Bønstrup Sø (Vam
drup); Mergelgrav ved Hviding, syd for 
Ribe; alle 3 Jels-søer; Hostrup Sø og Sø
gård Sø (fig. 8) .  
Gammarus la.custr-is og dens forekomst 
i brakvand 
G. lacustris er vidt udbredt og stedvis 
ret talrig i de indre, mere ferske dele af 
Vejlerne i Hanherred (se tabel 7 og 8 
samt fig. 7) .  

Kun få af findestederne er ferskvand 
(Clorid under 100 mg/l), nemlig Kana
lerne omkring og fra Tømmerby Fjord. 

De fleste findesteder har et forøget 
Clarid-indhold (analyser se Kaiser 1978 
b). I Tømmerby Fjord har arten været 
almindelig 1961-1970, og levet under 
nogenlunde de samme forhold som i 
Lund Fjord 1954-1963. 



Lund Fjord, der i årene 1955-1960 
havde et lavt Clarid-indhold på 109 mg/l 
i gennemsnit, har senere vist tiltagende 
Clorid-indhold, nemlig 187 mg/l i 1967-
1969 og 353 mg/l i 1970-1971 .  G. lacu
stris, der tidligere var almindelig i Lund 
Fjord, er i årene 1967-1970 blevet sjæld
nere. I 1970 er der taget 9 prøver i Lund 
Fjord fra april til august, og kun i en en
kelt prøve var der en enkelt G. lacustris. 
En lignende tilbagegang har i det sam
me tidsrum ramt Asellus aquatictt.s i 
Lund Fjord (se denne art), og konh·ol
prøver må vise, hvilke ændringer der si
den kan være sket i Lund Fjord. 

I Selbjerg Vejle har G. lacustris været 
almindelig 1967-1970, og arten yngler i 
Vejlen, der har et gennemsnitligt Clm·id
indhold på 386 mg/l (S = 0.7 °/00 ) .  

I Vesløs Vejle, der har et noget højere 
Clorid-indhold, gns. 583 mg/l (S = 1 . 1  
0/o o ), er der kun fundet en enkelt G.  la
custris, men heller ingen andre Gmmna
ru.s-arter. 

Det er tidligere fremhævet, at G. la
custris ikke er fundet i Flade Sø i nyere 
tid (Kaiser 1958 b), og de supplerende 
prøver i 1959-1970 har bekræftet dette. 
Søen er en brakvandssø, Clarid-indhold 
gns. 767 mg/l (S = 1 .4 °/o o ), og brak
vandsarterne G. zaclclachi og G. cluebeni 
er almindelige i søen. 

I tidligere tid må Flade Sø have væ
ret mindre salt, idet Arthur Feddersen 
d. 20.7. 1893 har taget 3 stk. G. lacustris 
i Flade Sø (Stephensen 1940). 

Af ovenstående må det være rimeligt 
at udlede, at den øvre grænse for trivsel 
af G. lacttstris i brakvand ligger omkring 
400-500 mg Clorid/1, svarende til salt
holdigheder på 0 .7-0.9 °/0 0 .  

I litteraturen er der vist kun få oplys
ninger om dette spørgsmål, det siges 
blot, at G. la.custris ikke er taget i brak
vand (Segerstråle 1954, Sutcliffe & Shaw 
1967), men den forekommer i Saltsøer i 
Rusland (Basikalova et al. 1946). 

For G. la.custris gælder det samme 
som for G. pulex, at laboratorieforsøg 
har vist, at arten kan leve i eller tilpasse 

sig langt større saltholdigheder (op til 
22 .7 °/o o S, Sutcliffe & Shaw 1967), end 
dens forekomst i naturen lader formode. 

Når G. lacustris derfor mangler i Fla
de Sø (0.9-2.3 °/0 0 S, gennemsnit 1 .4  
0/o o l, kan det skyldes, at  G. duebeni og 
G. zaddachi udkonkurrerer G. lacttstr·is 
under de givne forhold. 

I de indre dele af Vejlerne (Tømmer
by Fjord, Selbjerg Vejle, Hanvejle og 
Lund Fjord) har G. lacustris derimod 
»Overtaget« , og kan endda udelukke G. 
cluebeni (se under denne art). 

Ud fra materiale fra Orkney- og Shet
lands-øerne antages det, at G. lacu.stris 
og G. cluebeni gensidigt udelukker hin
anden - i alle tilfælde i · små vandsam
linger (Sutcliffe 1974). 

F m·plantning 
G. lacustris har en enårig udvilding i 
Danmark ligesom det er tilfældet i Eng
land (Hynes 1955) og Norge (Øldand 
1969). 

Præcopula (rytterstilling) er iagttaget 
midt i april, og ægbærende hunner er 
tidligst set 19.4.  Forplantningen er me
get livlig i maj og juni, aftager derpå ret 
brat, men ægbærende hunner kan dog 
findes i august og september (seneste 
fund 21.9 .) .  

Fra oktober og vinteren igennem til 
midt i april er forplantningen hos G. la
custris afbrudt. Hos G. pulex ligger en 
tilsvarende afbrydelse af forplantningen 
omkring november-december, og er alt
så af kortere varighed. 

1 1 .  Gammarus duebeni Liljeborg 1851 . 
(beskrevet 1851 af Wilhelm Liljeborg, 
der ca. 1860 ændrede navn til William 
Lilljeborgl. 
Lokaliteter: se tabel 6-8. Den er tillige taget i 
Bygholm Vejle, kanalen ved dæmningen 1975. 

Med 851 eksemplarer er G. duebeni 
den næst-hyppigste art i brakvandsom
råderne i Thy. Den foreligger fra ialt 
14 lokaliteter, og den er ikke fundet i 
de indre, ferskeste dele af Vejlerne i 
Hanherred, hvor G. lacustris er almin
delig. Den er almindelig i Flade Sø; 
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Krik Søen og i Østerild Fjord, men til 
stede i fåtal de øvrige steder. 

Den forekommer ofte sammen med 
G. zaddachi, men i reglen i langt mindre 
antal end denne. I Krik Søen dominerer 
G. duebeni over G. zaddachi, og i Flade 
Sø udgør G. duebeni 34 Ofo af de ind
samlede Gamma1'Us. I Østerild Fjord er 
G. duebeni langt mere almindelig ved 
sydbredden (24 Ofo) end ved nordbred
den (4 Ofo) . 

Ved sydbredden af Østerild Fjord var 
der meget færre G. duebeni i 1967-1970 
end i 1954-1963, og i årene 1975-1978 
er den helt forsvundet fra lokaliteten, 
idet der disse år kun er fundet G. zadda
chi i ret betydelige mængder (Steen Kol
ding, personlig meddelelse) .  

Materiale af G. duebeni haves desuden fra : 
Sønderrøn Ø, f. Ulvedybet 1967; Halkær A, 

nederst 1975; Mariager Fjord, nordsiden N. f. 
Blåkildemølle 1938; Skals A, nederst 1975; 
Hjarbæk Fjord 1975; Kilen ved Struer 1948-
1949; Ferring Sø 1948-1949; Vondå v. Ringkø
bing 1953; Ringkøbing Fjord 1936-1974; San
dene ved Ringkøbing Fjord 1953; Nyminde
strømmen 1946 og 1954; Skallingen 1968; Rømø 
brakvandssø SØ f. Lakalk 1958; Vorsø, strand
bred 1975; Noret syd for Halk 1975-1976. 

Stavis A ved Slusen 1955; Ærø, Gråstennor 
1976; Spodsbjerg, brakvandsdam 1939. 

Korsør Nor ved Stubager 1949; Kalvebod
strand 1929; Sydhavnen, København ved Slu
sen 1949; Nakskov Havn 1934. 

Hammer Odde, rock-pool 1950; Nørresand 
V. f. Gudhjem, rock-pool 1950; Kysten ved 
Gudhjem 1948; Bølshavn, rock-pool Ø. f. byen 
1949; Bølshavn, rock-pool 1971-1972, Aarsdale, 
rock-pool og kysten 1949; Frederiks Stenbrud 
N. f. Nexø 1949. 

Nogle få eksemplarer af G. duebeni er 
taget i rent ferskvand i Mølleå, Ydby, 
og de formodes at stamme fra indvan
dring fra Skibsted Fjord, jfr. bemærk
ningerne om G. zaddachi fra samme lo
kalitet. 

Her i landet foretrækker G. d:uebeni. 
lavvandede brakvandslokaliteter, ofte 
bugter og andre isolerede steder. På 
klippekyster er den almindelig i rock
pools langs Østersøens kyster (Forsman 
1951 ) , også på Bornholm (Johnsen 1946) . 
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G. duebeni er taget mange steder om
kring Isefjord i rent ferskvand (Rasmus
sen 1973), og den yngler der ifølge per
sonlig meddelelse fra Erik Rasmussen. 
Mig bekendt er G. du.ebeni ikke tid
ligere påvist ynglende i ferskvand i Dan
mark. 

Forplantningen hos G. duebeni fore
går det meste af året, idet ægbærende 
hunner er fundet fra 21 .9 .  og vinteren 
over til 15.7.  Om sommeren afbrydes 
forplantningen, og i Thy omfatter af
brydelsen juli til midt i oktober, altså 
31/2 måned. Tages det danske materiale 
under et, må man regne med en hvile
periode på 2 måneder, fra midt i juli til 
midt i september. 

Ved Kiel sker forplantningen fra no
vember til juli med »Ruhezeit« i august
oktober (Kinne 1959) , medens arten i 
England forplanter sig hele året igen
nem (Hynes 1954) . 

G. duebeni har en meget bred økolo
gisk valens over for saltholdighed (0-85 
0/o o ) , iltsvind og temperatur (op til 40° 
C i varme kilder i Island og på Grøn
land) og pH (litt. se Rygg 1972) . 

Manglen af G. cluebeni i de indre dele 
af Vejlerne (Tømmerby Fjord, Selbjerg 
Vejle, Hanvejle, Lund Fjord og Brede 
Vand i Bygholm Vejle) er påfaldende. 

Bortset fra Vestervig Å, hvor nogle få 
G. lacustris og G. cluebeni er indsamlet 
srunmen med mængder af G. zaddachi, 
er der ingen prøver fra Thy, hvor G. 
cluebeni optræder srunmen med G. lacu
stris. Man fristes til at tro, at G. duebeni 
ikke kan leve sammen med G. lacustris 
i de svagt brakke områder i Vejlerne, 
jfr. det under G. lacustris anførte. 

12. Gam:marus zadclachi Sexton 1912. 
Lokaliteter :  se tabel 6-8. 

Den er desuden fundet i Glombak 
Vejle 1975 og i Bygholm Vejle, kanalen 
ved dæmningen 1 975. 

Med 1 1 .432 eksemplarer er G. zaclda
chi langt den almindeligste Gammarus
art i Thy, og den foreligger fra 21 loka
liteter. 
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Fig. 8. De udfyldte cirkler viser forekomsten af Gammarus lacustris i Danmark. Krydsene mar
kerer de 15 søer i den sydlige del af Jylland (se teksten), hvor Gammarus pulex forekommer, 
men hvor Gamma·rus lacustris forgæves er eftersøgt. (Dots : Joealities in Denmark with Gam
marus lacustris, crosses : lakes with G. pulex, but without G. lacustris). 

G. zaddachi er vidt udbredt i brak
vandsområderne i Thy og findes til tider 
i betydeligt antal. Den er almindelig i 
fjordene og findes i mange åmundinger. 
Den mangler i de indre, mest ferske dele 
af Vejlerne i Hanherred i lighed med G. 
duebeni. I Mølleå ved Y d by trænger den 
op i rent ferskvand, se nedenfor. 

Materiale af G. zaddachi haves desuden fra: 
Vorså ved Vorsåkrog 1938; Nørredyb, udfor 

V. Halne 1975; Kanal Ø. f. Ulvedybet »Sønder
røn« 1967; Ulvedybet, Ø. bred ved »Bjerget« 
1967; Ulvedybet 1975; Vr. Thorup, Aalpyt, Hol
mene 1975; Vr. Thorup, Strandholmene 1975; 
Bæk i Sebbersund, østlige bred 1975; Lovns 
Bredning, udfor Gedsted 1975; Virksund, om
kring dæmningen 1975; Skive A, nederst 1941; 
Kilen ved Struer 1948-1949; Geller Sø N.  f. 

Lemvig 1969; Ferring Sø 1948-1949; Kanalen 
mellem Bøvling Fjord og Indfjorden 1948; 
Vondå ved Ringkøbing 1947 og 1953; Ringkø
bing Fjord 1932--1974; Sandene ved Ringkøbing 
Fjord 1947-1953; Nymindestrømmen 1948 og 
1954; østlige Nymindesø 1949 og 1953; vestlige 
Nymindesø 1957; Gøde! Kanalen 1948; Gedde
grøft, nederst 1941; Nyå ved udløb i Ringkø
bing Fjord 1947; Skallingen, brakvandssø 1970; 
Varde A, nederst 1942; Randers Fjord ved Mel
lerup 1946; Egå ved Nordre Strandvej 1946-
1949; Egå ved Aakrog 1946--1949; Horsens 
Fjord, Brigsted 21.10. 1976 (l typisk eksemplar 
sammen med G. salinus, locusta og oceanicus); 
Noret syd for Halk 1976; Ketting Nor 1939. 

Haarby A, nederst 1942; Lammefjordskanalen 
ved Faarevejle og ved Gislinge 1943; Skerne A, 
Falster, nederst 1947; Sortsø Gab 1947. 

Hammer Odde, rock-pool 1950; Hammer 
(Sæne) Havn 1948; Kysten ved Løsebæk 1948; 
Nørresand V. f. Gudhjem, rock-pool 1950, og 
Hasle Havn 1948. 
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Forekomsten i Mølleå, Ydby, 
ved hovedvej 11 
På denne lokalitet findes G. zaddachi i 
rent ferskvand (1955-1960: Clorid 38-
47 mg/l, gennemsnit 42, n = 7), i intet 
tilfælde er der hidtil fundet et forøget 
Clorid-indhold, således som der fore
kommer på estuarine lokaliteter i åmun
dinger. 

Den er taget fra juli til december 
(1953-1962), ofte i betydeligt antal. 
Sexualpapiller ved basis af pereioped 7 
er set hos flere 6 8 ,  og oostegiter i for
skellig udvikling er iagttaget på talrige 

�� fra juli til december. I intet tilfælde 
er der fundet �� med æg eller unger, 
og G. zaddachi yngler ikke på dette sted. 
Tilstedeværelsen må skyldes en stadig 
indvandring fra en brakvandspræget lo
kalitet, formentlig fra Skibsted Fjord, 
hvis inderste bugt er 500 m fra finde
stedet for de mange Gammarus. I 1975 
kunne der dog ikke findes Gammarus i 
bunden af og langs sydsiden af Skibsted 
Fjord (Steen Kolding, personlig medde
lelse). 

Om sommeren, juli-august, er prøver
ne domineret af små og juvenile eksem
plarer, kun få voksne er til stede. Om ef
teråret, september-december, er G. zad
dachi hovedsageligt til stede som voksne 
8 6 og �� i meget typiske eksemplarer. 

I 3 prøver fra årets første halvdel 
(28.3 .  1954, 2.5. 1960 og 19.5. 1960) er 
der ikke fundet nogen Gam.mants, og 
fremtidige undersøgelser må vise, om 
indvandringen til Mølleåen ved Y d by er 
sæsonbestem t. 

Forekomsten ligger antagelig på linie 
med lignende tilfælde i England, hvor 
G. zaddachi trænger ind i vandløbene, 
men tilsyneladende kun yngler, hvor der 
i det mindste lejlighedsvis er indtrængen 
af brakvand (Gledhill et al. 1976, Sut
cliffe 1970). 

F orplantn:ing 
Forplantningen hos G. zaddachi ser ud 
til at kunne foregå hele året rundt, idet 
der foreligger hunner med æg fra fe-

bruar til december (fra januar haves in
tet materiale af denne art). 

Segerstråle 1950 nævner ægbærende 
hunner af G. zaddachi hele året fra ja
nuar-december, medens Kinne 1954 b 
oplyser, at arten yngler næsten hele året 
rundt. 

Hos G. zaddachi i Limfjorden afbry
des forplantningen fra juli-september og 
fra februar-marts svarende til artens 2 
årlige generationer (Kolding, personlig 
meddelelse). 

13 .  Ganunarus salinus Spooner 1947. 
G. salinus har en meget begrænset fore
komst i Thy, der foreligger kun 6 eksem
plarer fra 4 lokaliteter: 

Afløb fra Thyholm Vejle (18 .7. 1954, l stk., 
3.10. 1961, l stk.); 

Kanalen fra F.Jade Sø V. f. Krik (30.7. 1954, 
2 stk.); 

Fævig (22.5. 1960, l stk.) og 
Østerild Fjord, sydbred ved vestre sluse (13.9. 

1969, l stk.). 
Alle fund må anses som tilfældige 

gæster fra Limfjorden, og G. salinus er 
helt atypisk for brakvandsområderne i 
Thy. 

Steen Kolding har oplyst, at G. salinus 
generelt er den hyppigst fundne art i 
Limfjorden, og den er også taget i Ka
nalen bag dæmningen over Bygholm 
Vejle 1975. 

Materiale af G. salin.tts foreligger fra : 
Ulvedybet 1975; Ringkøbing Fjord, Hvide

sande 1948-1949; Norsminde Fjord, NV for 
Kysing 1961;  Horsens Fjord ved Almdæmnin
gen og ved Brigsted 1961 og 1976; Kalø Vig 
ved dæmningen 1967; Lejre Vig ved Hylde
holm 1949; Roskilde Fjord ved Gershøj og ved 
Selsø Østskov 1949; Sydhavnen, København ved 
Slusen 1949; Stege Nor, Maglegmnden 1930; 
Skerne Å, Falster, ved udløb 1947; Smtsø Gab 
1947; Hasle Havn 1948 og Christiansø, vig Ø. 
for Rantzaus Bastion 1950. 

14. Gammarus locusta (L.) 1758 . 
G. locusta er kun fundet 2 steder i Thy 
og materialet omfatter kun 9 eksempla
rer: 

Flade Sø Kanalen V. f. Krik (30.7. 1954, 2 
stk.) og Østerild Fjord, sydbred ved vestre slu
se (13.9. 1969, 7 stk.). 



Tabel 9 (table 9) . Paieernonetes varians: Pandetornens tandbesætning hos 427 eksemplarer 

fra Danmark ( spines of the rostrum in 427 specimens from Den mark) 

antal tænder overkant 
{number of spines) {upper edge) 

antal '}f, 
(number) 

1 
2 
3 4 1 
4 87 20 
5 254 59 
6 75 1 8  
7 7 2 

Begge fund er atypiske for de pågæl
dende lokaliteter. I Kanalen skyldes det 
indtrængen fra Krik Vig (jfr. G. salinus 
og Pmunu.s flexuosus i samme prøve), 
og i Østerild Fjord er årsagen indtræn
gen fra Limfjorden (jfr. de andre atypi
ske former fra samme sted). 

G. locu.sta findes i stort tal i Limfjor
den uden for dæmningen, og den fore
trækker mere marint prægede områder 
end brakvandslokaliteterne i Thy. 
Materiale af G. locusta foreligger fra: 

Sandvade N. f. Fanø 1949; Vesterhavet ved 
Blåvand 1969; Norsminde Fjord, NV for Kysing 
1961; Horsens Fjord ved Alrødæmningen 1961 
og ved Brigsted 1961 og 1976; Spodsbjerg, 
brakvandsdam 1939; Roskilde Fjord ved Selsø 
Østskov 1949; Korsør Nor ved Stubager 1949; 
Tude A oven for Slusen 1947; Kongelunden 
1948; Sydhavnen, København, ved Slusen 1949; 
Skerne A, Falster, ved udløbet 1947 og Sortsø 
Gab 1947. 

15. Gammams oceanicus 
Segerstråle 1947. 

G. oceanicu.s foreligger kun fra Østerild 
Fjord, sydbred ved vestre sluse efterår 
1969 og 1970 (ialt 99 stk.) .  

Forekomsten i efteråret 1969 (septem
ber-november) kan forklares som ind
trængen fra Limfjorden ved sprængnin
gen af slusen, og eksemplarerne fra 1970 
(august, oktober og december) må lige
ledes stamme fra Limfjorden, hvor arten 
findes i stort antal uden for dæmningen 
(Steen Kolding). 

underkant spids 
(l ower edge) {point) 

antal % antal % 
(number) {number) 

7 2 278 65 
407 95 1 49 35 

1 3  3 

Materiale af G. ocea.nicus haves fra : 
Horsens Fjord ved Alrødæmningen og ved 

Brigsted 1961 og 1976; Roskilde Fjord ved 
Gershøj 1949; Kalvebodstrand 1929; SV for 
Karrebæksminde 1933; Nakskov Havn 1934; 
Hasle Havn 1948; Hammer (Sæne) Havn 1948 
og Aarsdale, rock-pool og kysten 1949. 

16. Palaemon adspersus Rathke 1837 
= P. Fabricii Rathke 1843 
(Roskildereje) . 

Lokalitet: Østerild Fjord, sydbred ved vestre 
sluse 1969-1970. 

Det er den eneste lokalitet fra brak
vandsområderne i Thy, og der forelig
ger 17 eksemplarer fordelt på 6 prøver. 

Forekomsterne fra september og no
vember 1969 kan forklares ved det flere 
gange omtalte gennembrud fra Limfjor
den, og de øvrige fund (august 1969 og 
juni-august 1970) må også skyldes ind
trængen fra Limfjorden. P. adspe1·sus er 
ganske atypisk for indvandene i Thy. 
Mate1iale af P. odspersus haves fra : 

Tude A oven for slusen 1943 og 1947 og fra 
Norsminde Fjord NV for Kysing 1961. 

17. Palaemonetes varians (Leach) 1815 
(Ferskvandsreje). 

Loka:liteter: Afløb fra Thyholm Vejle, Vejlebro 
1954-1961; Doverkil, østenden 1959-1961 ; Fla
de Sø, vestbred 1955; Fævig 1954; Sundby A 
ovenfor Slusen 1948; Østerild Fjord, sydbred 
ved dæmningen 1961-1963 og 1969-1970; Dyk
kerslusen 1967 og Bygholm Vejle ved dæmnin
gen 1960--1961. 

Materialet omfatter 416 eksemplarer 
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fordelt på 28 prøver fra de oven for 
nævnte 8 vande. De fleste steder er der 
kun fundet et enkelt eksemplar, men på 
3 lokaliteter er P. varians almindelig, og 
man må der formode en fast bestand: 
Afløbet fra Thyholm Vejle, Doverkil og 
Østerild Fjord. 

Materiale af P. varians foreligger desuden fra 
følgende steder: 

Vondå, Ringkøbing 1947; Egå, Århus 1949; 
Norsminde Fjord 1961 ; Horsens Fjord ved Brig
sted 1976; Rømø, sø ved Lakalk 1958; Ketting 
Nor 1939; Stavis Å ved Slusen 1955; Odense A 
ved Kertemindevejsbroen 1959; Hårby Å, ne
derst 1942; Spodsbjerg, Langeland, brakvands
dam 1939; Roskilde Fjord ved Selsø Østskov 
1949; Sydhavnen, København, ved Slusen 1949; 
Kongelunden, brakvandskanal 1934 og 1948 
samt Skerne Å, Falster, oven for Slusen 1947. 

P. varians foretager årstidsbestemte 
vandringer i forbindelse med forplant
ningen (Rasmussen 1973), og forekom
sten på de enkelte lokaliteter kan derfor 
svinge meget i antal og størrelse. 

Ægbærende �� findes kun i 3 prøver 
fra juni og juli, og juvenile eksemplarer 
foreligger hovedsagelig fra juli. Ægstør
relse er målt til 823-980 fl (største læng
de af kløvede æg og æg lige før klæk
ning). 

Det sikreste skelnemærke mellem P. 
varians og P. adsperstts er som bekendt 
manglen eller tilstedeværelsen af man
dibelpalpe. Pandetomens tandbesætning 
kan dog være vejledende, jfr. tabel 9, 
hvorefter P. vm·ians oftest har 2 tænder 
langs underkanten, medens P. adspersus 
har 3 eller flere tænder samme sted 
(Holthuis 1950). 

Min bedste tak for alle bidrag til de fauni
stiske meddelelser, og en varm tak til professor 
K. Berg's familie for tilladelsen til at benytte 
materialet fra Linding Å. Til Carlo F. Jensen, 
Steen Kolding og Erik Rasmussen bringes en 
særlig tak for en kritisk gennemlæsning af ma
nuskriptet, og Hans-Hemik Schierup takkes for 
det omfattende analysemateriale fra Vejlerne. 
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Summary 

The Malacostraca of the inland waters of Thy 
and Vester-Hanherred, Jutland, Denmark 

Zootopographical investigations in Thy 14. 
The paper is based on material collected du

ring the zoogeographical investigations in Thy, 
the Nortb-Western part of Jutland, 1953-1965, 
supplied by materild from Vejlerne 1967-1970 
and faunistic samples from all Denmark 

Most of the Joealities in Thy have been de
scribed by Jensen 1958, and nearly all water 
types are present (Kaiser 1958a, 1978b). 

17 Malacostraca have been found, table l, 6 
of them being atypical species penetrating from 
the polyhaline Limfjord into the area consisting 
of fresh and mixohaline waters. 

In fresh water (Cl-< 100 mg/l) orrly 5 species 
have been found, Asellus aquaticus, Gammarus 
p u lex, G. lacustris, G. dtteben·i, and G. zaddachi, 
the last-named two species never seen in pro
pagation in purely fresh water in Thy. 

In weak brackish water AseZZ.us aquaticus and 
G. lac11stris are met with, G. duebeni  seems to 
be ousted by G. lac11stris at salinities up to 
about 0.9 Ofoo. 

Neomysis -integer is a common and very nu
merous species in brackish waters. In two loca
lities, propagation takes place at very low saH
nities (Lund Fjord, Cl- 109 mg/l and Tømmer
by Fjord, Cl- 115 mg/l). 

Propagation of N. integer takes place from 
May to the middle of September, tabte 2, and 
I am not sure if the species has one or two 
generations in Denmark 

According to table 3, the numbers of eggs 
increase with the length of the females, but 
during the summer egg numbers decrease with 
fernaJes of equal length. 

Go in g from the N etherlands via the Kiel 
Cana! to Denmark, the propagation period is 
shortened, the number of eggs per fernaJes du
ring the summer decrease, and going from the 
South to the North one can recognize an in
creasing number of eggs per female, table 4. 

Asellus aquaticus has been found in acid 
lakes, in waters poor and rich on lime, and in 
brackish waters, too (S 2.8 Ofoo). 

Propagation, summa1ized in table 5 and fig. 4, 
mainly takes place from April to September, 
during winter i t ceases for 4 - 6 months and 
during midsummer its intensity is reduced 
owing to the alternation of generations. 

Numbers of eggs and young of AseZZ.us aqua
ticus increase with the length of the female, 
and the number of young is sarnewhat lesser 
than the number of eggs from fernaJes of equal 
length, see fig. 5. 

A single intersex specimen of Asellus aqHa
ticus has been found : it has 4 pairs of ooste
gites, copulatmy styles are missing, 1st pair of 
pleopodes reduced in size and shape, but 2nd 



pleopodes are over-dimensioned without links 
and the endopodit is enlarged and provided 
with featherformed bristles (like the 2nd pair 
of pleopodes of female). The basal opophyse is 
reduced on the left pleopod of females). The 
basal apophyse is reduced on the left pleopod, 
fig. 6, and missing totally on the right. 

Gammarus pulex is restricted to the South of 
Thy due to its postglacial immgration history 
(Segerstråle 1954, Kaiser 1958b). 

The species has not been found in brackish 
water in Denmark In such waters we must re
conize a great deal of competition from otl1er 
species, for instance G. duebeni and mainly G. 
zaddachi. 

Ga.mmams la.custris is distributed over the 
most of Thy (fig. 7, see also Kaiser 1958b), and 
besides numerous finds in fresh water lakes, G. 
lacustris is also ruet with in weak brackish 
water. 

Experiments have shown that G. lacustris 
was easily acclimatized to greater salinities 
(about 20 Ofoo S, Sutcliffe & Shaw 1967) than 
presumed from findings in natnre. 

Hence the upper limit for growth in brackish 
water in the area concerned seems to be at 400 
- 500 Cl- mg/l, 0.7 - 0.9 Ofoo S, it may at higher 
salinities be dne to competition from G. duebeni 
and G. zaddachi. On the other hand, it seems 
that G. lacustris is capable of expelling G. dtte
beni from waters of low salinities. 

G. lacust·ris has a one year cycle in Denmark, 
and propagation culminates in May and June. 
From October during the winter to the middle 
of April propagation of G. lacustris is inter
rupted. 

G. duebeni often occnrs with G. zadda.chi, but 
generally in much fewer specimens. 

The propagation takes place from the middle 
of September unti.J. the middle of July with a 
period of rest in the summer. 

G. duebeni is missing in Thy in piaces with 
weak brackish water (0.2 - 0.9 Ofoo S) where 
G. lacustris is common. This seems to support 
the the01-y that the two species in this salinity 
area do not flonrish together as G. lacustris 
seems to oust G. duebeni. On material from 
the Orkneys and tl1e Shetlands Sutcliffe (1974) 
assumes that G. lacustris and G. duebeni mu
tually exelude each other - anyhow in small 
pools. 

G. zaddachi is widely distributed in the area, 
at times in large numbers. It is missing in the 
interior mostly fresh parts of Vejlerne in Han
herred ( = G. duebeni), but in Mølleå, Ydby, i t 
forces its way into fresh water (Cl- 38-47 mg/l, 
mean 42, n = 7), but even though sexual 
papilllae are developed with males, and coste
gites on different stages of development are 
seen with numerous females, no eggs and young 
have ever been found at this fresh water locaJlity 
(compare Gledhill et al. 1976, Sutcliffe 1970). 

Femaies of G. zaddachi with eggs have been 

met with from February to December (from 
J anuary n o material at all). 
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Harpiks på kogler af rødgran (Picea abies) som værn 
mod egern og spætter. (With an English sum mary : Resin flow 
on cones of Norway spruce (Picea abies) as proteetion against 

predation by woodpeckers (Dendrocopus major) 
and squirrels (Sciurus vulgaris)) 

Af F. W. Braestmp 
(Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 Kobenhavn Ø, Danmark) 

With an English summary 

På rødgrankogler, man finder nedfaldne 
på skovbunden, vil man ofte se harpiks
dråber, der fra koglens basis tydeligt er 
flydt ned over den (fig. 1) .  Har koglen 
siddet i årevis på træet, hvorunder de 
fleste eller alle frøene er faldet ud, kan 
ethvert spor af denne harpiks være væk, 
og i al fald tørrer den efterhånden ind. 
Men har man, f. eks. efter træfældning, 
lejlighed til at plukke årets kogler af 
grenspidserne nær toppen, hvor de i reg
len sidder utilgængeligt fra jorden, kan 
man få hænderne fulde af det klæbrige 
stads. 

Det synes at være en udbredt opfat
telse, at denne harpiksafsondring er re
aktion på insektangreb eller anden ydre 
påvirkning. Der kan dog ikke være tvivl 
om, at det er en spontan afsondring. 
Bruger man nemlig prismekikkert under 
gunstige forhold, helst stille vejr med 
klart solskin, kan man konstatere, at på 
sunde træer har hver eneste af de modne 
eller modnende kogler masser af harpiks, 
der endog om efteråret i den grad kan 
strømme ned over den, at der dannes 
ligesom en istap forneden. 

U d fra lejlighedsiagttagelser gennem 
tre >>kogleår<< vil jeg argumentere for, at 
denne harpiksafsondring er et værn for 
frøene mod spætter og egern, samt op
fordre til mere metodiske undersøgelser. 

Der kan være grund til indledningsvis 
at se på sagen ud fra en større sammen
hæng og omtale det lidet, jeg har fundet 
i litteraturen om harpiks som en mulig 
beskyttelse mod hvirveldyr. 

>> Samudvikling « (co-evolution) 
hos planter og planteædere 
Især igangsat af en afhandling af G. S .  

Flora o g  Fatma 84: 29-34. Arlws 1978. 

Fig. l. Grankogler med harpiksflod, sådan som 
man næsten til enhver tid kan finde dem på 
skovbunden under træerne. Den indtørrede har
piks kan blive siddende i årevis og antager en 
lys farve. Ofte ser man en klump foroven ved 
stilken, hvor spætten plejer at klemme koglen 
fast. Denne klump må sikkert være til hindring 
for drejningen under bearbejdelsen. Det kan 
være grunden til, at koglen til højre er opgivet 
efter nogle få næbhug. (Geert Brovad fot.). 

Fraenkel (1959) har man i de senere år 
gjort store fremskridt i forståelsen af for
holdet mellem planteædere og planter. 
En tysk botanil<er, E. Stabl, påpegede 
det rette forhold allerede 1888, men blev 
dengang totalt overset. - Det drejer sig 
i første række om det tidligere gådefulde 
problem, hvad der forhindrer, at de 
grønne plantedele normalt kun i ringe 
omfang opædes af de mange dyr, der 
kan leve deraf, hvilket jo er forudsæt
ningen for opretholdelsen af naturens 
produktionsapparat. 

Nøglen til problemet er planternes så
kaldte sekundærstoffer (secondary com
pounds), der i reglen ikke har nogen 
anden funktion end at virke som gift på 
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de dyr, som æder dem. Der findes i tu
sindvis af disse stoffer, og de er mere 
eller mindre særegne for bestemte plan
ter eller plantegrupper. Deres mangfol
dighed og specifikke forekomst er årsa
gen til, at i almindelighed f. eks. hver 
insektart er henvist til at leve af en eller 
nogle få slags planter, hvis gift de i til
strækkelig grad er modstandsdygtige 
over for. 

Man tænker sig, at planterne gennem 
årmillioner har udviklet mere og mere 
raffinerede gifte, og at samtidigt plante
æderne i stigende grad har fået midler 
til at uskadeliggøre og tåle giftene. Den
ne samudvikling (co-evolution) er altså 
en stedsevarende eksistenskamp. (Se f. 
eks. Whittaker and Feeny 1971, Har
horne 1972, Freeland and Janzen 1974, 
McKey 1974). 

Et særligt kapitel i dyrenes og plan
ternes samudvikling angår frøædere. 
Nogle af disse gør gavn ved at sprede 
vedkommende planteart. For klart at 
udskille de forhold, vi her beskæftiger 
os med, hvor dyrene skader planten ved 
at hæmme dens formering, er det blevet 
skik at tale om predatorer (fjender), et 
udtryk, der tidligere normalt har været 
forbeholdt dyrenes fjender (rovdyr) .  Den 
vigtigste sammenfattende afhandling 
herom (Janzen 1971) hedder »Seed pre
dation by animals«, idet man ved pre
dation forstår predatorenes (fjendernes) 
virksomhed. 

N åletræerne værn mod 
»frø-predatorer« 
Man taler ofte om, at f. eks. nåletræers 
eller bøgs frøsætning »slår fejl« i visse 
år. Udh·ykket er misvisende, fordi der i 
virkeligheden er tale om en meget raffi
neret afværgemekanisme, der tjener til 
at udsulte fjenderne. Til andre tider bli
ver derimod så rigelige fødemængder 
»kastet ud på markedet«, at der alene 
af den grund levnes meget. For at dette 
skal virke effektivt, må frøbæringen 
have en høj grad af samtidighed hos 
samme træart og helst også hos forskel-
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lige træarter med de samme fjender -
hvilket jo også er tilfældet (Janzen 1971, 
s. 476-480). 

Der foreligger indgående undersøgel
ser over et par arter af amerikanske røde 
egern (Tamiasciurus) i forhold til for
skellige nåletræers kogler (Smith 1970, 
Elliott 1974). De mest spændende resul
tater angår contortafyrren ell. klitfyrren 
(Pinus oontorta), der i den meget tørre 
skov øst for Cascade Mts. ,  USA, er til
passet de her hyppige skovbrande. I dis
se egne har contortafyrren kogler, som 
holder sig lukkede i flere år efter mod
ningen. Kommer der skovbrand, får he
den koglerne til at åbne sig, hvorved de 
afbrændte strækninger straks bliver til
såede. De udgør en konstant fødekilde, 
som de derværende egern (T. hudsoni
ens) kan klare sig med i år med mangel 
på andre kogler. Men disse kogler er 
både yderst vanskelige at løsne fra træet 
og stiller store krav til gnavemuskulatu
ren, som da også er blevet betydeligt 
stærkere hos T. hudsonicu.s end hos clou
glas egernet (T. douglasii) vest for Cas
cade Mts. - Her er således en hel serie 
af samudviklinger, som er begyndt med 
fyrrens tilpasning til skovbrande og har 
ført til forstærkning af egernets kæbe
muskulatur i takt med de mere og mere 
benhårde kogler, som er et forsvar mod 
det øgede predationstryk. 

I » beredskabskoglernes« forsvar ind
går - foruden kogleskællenes hårdhed 
og sværhed - også en fast størknet har
piksprop, som er beregnet til at smelte 
under brand og som er en virksom be
skyttelse mod insektangreb. 

Harpiks kendes i øvrigt som værn for 
frø hos forskellige arter af ædelgran 
(Abies) (Smith 1970 s. 359-360) .  Der er 
snoede gange med harpiks i frøhylsteret. 
En amerikansk hjortemus tabte 20 °/o af 
sin legemsvægt på 5 dage uden at ville 
æde af sådanne frø. Om harpiks på kog
ler har Smith (1970 s. 363) følgende ud
talelse: »The resin that frequently covers 
the outside of the cones of Abies, wes
tern white pine, Douglas-fir, and Engel-



mann spruce may also decrease the effi
ciency with which the squirrels handle 
the cones. lt is occasionally chewed off 
befare the cones are opened« .  De nord
amerikanske nåletræer, om hvilke det 
her siges, at harpiks kan virke hindrende 
for egerns udnyttelse af koglerne, er 
ædelgran (Abies), en fyrreart (Pinus 
nwnticola), douglasgran (Pseudotsuga) 
og engelmannsgran (Picea e.). 

Efter min opfattelse er hos vor rød
gran (Picea abies) effektiviteten af et så
dant harpiksflåd i høj grad bestemmen
de for, om vedkommende kogler skal 
undgå at blive tømt for frø gennem 
spætter af arten stor flagspætte (Den
d1'0copos maj01') eller egern (Sciums vul
garis ), hvilket i det følgende skal søges 
begrundet. 

Iagttagelser 1971-72 
De allerfleste af mine observationer er 
udført umiddelbart ved min bopæl og 
stammer mest fra den offentligt tilgæn
gelige del af en lille kystskov umiddel
bart vest for Hornbæk i et smalt bælte 
mellem Kattegatkysten og Strandvejen. 
Halvdelen nærmest Hornbæk blev ud
stykket til sommerhuse for ca. 50 år si
den, men har bevaret karakter af plan
tage (sortspætten ses f. eks. jævnligt og
så her). Den »fri« skov består mest af 
skovfyr, rødgran, birk, eg og bøg; nær
mest stranden en bræmme af bjergfyr. 
Endvidere er der enkelte klynger af 
østrigsk fyr. Langs Strandvejen til den 
anden side er der beplantede sommer
husgrunde, og længere inde, syd for 
banelinien, udsh·akte sommerhuskvarte
rer, hvis beplantninger af bl. a. mange 
slags nåletræer betinger en god bestand 
af flagspætter og egern. Da spætten her 
ynder at bruge sprækker i elmaster 
langs vejene som værksteder, har man 
mulighed for nogen kontrol med hvilke 
kogler de tømmer. 

Den forundring, der gav anledning til 
disse observationer, opstod i vinteren 
1971-72, der var et rigt grankogleår. I 
den del af skoven, som er nærmest Hor-

neby Sand trinbræt, tømte stor flag
spætte rødgrankogler i et omfang, som -
efter mine senere erfaringer at dømme -
er helt usædvanligt. Der lå store hobe 
af spættebehandlede kogler flere steder. 
Det var påfaldende, at der i en rigt kog
lebærende rødgranbevoksning længere 
vestpå, ud for Kildekrog trinbræt, helt 
manglede sådanne tegn på spættens 
»predation« .  Disse statelige og sunde 
graner blev ud på eftervinteren skovet, 
og det viste sig, at deres kogler var ful
de af stærkt klæbrig harpiks, utvivlso111t 
i langt højere grad end det var tilfæltlet 
i den klynge graner, hvorunder de man
ge spættebehandlede kogler lå. 

Den ovenfor citerede litteratur var 
mig dengang ukendt, men jeg kom til at 
tænke på, at man i Finland vidste, at 
tjuren, hvis vinterføde er fyrrenåle, kun 
tager sådanne af bestemte, vistnok svæk
kede træer. De træer, hvorfra spætten 
havde hentet en mængde kogler, vokser 
på gamle strandvolde, bestående af sand 
og sten, medens de ikke »angrebne« 
rødgraner stod på et område med fedt 
ler ret tæt under overfladen - at dømme 
efter kystprofilen lige i nærheden. Blandt 
de ovennævnte træer var der allerede i 
1971 mange tørkemærkede, og nogle få 
var helt gået ud. 

Efter dette var det nærliggende at 
tænke sig, at rødgranen har en forsvars
mekanisme i den harpiks, der normalt 
findes på koglerne, og at egern og spæt
ter kun tager kogler fra h·æer, hvor den
ne afsondring er mindre effektiv. 

Det må endnu nævnes, at der lige øst 
for de skovede træer var et spætteværk
sted (det vestligste, langt fra de andre) 
med en lille bunke grankogler under. 
Adskillige af disse blev af et egern be
gnavet forneden, hvor spætten plejer at 
levne nogle frø. Dette er et velkendt 
fænomen, og Ad. S. Jensen (1923 s . 128) 
bemærker, at det også ses i gode kogle
år. Det påfaldende i dette tilfælde var, 
at det fandt sted få meter fra lige fæl
dede træer med masser af modne - men 
godt harpiksbelagte - kogler. 
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Lektor Broder Bejer-Petersen, Land
bohøjskolen, var så venlig at tage nogle 
af disse kogler i sine klækkebure, og han 
bekræftede, at der ikke var nogen tegn 
på, at den mere eller mindre rigelige 
harpiks havde noget med insektangreb 
at gøre. 

Egem-iagttagelser 
197 4-75 og 1976-77 
De slutninger, der måtte drages af disse 
iagttagelser, er blevet bestyrket under to 
påfølgende »kogleår« 1974-75 og' 1976 
-77, især det sidste, da jeg havde tid til 
noget mere regelmæssige observationer, 
der især angår et egern, der havde sin 
rede i en mincire gran ved den sti, der 
over for min bolig fører til stranden. Det 
drejer sig om den førnævnte del af sko
ven nær Horneby Sand trinbræt med nu 
endnu mere tørkesvækkede rødgraner. 

I 1976 iagttog jeg første gang egern
gnavede grankogler 7. september og 
følgende dage. Det var kun ganske få 
kogler, og egernet opgav derefter indtil 
videre at gnave flere. I samme granparti 
så jeg i 1974 allerede 4.8. ved 7-tiden 
om morgenen et egern ivrigt optaget af 
at splitte de umodne grankogler ad oppe 
i en h·ækt·one. Angreb på »grønne« gran
kogler angives f. eks. af Jensen (1923 s .  
125), der undrer sig over, »at Egernet 
begnaver de helt nye, grønne Kogler, thi 
de er saa saftige, at Harpiksen pibler 
frem i klare Draaber, naar man saarer 
dem«. 

I de følgende par måneder af 1976, 
efter ca. midten af september, rørte 
egernet (der var temmeiig sikkert kun 
et) tilsyneladende ikke grankogler i sko
ven. Der fandtes ikke flere frisk begna
vede kogler, og jeg konstaterede gen
tagne gange i den følgende tid, at eger
net om morgenen løb mod syd over 
strandvejen til villagrundene på den an
den side. Flere morgener fik jeg øje på 
det, medens det fulgte en skelrække 
træer på min nabos grund, men hvor 
langt det under disse udflugter kom, 
blev ikke fastslået, og det er mig ube
kendt, hvilken føde det søgte. Der var 
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vistnok ingen koglebærende rødgraner 
der omkring i rimelig afstand, men nok 
andre nåletræer, og desuden rigt frugt
bærende bøgetræer. Med hensyn til så
danne må det bemærkes, at egernet pas
serede de første lige som det var kom
met over vejen, og at jeg en gang så det 
passere tæt forbi i mageligt tempo uden 
at vise tegn på interesse for disse bog. 

Først 11 .  november konstateredes, at 
egernet atter var begyndt at gnave gran
kogler i skoven, men i den første tid var 
det kun få, man fandt. I begyndelsen af 
december havde koglegnavningen an
taget et mere betydeligt omfang. Af no
taterne citeres : 

»10.12.  og 11 .12. solskin om formid
dagen, og jeg var begge dage ovre og 
se med min kikkert op i grantræerne. 
Det konstateredes, at flod åbenbart var 
helt ophørt. Ingen steder kunne ses frisk 
harpiks glimte i solen, og der var kun 
lidt harpiks at se på koglerne, dog noget 
varierende. J eg mente at kunne konsta
tere, at der var en ret tydelig gennem
gående forskel på graden af harpiks på 
træer med egerngnavede rester under 
sammenlignet med træer uden . . .  Træer 
med gnav under var praktisk talt helt 
fri for harpiks, så vidt man kunne se. -
Hvilken forskel fra begyndelsen af efter
året, hvor man kunne se, at harpiks løb 
ned ad koglen og danne et dryp forne
den, der endog kunne have karakter af 
en istap« .  

I den følgende tid indtil ca .  18 .  fe
bruar blev der til stadighed fundet frisk 
begnavede kogler, og den nævnte for
kærlighed for h·æer med mindre harpiks
belægning på koglerne blev bekræftet, 
ligesom jeg bestemt mente at kunne fast
slå i enkelte tilfælde, hvor der var for
skel på dem inden for samme træ, at de 
mest harpiksbelagte blev levnet. Jævn
ligt iagttog jeg egernet under fourage
ringen oppe i trækronerne. Det pågæl
dende egern gnavede sjældent kogler 
ved foden af træet, måske i sammen
hæng med, at der var mange ræve og 
nu og da løsgående hunde, som det var 
tilladt at medtage i denne skov. 



Det kan tilføjes, at jeg også på andre 
lokaliteter har set en klar tendens til, at 
det er under de svagere træer, man fin
der egerngnavede kogler. F. eks. fandtes 
midt i maj 1977, i det fredede område 
»Rusland« s. v. for Hornbæk, at fritstå
ende kraftige yngre graner med nogle 
usædvanligt lavtsiddende kogler, endnu 
havde disse belagt med rigelig og ret 
klæbrig harpiks. Under ingen af dem lå 
egerngnavede kogler, hvorimod det i 
umiddelbar nærhed var tilfældet med 
en bevoksning, der var tydeligt svækket 
af at vokse yderst tæt. 

Det ovennævnte egern nær min bolig 
holdt pludseligt op med at gnave kogler 
efter midten af februar, hvilket var let 
at konstatere p. gr. a. snelag. Det sås 
ikke senere, og det er nærliggende at 
tænke sig, at vågnende yngleinstinkter 
har fået det til at flytte til villakvarteret 
mod syd. 
Spætteiagttagelser 
1974-75 og 1976-77 
Som allerede oplyst, var antallet af spæt
tebehandlede grankogler langt ringere i 
de to sidste kogleår end i 1971-72. Jeg 
tror ikke, det kan helt forklares ved en 
mindre spættebestand. Der var besøg af 
flagspætter i det pågældende skovparti 
også i disse vintre, og der lå jævnligt 
nogle få ny spættebehandlede kogler. 
Den største virksomhed konstateredes 
nogle dage før egernet i november 1976 
startede koglegnavning. Et vink om, at 
den stærke >>predation« 1971-72 var et 
mere udbredt fænomen, får man af en 
afhandling af Grete Madsen (1972), om
handlende en undersøgelse pågældende 
vinter i skoven Ganløse Ore ved Farum, 
N. Sjælland, hvis hovedsigte ganske vist 
var en kvantitativ kontrol af, hvor mange 
frø en bestemt spætte fortærede i en 
lille bevoksning af sitkagran (som jeg 
ingen erfaringer har med), men hvori 
det fremgår, at der også i de omgivende 
bevoksninger af rødgran var en usæd
vanlig stærk spættevirksomhed rettet 
mod rødgrankogler. 

Som nævnt var det muligt at få et ind
tryk af spættevirksomhed i villakvarteret 

syd for min bolig, fordi elpæle langs 
vejene var foretrukne til værksteder. Der 
er i disse haver bl. a. mange, i de på
gældende år rigtbærende, men sunde og 
rigeligt harpiksproducerende rødgraner. 
Der blev kun fundet yderst få grankog
ler under værkstederne. Det var mest 
fyrrekogler. Det var påfaldende at se, at 
en spætte i dagene omkring 21 .1 .  1977 
var ivrigt optaget af at hente og be
handle nogle af lærkens (Larix sp. )  små 
kogler, skønt der var mange store, mod
ne grankogler i nærheden. 
Afsluttende bemærkninger 
Hvad her er meddelt, har en foreløbig 
karakter i forhold til, hvad en virkeligt 
udtømmende undersøgelse ville kræve, 
f. eks. serier af fodringsforsøg og ned
hentning til forskellige tider af prøver 
af kogler fra h·ætoppene. Men uanset 
hvorvidt enhver læser, som jeg person
ligt gør, føler sig helt overbevist om har
piksbelægningens beskyttende virknin
ger, har man forhåbentlig modtaget et 
indtryk af, at man må tænke i nye baner 
på dette område, ikke på forhånd gå ud 
fra, at når en fødekilde er til stede og 
let synlig, er den også tilgængelig for 
dyret. Ad. S. Jensen skriver (1923, s. 
133): »det synes, som om egernet fore
trækker Frø af Rødgran, naar dette 
overhovedet er til at opdrive«, og til
føjer, at det måske snarere skyldes, at 
rødgrankoglerne er lettere at gnave. Han 
har nok for så vidt ret, men det må til
føjes, at rødgrankogler ofte, skønt >>til at 
opdrive«, er ubrugelige p. gr. a. harpiks
belægning. 

Når det meddeles (Smith 1970, s. 363) 
som ovenfor citeret, at egern somme ti
der kan gnave harpil<sbelægningen væk, 
før det går løs på skællene, drejede det 
sig formentlig om en noget størknet har
piks. Den helt friske må være for klæb
rig til, at det kan lade sig gøre. 

Der er åbenbart tale om to forskellige 
- og alternative - slags afværgestrategi 
fra nåletræernes side. Vi har begge slags 
repræsenteret hos slægten Pinus, fyr. 
Medens f. eks. skovfyr og øsh·igsk fyr 
har kogler, der som modne er >>tørre«, 
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men med skæl, der er vanskelige at gna
ve, har f. eks. balkanfyr (Pinus peuce) 
relativt svage skæl, som er fulde af har
piks, og om den pragtfulde Pinus ayaca
huite skriver den danske botaniker Lieb
mann (1842) hjem efter at have set den 
på den mexicanske højslette, at »det er 
maaske den harpiksrigeste af alle Arter, 
Koglerne dryppe af en klar, vellugtende 
Terpentin« . Sådanne arter har lang
agtige kogler. 

Man vil rimeligvis finde, at i så godt 
som alle regioner er begge strategier re
præsenteret, for tænkte man sig et om
råde med kun den ene af dem, ville en 
nyankommen nåletræsart have en selek
tionsfordel ved at møde »uforberedte« 
frøpredatorer (se Smith 1970, s. 370).  

Det er kostbart for træet at producere 
så store mængder harpiks, som der er 
tale om hos rødgranen. Smith (1970, s. 
360) angiver en kalorieværdi af over 9 
pr. g tørstof. Da harpiksflod også tjener 
til forsvar mod f. eks. barkbiller, var det 
værd at undersøge, om der er en sam
menhæng mellem insektangreb og effek
tiviteten af harpiksflod på koglerne - og 
dermed rimeligvis en indflydelse på gra
den af »frøpredation« .  
SUMMARY 
Resin flow o n  cones of Norway spruce 
(Picea abies) as proteet-ion against predation 
by woodpeckers (Dendrocopos major) 
a.ncl squirrels (Sciurus vulgaris). 

The resin covering normally found on cones 
of Norway spruce (P-icea abies) no doubt arigi
nates as a spontaneous flow from the base of 
the cones. Observations by means of binoculars 
in good light may reveal that in healthy trees 
maturing eones are dripping with resin, whieh 
sametimes forms "icicles« at the apex. Sinee, 
aeeording to Smith (1970, p. 360), resin repre
sents more than 9 eal per g dry weight, this 
exeretion must be very expensive to the tree. 
Observations are here offered to suggest that 
the resin flow funetions as a proteetion against 
squirrels and woodpeckers, ensuring that pre
dation by these animaJs is very much impeded. 

During the winter 1971-72 unusually heavy 
predation by woodpeckers on Norway spruce 
cones was noticed in a small plantation in north 
Zealand, Denmark At the same time the cones 
in a stand of Norway spruce barely l km away 
in the same small wood were not, or very 
sligthly, predated. The latter trees, which were 
healthy and with a rich cone crop, were felled 
during the winter. It was consequently easy to 
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ascertain that eve1y cone was richly provided 
with the sticky substance. The stand where 
woodpeckers had destroyd many cones was 
growing on poor soils. The trees were more or 
Jess sickly, and the resin flow was evidently 
comparatively modest. 

Observations in the "cone years<< 1974-75 and 
1976-77 have confirmed the impression thus 
gained concerning resin flow as a protection. 
In 1976 a squirrel started taking spruce cones 
as early as the 7th of September, but gave it  
up after a few days. It did not resume this 
activity before November 11th. The number of 
cones taken was relatively small during the 
first few weeks. A month later, at a time when 
the squirrel took many cones daily, bright sun
shine made it possible to make sure that the 
resin flow on these cones - which had been 
profuse earlier in the autumn - had now practi
cally ceased. Direct observation of the squirrel 
feeding, as wel as the location of the cones 
opened by the squirrel, indicated that the 
animal tended to take cones with the least 
amount of resin. At another locality, during 
J anuary 1977, a woodpecker was collecting and 
feeding on the small larch (Larix sp.) cones in 
spite of the faet that there were lots of Nor
way spruce cones close by - but on heaJthy 
trees and with plenty of resin covering. 

This paper, based ,on scattered occasional 
observations, is intended as a plea for more 
methodical investigations, including feeding ex
periments. ThHe is evidently a rich field for 
research concerning the protective strategies of 
the various conifers. In the genus Pinus, for 
example, there are some species that proteet 
the cones by resin while other species rely on 
cone anatomy. 
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Stratiomyidae, Rhagionidae, Tabanidae, Acroceridae, 
Bombyliidae, Therevidae og Asilidae (Diptera) fra Anholt 

Fntuaistisl�e unde••sf)gelser ru'l Anlaolt 10 

Af Erik Rald 
(Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø, Danmark) 

Meddelelser fra Naturhistorisk Museum, Århus 

With an English summary 

Disse syv fluefamilier udgør sammen 
med nogle mindre, på Anholt ikke trufne 
familier, en ret velafgrænset gruppe af 
større, for det meste let identificerbare 
fluer, som er populær blandt samlere og 
godt dækket af håndbogslitteraturen; 
man kan kalde dem for »primitive Bra
chycera Orthorrhapha«.  

Denne oversigt over disse familiers 
optræden på Anholt er især baseret på 
materiale indsamlet i årene 1972-1977. 
Disse indsamlinger fordeler sig på føl
gende datoer og indsamlere : 25 .-29.6. 
1972 (Naturhistorisk Museum, Århus), 
1 1 .-12.7. 1972 (Naturhistorisk Museum, 
Århus), 17.-18.7 .  1973 (Ebbe Schmidt 
Nielsen), 30.6.-5.7. 1974 (Ole Lomholdt 
og Ebbe Schmidt Nielsen), 27.6.-5.7. 
1974 (Verner Michelsen), 7.-14.7. 1974 
(Ebbe Schmidt Nielsen), 27.7.-10.8. 
1975 (Ebbe Schmidt Nielsen), 8 .-14.6. 
1976 (Ebbe Schmidt Nielsen), 1 .-15.8. 
1976 (Ebbe Schmidt Nielsen), 3.-10.6. 
1977 (Erik Raid og Stig Andersen), 15.-
16.7. 1977 (Stig Andersen), 15.-30.7. 
1977 (Ebbe Schmidt Nielsen), 28.7.-6.8.  
1977 (David Boertmann) og 12.-15.8 .  
1977 (Stig Andersen). Desuden forelig
ger der en del ældre materiale, publice
ret af Kemner (1937), Klefbeck (1951), 
Ardo (1957) og Lyneborg (1960 og 
1965), som er medtaget i denne sam
menstilling. 

Materialet omfatter ialt ca. 300 eks
emplarer fordelt på 24 arter. En del af 
materialet befinder sig på Naturhistorisk 
Museum, Århus, resten på Zoologisk 
Museum, København. Oplysninger om 
øens naturforhold findes i indledningen 
til denne publikationsrække (Nielsen 
1975). 

Flora 9g Fauna 84: 35-37. Arlws 1978. 

ARTSLISTE MED KOMMENTARER 
Arternes rækkefølge følger bindene i 
Danmarks Fauna (Lyneborg 1960 og 
1965), der omhandler disse familier; de 
anførte synonymer henviser til disse bø
ger. Da indsamlingerne har været meget 
selektive, og da det indsamlede individ
antal er forholdsvis ringe, er der ikke 
angivet individantal for hver art. 

Stratiomyidae - våbenfluer 
l. Microchrysa polita (L.). - Træffes ofte i 

byens haver. 
2. Micmchrysa fiavicamis (Meig.) - Træffes 

ofte i byens haver. 
3. Nemotelus n igrintts Fa!!. - Fundet i Kæret 

og i strandsumpene på Flakket (her talrig). 
4. Nemotelus uUgitwsus (L.) - Der foreligger 

kun et enkelt eksemplar uden lokalitetsop
lysninger - muligvis er det fanget på Flak
ket. 

Rhagionidae - sneppeflue?' 
5. Rhagio lineola Fabr. - Talrig, på træer og 

buske. 

Tabanidae - klæger 
6. Haematopota pluviaUs (L.) - Talrig. 

Acroceridae - kuglefluer 
7. Acmcera globu.lus Meig. - lagttaget i 

mængde i buskene og træerne mellem 
landevejen og Flakket juli 1977. 

Bombyliidae - humlefltte1' 
8. Phthiria puUcaria (Mikan) - Ret talrig. 
9. Phthiria eanescens Loew - 3 stk. Arten er 

sjælden i Danmark, tidligere forelå kun 5 
danske eksemplarer. De to Phthiria-arter 
synes ofte at forekomme sammen. Foruden 
på de tidligere kendte lokaliteter (Raid 
1976) er Phthiria eanescens i 1977 fundet 
sammen med Phthiria pulicaria på Eske
bjerg Vesterlyng (NWZ) af Verner Michel
sen og Stig Andersen. 

10. Bombylius minot· L. - Ret talrig. 
11 .  Thyridanthrax fenestratus (Fall.) - Ret tal

rig. 
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12. Villa modesta (Meig.). - Meget talrig på 
Anholt. 

13. Villa venusta (Meig.) ( = Villa circt11ndata 
circumdata Meig. sensu Lyneborg) - Der 
foreligger kun et enkelt eksemplar af denne 
art fra Anholt. 

14. Villa longicomis Lyneb. ( = Villa circum
data longicornis Lyneb.) - 3 eksemplarer 
bestemmes til denne art. 

Therevidae - stiletfluer 
15. Thereva amwlata Fabr. - Ret tahig i øens 

havklitter. 
16. Thereva bi.punctata Meig. - Ret talrig, fo

retrækker lidt mere vegetationsklædte habi
tater end foregående art. 

17. Thm·eva ci.nifera Meig. ( = Thereva subfas
ciata Schumm.) - Der foreligger kun 2 eks
emplarer. 

18. Thereva handlirschi Kroher ( = Thereva 
praestans Coll.) - Der foreligger 4 stk. fra 
Anholt, indsamlet i første halvdel af august. 
Arten er sjælden i Danmark; tidligere fore
lå kun 8 danske eksemplarer fra 6 lokalite
ter, jfr. Lyneborg (1965). 

19. Thereva nobilitata Fabr. - Talrig i haver 
og løvtræshegn, især i forsommeren. 

Asilidae - rovfluer 
20. Lasiopogon cinctus (Fabr.) - Talrig, både i 

fyrreskov, i løvskov, på overdrev og i byen. 
Ses siddende på jorden, oftest på vegetati
onsløse pletter. 

21. Asilus crabroniformis L. - l stk. fra Anholt 
By 7.8. 1935 (F. W. Bræstrup leg.). Arten er 
ikke fanget under Anholt-undersøgelsen i 
70'erne. 

22. PampolWI'US germanicus (L.) - Tahig i for
sommeren, især i løvskov og i byens haver, 
men også truffet i havklitter. Ses meget 
ofte siddende i træer og buske. 

23. Philonicus albiceps (Meig.) - Ret talrig i 
højsommeren, formodentlig især i havklitter. 

24. Machimus gonatistes (Zell.) - Foruden de 
5 tidligere kendte eksemplarer foreligger 11  
eksemplarer indsamlet i perioden 30.6.-5.7. 
(Ole Lomholdt leg.), formodentlig i Ørke
nen. Ifølge Lyneborg (1965 og 1968) er fo
rekomsten på Anholt en af de få kendte 
forekomster i Nordeuropa af denne art; de 
nærmeste findesteder er den inderste (nu 
russiske) del af Den finske Bugt og Mark 
Brandenburg. 

VURDERING AF RESULTATERNE 
De ialt 24 arter af denne fluegruppe, 
som hidtil er fundet på Anholt, udgør 
kun ca. 15 °/o af den danske fauna. Det
te er betydeligt mindre, end hvad der er 
tilfældet inden for andre undersøgte 
grupper, såsom netvinger (Nielsen 1976), 
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gravehvepse (Lomholdt 1975) og flue
gruppen Muscoidea (Michelsen 1976) .  
Sammenholder man imidlertid artslisten 
med forskellige andre indsamlinger, pu
blicerede og upublicerede, fra Læsø, 
Hansted-reservatet, Skallingen, Enebær
odde, Tisvilde Hegn, Vester Sømarken 
m. fl. ,  som indeholder nogenlunde sam
me biotopspektrum, og tager man om
rådernes areal i betragtning, er dette tal 
rimeligt. Der skulle dog være mulighed 
for at finde yderligere nogle arter af 
disse familier på Anholt, blandt andet 
fordi jeg selv kun har foretaget indsam
linger i forsommeren. Der er flere i det 
øvrige Danmark almindelige arter, som 
ikke er h·uffet på Anholt, blandt andet 
af slægterne Rhagio, Chrysopilus, Taba
nus, Hybomitm, Chrysops, Diaetria og 
Leptogaster. Mangelen på egentligt 
kvæghold på Anholt kan forklare fra
været af mange klægarter. 

Japetus Steenstrups legat takkes for 
ydet støtte til mine egne indsamlinger 
1977. 

SUMMARY 
Stratiomyidae, Rhagionidae, Tabanidae, Acm
ceridae, Bombyliidae, Therevidae, and Asilidae 
(Diptera) fmm the island of Anholt. 

24 species of these families are recorded from 
Anholt, 14 of these for the first time, corre
sponding to 15°/o of the total number of Danish 
species in this group of Diptera. Machimtls go
natistes (Zell.), a species with a very restricted 
and disjuct occurrence in northemmost Europe, 
is common on the island. Given the small area 
of the island and the habitat selection pattern 
within these families of Diptera, the number of 
species found is as could be expected. 
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Boganmeldelser 
Maurice Burton :  Guide to the Ma.mmals of 
Britain a.ud Europe. 256 sider, talrige illustra
tioner, af hovedobjekter, terræner og fødekæder 
i farver, af 5por, kranier m. v. i sort-hvidt. Pris : 
f. 1,95 (paperback). Elsevier-Phaidon, Oxford 
1976. 

De første 20 sider af bogen er indledende 
afsnit om udvikling, landskabsændringer siden 
istiden, spor og anatomi. De er sikkert velmen
te, men misprydes af et par illustrationer. Den 
ene, af »the last Iee Age«, viser ikke den yng
ste periode, hvor isranden stod i Jylland, men 
foruden en mystisk linie i Atlanterhavet en fle
re hundrede tusind år ældre isrand fra det syd
ligste England gennem Mellemeuropa. På et 
vegetationskort er hele taigazonen = den høj
boreale provins kaldet »subarctic<<; det var må
ske til at bære, hvis ikke en signatur for »coni
ferous forests<< var indskrænket til toppen af 
Pyrenæerne, A<lperne og Karpaterne + de øst
bøhmiske randbjerge. Endvidere kan man fra 
dansk side beklage referat af J apetus Steen
strups for over 100 år siden, desværre også på 
engelsk lancerede skrøne om islandske skov
mus, der i smågrupper satte over elvene på 
tørre, med bær belæssede kokasser og brugte 
halerne som årer. Hvad Steenstrup selv har 
troet på, skal være usagt; men hans tekst har 
faktisk noget om snakken. 

Omtalerne af de enkelte arter og de terræ
ner, de lever i, fylder 225 sider. Teksterne er 
ordnet i 11 kapitler om pattedyrene i, hvad vi 
kunne kaMe græssteppe, krat- eller skovsteppe, 
menneskeboliger, løvskov, blandskov, nåleskov, 
bjergland, våde områder og arktiske egne, der 
af uforståelig grund har overskriften »subarc
tic«, men indeholder omtaler af bl. a. halsbånd
lemming, polarræv og isbjørn. Endvidere findes 
et afsnit om »erratics<<, der behandler dels spon
tane strejfforekomster, dels bestande, der med 
rimelighed eller fuld sikkerhed kan betragtes 
som menneskeskabte. Blandt de tvivlsomme el
ler i alle tilfælde meget gamle faunaforfalsk
ninger kan nævnes magot på Gibraltar klippen, 
genette og hulepindsvin, blandt de sikre grå
egern, bisamrotte og sikahjort samt endelig 

moskusokse, hvor fremstillingen er ledsaget af 
en tegning af ha.lvanden snes moskusokser, op
stillet som legetøjsdyr i en stor kreds, inden for 
hvilken 6 kalve har god plads til at hygge sig. 
Det kunne ikke være gjort værre for 200 år si
den. Til slut behandles sæler og hvaler, hvis 
tekster gennemgående er kortere end landdyre
nes. 

Trods ovenstående indvendinger har bogen 
også sine gode sider. Billederne er nok ikke alle 
de helt store kunstværker; men de er særdeles 
brugbare og instruktive. Teksterne over de en
kelte arter er overskuelige og vel disponerede 
med omtaler af udseende, udbredelse, terræn
krav, yngleforhold og føde; nu og da nævnes 
også populationsdynamik, sanser og special
egenskaber, den pågældende form kan være i 
besiddelse af. Her kan også findes lidt mystisk 
sjusk, f. eks. om forekomst i Nordsverige af 
Zobel, der i dag vist kun findes øst for Ural; 
men hvis man kan undgå at irriteres over de 
ofte meget iøjnefaldende fejl, kan man godt 
bruge denne faktisk ret billige bog og finde 
ønskede oplysninger i den. 

B. Løppenthin 

Arne Nørrevang: Fuglefangsten på Færøeme. 
280 sider. 64 illustrationer i farver, 67 i sort
hvid. Pris kr. 278,00. Rhodos, København 1977. 

Sidst på året 1977 udsendte Rhodos denne 
bog, der er i stort format, trykt på fint papir, 
og i det hele taget pragtfuldt udstyret med fo
tografier i farver og i sort-hvid, og med mange 
særdeles smukke og minutiøst udførte tegnin
ger til illustration af detaljer i fangstredskaber 
og fangstmetoder. Julie Tesch, der har tegnet 
disse, burde have været nævnt på titelsiden. En 
enkelt ting har jeg savnet ved læsningen af bo
gen, nemlig et kort over Færøeme. Det er van
skeligt at føle sig orienteret i de mange ønavne, 
når man ikke har et kort ved hånden. Teksten 
er særdeles grundig. Gennem mange år har for
fatteren indsamlet materiale til denne bog, dels 
mundtligt fra fuglefængeme selv, og dels ved 
studier af retsprotokoller og kirkebøger. Det 
hele giver et nuanceret billede af en befolk
ning, der gennem tusinde år har forstået at ud
nytte de naturrigdomme, som fuglefjældene re
præsenterer, på en sådan måde, at fuglebestan
denes størrelse har holdt sig konstant. Dette 
har kun været muligt ud fra et nøje kendskab 
til fuglenes biologi. Arelange erfaringer på det
te område har gennem tiden resulteret i be
stemte regler med hensyn til tidspunkter, loka
liteter og metoder for fangst og ægindsamling, 
alt afstemt, så fuglenes formeringsoverskud og 
færingernes jagttryk kunne opveje hinanden. -
Bogen er et monument over et ældgammelt er
hverv, og den giver samtidig et eksempel på, 
at en befolkning kan leve på korrekte økologi
ske betingelser, når man blot har naturen tæt 
nok inde på livet. 

E. N. 
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Boganmeldelser 

John Cloudsley-Thompson: The Desert. 128 si
der, hvoraf meget få er uden farvefotografier, 
adskillige helsides, 3 kort og 5 tegninger, hvor
af 3 af fødekæder. Pris : f 4,95. Orbis Publishing 
Ltd., London 1977. 

En meget smuk og velskrevet bog om både 
arktiske, subtropiske og kontinentale ørkeners 
struktur, flora og fauna. Forf. regner med, at 
ca. 1/a af Jordens landstrækninger er ørkenter
ræner, 16 Ofo omkring polerne og 18 Ofo i om
råder nærmere vendekredsene. I den første ka
tegm·i har han dog de lavarktiske tundraer, der 
er alt andet end tørre i sommertiden; den høj
arktiske landskabstype fylder imidlertid også 
en del, idet den dominerer på hele det antark
tiske kontinent. 

Bogens første kapitel starter med henvisning 
til de kolossale ændringer til mere eller mindre 
udtalte ødemarker, som vor tekniske tidsalder 
har ført til, og forskellige geografiske og tekni
ske betegnelser forklares. Derefter følger et af
snit om de naturlige årsager til ørkenområder
nes opståen og tilstedeværelse, hvad enten der 
er tale om kolde havstrømme, bjergkæder, som 
tvinger luftstrømmene opad, så de afgiver de
res fugtighed og er tørre, når de kommer ned 
på læsiden, eller rent ud om, at afstanden til 
havet er så betydelig, at kun tørre vinde når 
frem til de pågældende arealer. Dette gælder 
navnlig det store, palæarktiske ørkenland, der 
strækker sig fra Nordafrika til Centralasien. Et 
kapitel om »The polar desert« handler selvsagt 
hovedsagelig om de arktiske egne, idet det er 
dem, der har størst interesse for den læserkreds, 
bogen er tiltænkt; et enkelt landskabsbillede og 
et par dyrebiLleder er dog fra Antarktis. I øvrigt 
viser dette afsnit, at forf. drager grænsen for 
det arktiske ørkenland betydelig sydligere, end 
vi traditionelt vil gøre her. Af de omtalte dy1 
er moskusokse, hvalros, fjældrype og sneugle 
godt nok højarktiske faunaelementer; renen kan 
også accepteres, men ikke kongeørnen, og brun 
bjørn og elg hører hjemme i skovzonen. 

I de næste to afsnit får læseren en forb·inlig 
oversigt over de subtropiske og kontinentale 
ørkeners tilstandsformer samt over de der eksi
sterende planter og dyr, og endelig er der et 
kapitel om mennesket og ørkenen. Her komme.r 
forf. ind på vor oprejste gang og på de omfat
tende, i vor tid intensiverede skovrydninger. 
Han har dog næppe ret i, at der oprindelig 
var en skarp grænse mellem skov og åbent land, 
hvad enten dette i naturtilstanden var steppe 
eller ørken. Til slut findes et glossarium med 
fagudtryk, en kort bibliografi og et sagsregister. 

B. Løppenthin 
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Gavin You.ng: Ret11m to the Marshes. Life with 
the Marsh Ambs of Iraq. 224 sider, hvoraf ca. 
halvdelen er farvefotografier. Pris : f 6,95. Col
lins, London 1977. 

Bogen indeholder glimrende beskrivelser fra 
de vidtstrakte sumpområder omkring de nedre 
løb af Eufrat og Tigris lige øst for Ur, hvis 
navn er kendt som Abrahams hjemstavn. Forf. 
var shippingmand i Basra omkring midten af 
1950'erne og fik stor interesse for samt mange 
venner blandt Madan'erne, som disse altid sej
lende, men sjældent gående og vist aldrig ri
dende arabere kalder sig selv. Han var borte i 
19 år og vendte tilbage med fotografen Nik 
Vlheeler, hvis fremragende optagelser har en 
væsentlig del af æren for et vellykket resultat. 
Hverken han eller forf. er biologer. Tekst og 
billeder drejer sig hovedsagelig om befolknin
gen og dens livsvaner. Ind imellem omtaJes 
tamme og vilde pattedyr, fugle og fisk, hvilke 
sidste, der er vigtige for befolkningens protein
behov, dog ikke artsbestemmes. 

Området har huset løver til ret sen tid. De 
synes først a t være forsvundet i årene op til l. 
verdenskrig. Beretninger om dem lever, men 
forf. traf ikke folk" som selv havde set løver i 
det fri. De har nok kunnet begrænse vildsvi
nene, der i dag er meget talrige, og menne
skene hader dem som skadedyr; da de er mu
hamedanere, spiser de formentlig ikke kødet. 
Vandbøflen er et vigtigt husdyr, som fourage
rer i rørskovene og overnatter på småøerne, hvor 
husene ligger; dyrene jages simpelt hen i van
det og svømmer frem og tilbage, ofte over dybt 
vand. Af fugle nævnes bl. a. kapellankrage, der 
er en underart af vor krage, men hvid, hvor 
gråkragen er grå, kæmpehejre, hvid stork og to 
i disse egne almindelige isfuglearter, gråfisker 
og smyrnaisfugl. Der er mange ørne og andre 
rovfugle og store flokke af pelikaner. Talmæs
sigt er fuglelivet rigere om vinteren end om 
sommeren, idet store flokke af nordasiatiske 
trækgæster udnytter områdets rige fødemulig
heder. 

B. Løppenthi.n 

Lars Henrik 0/.sen: Sælerne. 86 sider. Illustra
tioner ved Hanne Rode. Pris kr. 39,75. Rhodas. 
København 1977. 

I serien Naturens Verdens Dyrebibliotek er 
udkommet en bog om de danske sæler. Forfat
teren omtaler Den spættede sæl, Gråsælen og 
Ringsælen. Kun den førstnævnte yngler nutil
dags ved danske kyster. De to andre ses kun 
som sjældne gæster i vore farvande. Først gø
res der rede for de tre sælarters udseende, ud
bredelse og forplantningsbiologi. Dernæst føl
ger kapitler om de specielle forhold, sælerne 
lever under. Det beskrives, hvorledes de undgår 
at få dykkersyge, hvorledes de er isoleret mod 



kulde, og hvorledes deres sanser fungerer. Sæ
lernes fødevalg og fangstmetoder omtales, og i 
den forbindelse vurderes deres eventuelle kon
kurrence med fiskerne, der fra gammel tid an
ser sælerne for skadedyr i stor stil. Endelig er 
der et kapitel om sælernes fremtid. Hensynsløs 
jagt gennem lange tider har decimeret sælbe
standene, og nu ser det ud til, at fomrening 
med miljøgifte er ved at få katastrofal indfly
delse på de tilbageværende ca. 2000 sæler i vort 
område. Forfatteren får mange ting med og er 
stærkt engageret i problemerne, men hans 
sproglige formåen er desværre ikke på højde 
med de mange nye oplysninger, han giver. 
Denne indvending må dog ikke afskrække fra 
at købe bogen, der er rigt illustreret med teg
ninger og fotografier både i sort-hvid og farve. 

E. N. 

Tommy Dybbro: Gøgen. 79 sider. Illustrationer 
ved Jon Fjeldså. Pris kr. 39,75. Rhodos. Køben
havn 1977. 

I det sidst udkomne bind af Naturens Ver
dens Dyrebibliotek behandler Tommy Dybbro 
gøgen med dens særprægede ynglebiologi. 
Mange problemer tages op og drøftes gmndigt 
i den velskrevne tekst. Hvordan finder gøge
hunnen en velegnet rede? Hvordan lægger den 
sine æg? Hvordan går det til, at gøgeægget lig
ner værtsfuglens æg? Sidstnævnte spørgsmål 
giver anledning til at drøfte den skjulte kamp 
mellem gøg og værtsfugl og dermed til bogens 
måske interessanteste kapitel, hvori helt prin
cipielle evolutionsbegreber illustreres. Kapitel
overskrifterne fortsætter med at indeholde 
spørgsmål: Danner gøgene par? Hvor mange 
æg lægger en gøgehun, og hvornår •lægges de? 
Nogle af spørgsmålene kan besvares, andre er 
endnu uløste. Efter at have drøftet de danske 
værtsfugle med tilhørende gøgestammer beskri
ves ungens adfærd for at blive alene i reden. 
Forfatteren afslutter med en diskussion af, 
hvorledes redeparasitisme kan være opstået, og 
han giver en oversigt over andre redeparasitter, 
både blandt fugle og insekter. Bogen er rigt 
illustreret med fotografier og tegninger. 

E. N. 

Jørgen Møller Christensen: Alen. 70 sider. Illu
strationer ved Hanne Rode. Pris kr. 39,75. Rho
das. København 1977. 

Direktøren for Danmarks Fiskeri- og Hav
undersøgelser, J. Møller Christensen, gennem
går hvad vi ved om ålens biologi. Lige fra år
hundredets begyndelse og til i dag har danske 
videnskabsmænd stået i første række m. h. t. 
udforskning af ålens livshistorie. Man ved nu, 
at de pileformede ålelarver klækkes i Sargasso
havet, og at de i løbet af 3 år når Europas 
kyster, ført af Golfstrømmen. Her forvandler de 
sig til glasål, der søger ind i fjorde og vige og 
op i ferskvand. Her lever de som gulål i 8-15 

år, og derefter søger de som blankål ud i salt
vand, videre ud i Atlanterhavet og styrer mod 
sydvest, og i løbet af ca. et halvt år skulle de 
kunne nå Sargassohavet for at yngle. Dette me
ner man. Men ingen har endnu set dem der. 
Alle gådeme i ålens Hv er således ingenlunde 
løst. Det nyeste er, at man har fået kønsmodne 
ål i laboratoriet, hanner ved behandling med et 
hunligt kønshormon, og hunner ved fodring 
med karpehypofyser. Alt dette og meget andet, 
bl. a. praktiske oplysninger om ålefiskeri, om
tales i dette bind af Naturens Verdens Dyre
bibliotek. Bogen er meget fint illustreret med 
tegninger og fotografier. Teksten er ualminde
lig velskrevet, interessant og let læselig - fra 
forfatterens hånd. Men desværre er det lykke
des trykkeriet at forlise bollen over å' et i over 
halvdelen af de ord, hvor det skulle benyttes. 
Dette er især beklageligt i en bog om netop 
ålen. 

E. N. 

Halsbåndmus i Ringkøbing amt 

Halsbåndmusen, Apodemus flavicollis, fore
kommer sparsomt i de vestlige egne af Jylland, 
jvf. dette tidsskrift vol. 58: 49-60, 1952 (Ursin) 
og vol. 81 : 79-80, 1975 (Walhovd). 

Det var derfor ikke uden forbavselse, at jeg 
d. 20.10. 1977 fangede et eksemplar af arten 
på Skjern enge mellem Tarm og Skjern. Fangst
lokaliteten er en vedvarende græsmark, som til 
den ene side afgrænses af en jembanedæmning 
og til den anden af hovedvej A 11. Dyret, der 
var et ungt eksemplar, blev fanget i en muld
varpesaks i tilknytning til et 80 m langt læ
hegn af gran. Af øvrig træbevoksning findes, 
ca. 300 m fra fangststedet, et mindre hedekrat 
med bl. a. røde! og birk, i tilknytning til et 
relativt fugtigt, ca. 15.000 m2 stort uopdyrket 
(og fredet) areal, der til alle sider er omgivet 
af enge. Der er mindst 8-10 km til nærmeste 
plantage, og en rimelig formodning synes at 
være, at halsbåndmusen findes som ynglende 
art i nærheden. Dette forhold er dog ikke un
dersøgt nærmere endnu. 

Artsbestemmelsen er verificeret af 3 medar
bejdere ved Statens Skadedyrslaboratorium. 

John Buch 
Rektorparken 16, 9 

2450 København SV 
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