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- hval i havsnød 

I sommeren 1980 forvildede en vågehval 
sig ind i de danske farvande. På forside
billedet ses den svømmende i Knebel 
Vig, kendelig på sin bagudrettede ryg
finne. Inde i bladet fortæller dr. Poul 
Bondesen om tildragelsen og benytter 
samtidig lejligheden til at gøre status 
over kendte tilfælde af strandede våge
hvaler i Danmark. Nu er vågehvalen jo 
ikke nogen rigtig dansk hval. Den er en 
gæst, der ikke naturligt hører hjemme 
i vor fauna. Det gør derimod marsvinet. 
I tidligere tid har denne lille hval været 
så talrig i vore indre farvande, at den 
betød noget som fangstobjekt I dag er 
den sjælden, og de marsvin, der tilfæl
digvis indfiltres i fiskegarn og omkom
mer, er i en meget dårlig sundhedstil
stand. Bestandens størrelse er ikke kendt, 
men iagttagelser tyder på, at antallet er 
gået stærkt tilbage i de seneste årtier. 
Sådan gøres marsvinets regnebræt op 
i den af fredningsstyrelsen netop ud
sendte bog »Status over den danske 
plante- og dyreverden 1980«. 

I anledning af Europarådets oplys
ningskampagne for bevarelse af vilde 
planter og dyr og deres levesteder af
holdtes i april 1980 en konference, hvor 
specialister på forskellige områder gjorde 
status over den danske natur ved ind
!'(angen til firserne. I 51 artikler opgør 
de 56 forfattere den øjeblikkelige situa
tion for et bredt udsnit af danske plan
ter og dyr. Der kan påvises enkelte lys
punkter, men bortset derfra er facit helt 
igennem nedslående. Det er ikke alene 
·omtalte vågehval, der er i havsnød. Mar
svinet er det også, og i overført betyd
ning hele den danske plante- og dyre
verden. Den danske natur, hvorfra vi 
ellers har kunnet hente så mange skønne 
oplevelser, bliver mere og mere ensfor
mig, mere og mere kedelig. 

Det er ikke muligt i denne omgang 
at gå nærmere ind på de enkelte artik
ler, men jeg vil stærkt anbefale inter
esserede selv at læse bogen. 

E.N. 

Hans Skotte Møller & Claus Helweg 
Ovesen (red.): Status over den danske 
plante- og dyreverden 1980. 456 sider. 
Illustreret. Pris kr. 45,00. Fredningssty
relsen. København 1980. 



Vandflagermusens (Myotis daubentoni) forekomst i et 

vestfynsk område 
Af H. J. Degn 

(Biologisk Institut, Odense Universitet) 
With an English summary 

INDLEDNING 
Vandflagermusen (Myotis daubentoni) 
er utvivlsomt en af de mere almindeligt 
forekommende arter af flagermus her 
i landet. Detaljerede oplysninger om 
dens forekomst vil man dog lede forgæ
ves efter. Håndbøger angiver kun, at 
den findes over hele landet, er alminde
lig og for det meste jager over ferske 
vande. 

Manglen på præcise oplysninger er 
til dels en følge af, at kun ganske en
lælte af vore flagermusearter lader sig 
bestemme i flugten. Selv i hånden vil 
nogle af arterne kun kunne bestemmes 
af fagfolk. Materiale til belysning af 
deres forekomst vil derfor stort set være 
begrænset til samlingerne på vore zoo
logiske museer. Denne dyregruppe er 
ofte svagt repræsenteret, f.eks. forelig
ger der fra hele Fyn på Zoologisk Mu
seum i København, Naturhistorisk Mu
seum i Århus og Svendborg zoologiske 
Museum tilsammen kun to vandflager
mus fra en ikke nærmere kendt lokalitet 
fra 18811 

METODE 
For at undersøge, i hvor høj grad yder
ligere informationer kunne indsamles 
ved en mere intensiv og målrettet ind
sats, foretoges en undersøgelse af fore
komsten i et ca. 313 km 2 stort område 
på Vestfyn (Fig. l). Området svarer til 
Geodætisk Instituts kort 1312 IV SØ og 
1312 IV SV i målestok l : 25.000, og er 
er efter en subjektiv bedømmelse re
præsentativt for landsdelen. Så vidt mu
ligt besøgtes alle søer og vandhuller 
med en største udstrækning på mindst 
100 m. Kortene angiver 81 af disse, men 
11 var utilgængelige af forskellige år
sager (beliggenhed midt i en kornmark, 
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bred rørsump langs hele bredden, etc.) .  
Yderligere 3 viste sig at være helt til
groede eller udtørrede. 

I de resterende 67 damme og søer 
undersøgtes vandflagermusens fore
komst ved to supplerende metoder. Med 
en meget kraftig stavlygte (7,5 V) lystes 
hen over vandfladen. Arten jager oftest 
mindre end 1/2 m over denne. Det sam
me gælder formentlig for damflager
mus (Myotis dasycneme), og andre arter 
kan også i kortere perioder jage lavt 
over vandet. Omvendt kan vandflager
mus også jage i 3-5 m's højde samt over 
land. Til en nærmere identifikation an
vendtes derfor båndoptagelser af deres 
orienteringsskrig fra den af Andersen & 
Miller (1977) beskrevne ultralydsdetek
tor. Kort beskrevet dividerer den fre
kvensen af ultralyde i området 15-150 
kHz med en faktor 10, og gør dem der
ved hørlige for det menneskelige øre. 
Et enkelt skrig fra vandflagermus kan 
næppe bestemmes til art, men analyse
rer man sekvenser er det oftest muligt. 
Damflagermusen, hvis jagtflugt over 
vand kan give anledning til forveksling, 
synes at have en langsommere skrig
rytme og lidt længere skrig (AhUm 1979, 
egne iagttagelser). Sammenholdt med 
visuelle observationer af størrelse, flugt 
etc. anses artsbestemmelsen for ret sik
ker. At damflagermusen aldrig er fundet 
på Fyn kan i denne sammenhæng ikke 
betragtes som noget helt afgørende, om
end det øger sandsynligheden for at 
artsbestemmelsen er korrekt. 

Lokaliteterne besøgtes i perioden 7. 
juni-21. juli 1980 1-3 gange hver. Da 
vandflagermusen forlader sit dagkvarter 
ret sent og er aktiv hele natten igennem 
(Nyholm 1965, egne iagttagelser) er un
dersøgelserne foretaget i tidsrummet kl. 
23-03 (sommertid). 
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Fig. l. Det undersøgte 
område på Fyn angivet 
med sort. 

En decideret optælling var ofte umu
lig at foretage på grund af søens stør
relse og/eller antallet af dyr. Kun for 
mindre damme lod det sig gøre. 

Arealet af søerne beregnedes ved vej
ning af udklippede papirstykker. Det 
fastlagdes arbitrært, at såfremt afstan
den mellem separate vandhuller var 
mindre end 100 m, behandledes de som 
{m lokalitet. 

RESULTATER 
Vandflagermusen er i det undersøgte 
område fundet ved 25 damme og søer, 
mens den ikke har kunnet påvises ved 
42 andre. Den geografiske fordeling ses 
på Fig. 2. Den er naturligvis afhængig 
af vandområdernes fordeling, men synes 
i forhold til denne at være tilfældig. At 
arten mangler i visse områder, f.eks. syd 
for Glamsbjerg, kan forklares ud fra 
vandhullernes beskaffenhed. 

Den mindste dam, hvor der registre
redes vandflagermus, har et areal på 0,5 
ha. Ved søer og damme med et areal på 
0,5-1 ha fandtes den i 15 Ofo af tilfæl
dene, mens den fandtes ved 63°/o af alle 
søer over l ha. Der synes altså at være 
en præferens for større søer. 

Til at undersøge om vandflagermus 
foretrækker nogen bestemt søtype frem
for andre er der kun tilsh·ækkeligt ma
teriale for tørvegrave og »normale« 
damme i størrelseskategorien 0,5-1 ha. 
En X2-test viser ingen signifikant for
skel. 

Derimod var der en klar effekt af fly
debladsvegetation. Kun i et ud af 11 
tilfælde fandtes vandflagermus, hvis 
mere end halvdelen af vandoverfladen 
var dækket af andemad, åkande, pile
urtarter eller lign. Når disse arter var 
til stede i mindre mængder, var det 
oven i købet sådan, at vandflagermusene 
altid jagede over den åbne vandover
flade, aldrig over vegetationen. Dette 
kunne tyde på, at det er størrelsen af 
den åbne vandoverflade, der er afgø
rende, i højere grad end selve søens 
størrelse. Det vil også fint kunne for
klare den eneste ovennævnte undta
gelse, idet denne sø var så stor, at den 
frie vandoverflade var over minimums
størrelsen 0,5 ha. 

Fig. 2. Forekomsten af vandflagermus i det undersøgte område. En udfyldt cirkel angiver, 
at arten er fundet, en åben cirkel at den ikke har kunnet påvises. 
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I håndbøger omtales arten også som 
jagende over vandløb. I området findes 
kun en større å, Odense Å. Den er be
søgt på 9 steder, og vandflagermus er 
kun påvist på en lokalitet lige uden for 
undersøgelsesområdet. V ed mindre åer 
med en bredde på 2 -4m er der ved in
gen af de 10 undersøgte lokaliteter på
vist vandflagermus. 

Denne art af flagermus benytter som 
dagopholdssted både hule træer og byg
ninger. En finsk undersøgelse viser, at 
85 °/o af kolonierne lå mindre end 100 m 
fra vand (Nyholm 1965). Der er derfor 
foretaget en test af, om der er nogen 
sammenhæng mellem forekomsten af 
vandflagermus og tilstedeværelsen af 
skov eller bebyggelse mindre end 100 m 
fra de pågældende vandområder. Re
sultatet viser, at der ikke er nogen sig
nifikant forskel, d.v.s. forekomsten af
hænger ikke af de to faktorer. Det sam
me gælder, selv om man benytter en 
større afstand end de nævnte 100 m. 

DISKUSSION 
Til en vurdering af de fremlagte resul
tater er det naturligvis af afgørende be
tydning at vide, i hvor høj grad denne 
art er knyttet til de biotoper, som er un
dersøgt, eller om den også kan findes 
jagende i andre biotoper. Der synes at 
være stor sandsynlighed for at træffe 
den jagende over en given sø. Ved en 
dam med 3-4 individer blev arten i som
meren 1980 iagttaget ved 16 ud af 17 
besøg. Omvendt er den kun meget sjæl
dent truffet jagende over land (egne 
iagttagelser). Det samme gælder for 
disse undersøgelser. Intensive registre
ringer af flagermusefaunaen i et område 
i Sverige har givet samme resultat. (1. 
Ahlen, in lit .) .  Undertiden anvender den 
il<ke sin normale jagtflugt lavt over 
vandoverfladen, men jager i 3-5 m's 
højde over vandet, især langs kronerne 
af træer langs bredden. Ved denne ad
færd vil den blive registreret ved hjælp 
af detektoren. Den anvendte metode gi-

Fig. 3. En vandflagermus i et drej ind mod kameraet. Udløsningen af de tre blitz er sket med 
0,2 sekunders intervaller. (Forf. fat.) 
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ver derfor formentlig et ret dækkende 
billede af forekomsten. 

En biotop for vandflagermus må 
ifølge erfaringerne have følgende egen
skaber: Sø eller dam på mindst 0,5 ha 
(eller større å). Vandoverfladen må ikke 
være dækket af flydebladsvegetation. 
Hverken unormalt lille organisk produk
tion (sterile søer) eller unormalt høj 
produktion (organisk forurening). Er 
disse krav opfyldt, er der 51 °/o chance 
for, at vandflagermus vil kunne ses ja
gende på sin karakteristiske måde gan
s!<e lavt over vandoverfladen. 

· ·Det har ikke været formålet med 
denne undersøgelse at søge at frem
skaffe en kvantitativ opgørelse af be
standsstørrelse. Dette ville have krævet 
en særdeles betydelig øgning af arbejds
indsatsen, og alligevel være behæftet 
med flere fejlkilder. Det er alligevel fri
stende at forsøge en skønsmæssig vur
dering. Der er med sikkerhed konstate
ret 65 individer. Man kan godt forestille 
sig, at bestanden måske kan være på et 
par hundrede individer, men næppe 
voldsomt meget mere. Mange hundrede 
forekommer i hvert fald at være et 
urealistisk højt gæt. 

Det er også fristende at foretage reg
nestykket: Når der på 313 km2 findes 
x individer, hvor mange findes der da 
på 43.070 km2 ( = det egentlige Dan
mark)? Flere væsentlige forudsætninger 
for udregningen er dog næppe opfyldt: 
Er området repræsentativt med hensyn 
til søer og damme? Er arten ligesom an
dre arter af flagermus sjældnere i Vest
og Nordjylland (Baagøe&Jensen 1973)? 
Derfor vil facit ikke blive anført her. 

Skønnet over bestandsstørrelsen lettes 
af, at det allerede under feltarbejdet var 
iøjnefaldende, at der fandtes mange lo
kaliteter, hvor der kun sås en enkelt eller 
ganske få vandflagermus, men kun få 
lokaliteter (ca. 5) med mange individer. 
Det er kendt, at de voksne hunner om 
sommeren danner store kolonier ( >>bar
.selsstuer<<), mens hanner og ikke køns
modne hunner tilbringer dagen alene el-
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ler ganske få sammen. Det er nærlig
gende at forestille sig, at der findes 
>>barselsstuer« i nærheden af lokaliteter 
med større antal flagermus, mens de en
ligt jagende er hanner og unge hunner. 
Desværre har hypotesen ikke kunnet af
prøves, da dyrene ikke har kunnet fan
ges. 

Hvis formodningen blot er nogenlun
de korrekt, at der i det undersøgte om
råde kun findes i størrelsesordenen ca. 5 
>>barselsstuer«, kan det også have betyd
ning i forbindelse med overvejelser ved
rørende naturbeskyttelse. Utvivlsomt er 
en af de kritiske faktorer for en flager
musebestand at finde et velegnet sted 
at anbringe kolonien. Det er således 
ikke utænkeligt, at der f.eks. kun skal 
fældes et særdeles begrænset antal hule 
træer, før man kan risikere, at det på
virker bestanden af vandflagermus i ne
gativ retning. 

SUMMARY 
Occurrence of Daubenton's Bat (Myotis 
dau.bentoni) in Westem Fttnen, Denmark 
The occurrence of Daubenton's Bat (Myotis 
daubentoni) has been �tudied in a 313 km2 
area of Western Funen, Denmark, by using 
a very strong flashlight and an ultrasonic de
tector (Andersen & Miller 1977). 

In 67 ponds and lakes studied, this bat was 
found at 25. The minimum size was 0.5 ha. 
Only in one locality just outside the area in
vestigated was the species found over a stream. 
They showed no preference for type of lake, 
or nearby woods or buildings (for roosting), 
but avoided lakes with floating-leaved hydro
phytes. 

At least 65 individuals were observed. In 
most localities only one or very few bats were 
present. Five localities had more than about 
10 bats, and these might have been roerobers 
of nursery colonies. 
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Pulmonaria angustifolia L. (Himmelblå Lungeurt) 

truet af udryddelse i Danmark 
Truede og sårbare danske karplanter 11 

Af Ber-nt Løitnant 
(Ramshøjvej 21, Haslund, 8900 Randers) 

og Eiler Worsøe 
(Lundbjergvej 2, Værum, 8900 Randers) 

With an English summary 

I Danmark er Himmelblå Lungeurt kun 
fundet som vildtvoksende i Charlotten
lund Skov, ved Dronninggård i Holte, 
i Jonstrup Vang og to steder på skræn
ter ved Kyndby (fig. 1) .  

Himmelblå Lungeurt er desuden fun
det nogle få steder, hvor man må gå ud 
fra, at den har været forvildet fra haver. 
Det gælder et fund fra 1893 ved Albani 
Bryggeri i Odense (Andersen 1910) samt 
et fund fra 1904 på en græsbevokset 
markvej nær Tune Landbrugsskole 
(Ostenfeld 1909). Ud over disse to til
fældige forekomster findes der i Bota
nisk Museum et herbarieark samlet i 
1849 på Als på et dige mellem gårdene 
Gammelgård og Gundestrup. Bortset fra 
en lille lund ved Gammelgård og nogle 
få, artsfattige diger mellem de to gårde 
synes der ikke at være mulighed for, at 
Himmelblå Lungeurt stadig kan vokse 
i dette område. Den kunne da heller 
ikke genfindes ved en eftersøgning i maj 
1978. 

Foruden de nævnte fund findes der 
angivelser af Himmelblå Lungeurt fra 
bl.a. Langeland og fra Korsør-egnen 
(Ostenfeld 1909). Disse angivelser skyl
des dog forveksling med Storbladet 
Lungeurt ( Pulmonaria sacchamta Mill.) 
(Rasmussen 1965, Rostrup/Jørgensen 
1977). 

DE FØRSTE OG SIDSTE FUND 
Himmelblå Lungeurt nævnes første 
gang (Christensen 1920) som dansk 
plante i 1684 af Kylling. Han kendte 
den fra Gyldenlund, der i nutiden hed
der Charlottenlund Skov. Den blev sidst 
samlet her af J. Vahl i 1841.  Siden da er 
den ikke rapporteret herfra. 

Om artens forekomst ved Dronning
gård har vi kun Hornemanns oplysning 
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fra 1821, hvor han regner Himmelblå 
Lungeurt for vild ved Furesøen, hyilket 
er en hidtil overset angivelse. 

I Jonstrup Vang blev den fundet før
ste gang i 1840. I 1898 angav Gelert, at 
den var forsvundet fra Jonstrup Vang ·
og dermed fra Danmarie I Aarhus-her
bariet ligger der dog et ark med Him
melblå Lungeurt, som C. J ens en sam
lede i år 1900, og Raunkiær (1909-10) 
nævner, at der endnu findes et individ 
af arten i Jonstrup Vang. Siden 1910 er 
den, os bekendt, hverken set, samlet el
ler rapporteret fra denne skov. 

På strandskrænterne ved Kyndby blev 
Himmelblå Lungeurt fundet af Wiin
stedt i 1915 nær det sted, hvor kraft
værket blev opført i årene 1937-40. I 
1918 blev den også fundet hen ved to 
kilometer længere mod nordøst. De to 
voksesteder ved Kyndby (fig. 2) er nu 
artens eneste i Danmark (se Gravesen 
1976). 

ØKOLOGI 
Det har været fælles for de bedre 
kendte af artens danske voksesteder, at 
de har været lysåbne, artsrige og med 
et højt kalkindhold i jorden. 

Charlottenlund Skov var endnu om
kring 1870 til dels en lysåben egeskov 
(Mortensen 1872, Wiinstedt 1925), hvor 
der voksede adskillige lyselskende, 
sjældne planter. Som eksempler kan 
nævnes Sværd-Skovlilje (Cephalanthem 
longifolia), Kassubisk Vikke (Vicia cas
subica), Forskelligbladet Tidsel (Ci1·sium 
helenoides) og Salep-Gøgeurt (Orchis 
morio ) . De er alle borte nu ligesom Him
melblå Lungeurt. 

U middelbart stiller man sig skeptisk 
over for Hornemanns angivelse af Him
melblå Lungeurt som vild ved Dron-
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ninggård omkring år 1800. Her blev der 
i slutningen af 1700-tallet anlagt en 
»natur<<-park (Drevon 1930) efter fransk 
forbillede med mange indplantede, 
fremmede arter foruden danske arter 
som Dansk Ingefær ( A1'tl:m maculatum,) 
og Hvid Hestehov (Petasites alhus), der 
ikke kendes som vildtvoksende i det 
nordøstlige Sjælland. Derfor kunne man 
tænke sig, at også Himmelblå Lungeurt 
var blevet indplantet, selv om det ikke 
blev angivet nogen steder. Vi må dog 
huske på, at hvor der nu er hegnet skov 
og villakvarterer med store haver, var 
der langt op i 1800-tallet et storland
brug med enge og marker, med græs
sede skove, trægrupper, overdrev og 
skrænter - flere steder endda med kalk
holdig bund. I 1952 fortæller Svend An
dersen da også, at han har fundet Læge
Stenfrø (Lithospemum officinale ), Bjerg
Perikum (Hypericum. montanum) og 
Bakke-Stilkaks (Brachypodium. pinna
tum) på skrænter i det område, der om-

Fig. l. Himmelblå Lungeurt Fund før 1950. 
Forvildede forekomster ikke medtaget. 
Finds of Pulmonaria angustifolia prior to 1950. 
Finds of escaped plants are excluded. 
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Fig. 2. Himmelblå Lungeurt. Fund efter 1950. 
Finds of Pulmonaria angttstifolia since 1950. 

kring 1800 hørte til godset. Himmelblå 
Lungeurt kan meget vel have vokset 
som vild sammen med netop disse sjæld
nere, lyskrævende planter. 

I 1800-tallet voksede Himmelblå Lun
geurt i mængde i Jonstrup Vang (Lange 
1864-65) og endnu i 1872 angav Mor
tensen den fra flere steder i skoven. 
Mod slutningen af århundredet kendte 
Gelert den kun fra et sted. I Jonstrup 
Vang fandtes der også en del andre 
meget sjældne arter, blandt andre Gre
net Edderkopurt ( Anthet·icum ramosum), 
Hørbladet Nålebæger (Thesium ebrac
teatum) foruden Foldfrø (Laserpitium 
latifoluim), som endnu vokser i skoven. 

Ved Kyndby vokser arten på høje, 
stejle, nordvestvendte tørskrænter. Den 
forekommer her i artsrige urte-græssam
fund, hvori Smalbladet Rapgræs (Poa 
angustifolia), Eng-Havre (Avena pm
tensi.s) og Blodrød Storkenæb (Geranium 
sanguineum) udgør en væsentlig del af 
vegetationen (se Boeher 1945, 1970). På 
de samme skrænter er der også fundet 



Storblomstret Brunelle (P1'Unella grandi
flora), som er truet i Danmark. Desuden 
findes der Grenet Edderkopurt ( Anthe
ricum ramosum) og Skov-Kløver (Trifo
lium alpinum) (fig. 3), der begge er sår
bare i Danmark (Løjtnant & Worsøe 
1977). Men der vokser adskillige andre 
sjældne planter på de artsrige Kyndby
skrænter. Som eksempler kan nævnes 
Knopnellike (Petrorhagia prolifera), Due
Skabiose (Scabiosa columbaria), Mat Po
tentil (Potentilla heptaphylla), Dansk 
Kambunke (Koeleria pyramidata), Fin
ger-Lærkespore (Corydalis pumila) for
uden store bestande af Nikkende Ko
bjælde (Pulsatilla pratensis). 

Himmelblå Lungeurt er en smuk, fler
årig art (fig. 4). Da den samtidig er let 
at dyrke og nem at opformere, såvel ved 
frø som ved deling, er den ikke vanske
lig at opdrive ved staudeforhancllere. 
Lad den stå i naturen. 

Himmelblå Lungeurt blomstrer alle
rede i april-maj ligesom Almindelig 
Lungeurt (Pulmonaria officinalis L. s. 
str.). Krydsninger mellem de to arter er 
da også fundet i Jonstrup Vang i perio
den fra 1845 til ca. 1892, ligesom den 
har været samlet og rapporteret fra 
Charlottenlund Skov i årene 1801-41 -
den omtales første gang herfra af Schu
macher i 1801 .  I øvrigt er denne hybrid 
også blevet angivet fra Egebæksvang 
ved Espergærde omkring 30 kilometer 
nord for Charlottenlund (T.B.U.-karto
teket). 

TILBAGEGANGENS ÅRSAGER 
I CHARLOTTENLUND 
OG JONSTRUP 

Himmelblå Lungeurt forsvandt fra 
Charlottenlund Skov og fra Jonstrup 
Vang som følge af, at de lysåbne høslæt
og græsningsskove fra tiden før udskift
ningen blev taget under forstlig be
handling i løbet af 1800-tallet. 

De lave områder i Jonstrup Vang blev 
i stor udstrækning tilplantet med Gran, 
og den lysåbne ege-lindeskQy blev efter
hånden afdrevet filfordel for bøgeplant
ning. Sideløbende lod man de gamle, 
åbne løvskovsstrækninger vokse sam
men, så man fik en mørk, sluttet, bøge
domineret skov. Det skete gradvis i lø
bet af 1800-tallet. Den således frem-

Fig. 3. Tre meget sjældne danske planter: Stor
blomstret Bmnelle, Grenet Edderkopurt og 
Skov-Kløver. Nu om dage findes den udryd
delsestruede Storblomstret Brunelle ligesom 
Himmelblå Lungeurt kun ved Kyndby. De sår
bare arter, Skov-kløver og Grenet Edderkopurt, 
har begge en af deres mest individrige be
stande ved Kyndby. 

3 very rare Danish plants: Pmnella gra.ndiflora 
(L.) Scholler, Anthericum ramosum L., and Tri
folium alpestre L. Pmnella grandiflora is en
dangered in Denmark, as is Pulmonaria angusti
folia. The only extant populations of both spe
cies are found at Kyndby on the is/and of 
Zealand, where they grow together with the 
two vulnerable species Anthericu.m ramosum 
and Trifolium alpestre. 
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bragte mørke højskov af henholdsvis Bøg 
og Gran var uegnet som voksested for 
lyskrævende planter. O. Gelert skrev i 
1898 om den lokalitet, der var Himmel
blå Lungeurts sidste i Jonstrup Vang: 
»Imidlertid blev Engen for nogle Aar si
den beplantet med Gran, og den gik så 
sin sikre Undergang imøde. Nu er Gra
nerne så høje, at de fuldstændig over
skygger den Plet, hvor P. angustifolia 
har voxet«. 

PLANTESAMLEN 
Overdreven plantesamling har forment
lig også spillet en rolle for Himmelblå 
Lungeurts tilbagegang. Der foreligger 
således et righoldigt herbariemateriale af 
Himmelblå Lungeurt, specielt fra Jon
strup Vang. 

Seminarielærer Hans Mortensen leve
rede således et par gange i perioden 
1866-1882 materiale af Himmelblå Lun
geurt fra Jonstrup Vang til F. Schultz' 
herbarium, der var en såkaldt exsiccat
serie. 

Der arbejdes fortsat med exsiccater. 
Det foregår ved, at der indsamles et 
større antal individer, måske 50-75, af 
en 'bevoksning. De sendes så som herha
rieark ud til et tilsvarende antal viden
skabelige institutioner verden over. Ex
siccaters videnskabelige værdi er uom
tvistelig. De kan dog være til fare for 
sjældne arter, en fare som nu kun er hy
potetisk, idet der vel ikke mere indgår 
truede eller sårbare arter i exsiccaterne. 
Det ville således være utænkeligt at ind
samle Himmelblå Lungeurt som exsic
cat i Danmark i dag. 

Det var det ikke i 1971, da arten blev 
samlet ved Kyndby og indgik i exsicca
tet »Plantae Vasculares Danicae Exsic
catae«, der udsendtes af Københavns 
Universitets Botaniske Museum. Man vil 
forstå, at amatørers tilfældige indsam
linger i sammenligning hermed har talt 
forholdsvis lidt - mindre end man er til
bøjelig til at tro. Indsamling er kun und
. tagelsesvis af nogen virkelig betydning 
for en arts udryddelse eller tilbagegang. 

lO 

Fig. 4. Himmelblå Lungeurt (Pulmonaria an
gustifolia L.) 

Men det er irriterende at se folk ind
samle sjældne planter, og det har næppe 
gavnet Himmelblå Lungeurt, at der nu 
i Danmark findes flere individer af ar
ten i universitetsherhaderne end i natu
ren. 

KYNDBY-SKRÆNTERNE 
På det sydlige voksested ved K ynd by 
Strand var der endnu i 1967 over 100 
planter, mens vi i 1977 kun kunne finde 
17 blomstrende individer. 

På det nordlige voksested fandt Palle 
Gravesen i 1974 mellem 50 og 100 plan
ter, og der foreligger ingen oplysninger 
om, at arten skulle være gået tilbage 
her. 

Skrænterne ved Kyndby Strand bliver 
ikke længere græssede, og der er nu et 
tæt og højt græsdække med spredt op
vækst af buske. Derfor kan skyggende 
krat med tiden næppe undgå at blive en 
trussel mod skrænternes rige urtevege
tation. Tilplantning kan også blive en 
fare; der er allerede plantet en del Fyr, 
Ælm, Berberis og Cataneaster oven for 



skrænten. Denne plantage virleer dog 
nærmest som en beskyttelse mod færd
sel på skrænten. Den store trussel mod 
skrænternes enestående plantesamfund 
er dog eventuelle byggearbejder og an
dre indgreb i forbindelse med kraftvær
ket. Himmelblå Lungeurt led således 
allerede overlast dengang, da kraftvær
ket blev bygget. Da blev der uheldigvis 
taget fyld fra skrænten, og der er stadig 
markante forskelle på vegetationen mel
lem de oprindelige og de afskrællede 
dele. 

FREDNING OG PLEJE 
Skønt Kyndby-skrænterne botanisk set 
er blandt de allermest bevaringsværdige 
lokaliteter i Danmark, er det endnu ikke 
lykkedes at få dem sikret gennem fred
ning og pleje. Man bør snarest søge at 
rejse en fredningssag for hele skrænten 
fra l kilometer syd for værket til Hule
kær Gd. nord for landsbyen Kyndby. 
Kun ved fredning kan man sikre sig, at 
uønsket opvækst fjernes og hindre yder
ligere tilplantning og andre skadelige 
indgreb. Gennem en fredning får man 
endvidere mulighed for at genindføre 
græsning og - for at sikre området mod 
for stærk færdsel - gennemføre hen
sigtsmæssig omlægning af stier. 

TOTALUDBREDELSE OG STATUS 
I VORE NABOLANDE 
Himmelblå Lungeurt har sydøstlig euro
pæisk udbredelse, og nordgrænsen for 
dens udbredelse går gennem Østdan
mark og Sydsverige (Bocher 1945, Hul
tim 1950). I Sverige findes den i Skåne, 
Blekinge og Småland og når mod nord 
til Viistergotland. Tidligere voksede den 
adskillige steder i Skåne; nu findes den 
kun på Kungsmarken i S.Sandby (Wei
marck 1963). 

Arten er sjælden i store dele af sit ud
bredelsesområde, og i bl.a. Vesttyskland 
og Tjekkoslovakiet anses den for at være 
sårbar (Sukopp 1971 & 7 4, Blab et al. 
1977, Holub 1979), mens den er for
svundet fra Holland (Mennema et al. 

1980). I Nordisk Ministerråds rapport 
om h·uede og sårbare nordiske planter 
og dyr anses Himmelblå Lungeurt for at 
være sårbar i Norden som helhed. 

Indtil Himmelblå Lungeurts vokse
steder bliver forsvarligt sikrede, må den 
i Danmark anses for at være truet af 
udryddelse. 

Supplerende informationer og korrektioner 
vedrørende ovenstående artsomtale modtages 
meget geme og kan sendes til forfatteme. 

Professor T. W. Bocher, cand. scient. Palle 
Gravesen, lektor Alfred Hansen, statsskovtider 
E. Laumann Jørgensen og lektor Simon Læ
gaard takkes for velvillig hjælp og kritik. Teg
ningeme er udført af J ens Chr. Schou. 

SUMMARY 
The lung-wort Pulmonaria angustifolia is Iisted 
as an indigenous plant at five sites in Den
mark; see Fig. l. It is cunently only to be 
found at two sites, quite near each other, in 
the vicinity of Kyndby, on the island of Zea
land (Sjælland; see Fig. 2). 

P. angttstifolia is known as having appeared 
in the wooded area Charlottenlund Skov from 
1684 to 1841, and in Jonstrup Vang from 1840 
to about 1910. lts appearance on the Dronning
gaard estate is only mentianed in the literature 
once, in 1821. The two populations extant near 
Kyndby have been known since 1915 and 1918 
respectively. 

The hybrid, P. angusifoliaXobscura Dumort., 
was recognized in Charlottenlund Skov from 
1801 to 1841 and in Jonstrup Vang from 1845 
to about 1892. In addition, there is an old re
port of this hybrid appearing at Egebæksvang, 
near Espergærde, some 20 miles north of Char
lottenlund. 

P. angttstifolia disappeared from its well
known si tes in Charlottenlund Skov and Jon
strup Vang as a result af the airy old Quercus
Tilia-Fagus association, used in the olden days 
for grazing and hay, being felled and replaced 
with modem dark Picea and Fagus forests. This 
change took place gradually in the course of 
the Nineteenth Century. 

The two surviving populations near Kyndby 
live on steep north-west facing slopes domi
nated by grasses and herbs. Among the domi
nants are Poa angustifolia, Ave1w pratensis, and 
Geranium sangui.neum. 

Numbers of the individuals in the Kyndby 
populations have declined in the course of the 
20th Centmy. The main cause is the constmc
tion of a power station at the foot of the slopes. 
The main threats to their existence constitute 
urbanisation and the planting of woody species, 
in addition to overgrowing · now that grazing 
has been discontinued. 
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There can scarcely be more than 150 indi
viduals of P. angustifolia left at Kyndby today. 
Until the Kyndby sites are granted a satisfact01y 
measure of security by en ideal form of con
servation including management of the site, P. 
angustifol-ia must be regarded as being threat
ened with extinction in Denmark 
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Hans Skotte Møller: Naturforholdene i Vej
lerne. 108 sider. Illustreret. Fredningsstyrelsen. 
København 1980. 

Som Fredningsstyrelsens forskningsrapport 
nr. 17 fra naturreservaterne foreligger her en 
beskrivelse af udviklingen i det videnskabelige 
reservat Vejlerne i 1900-årene, udarbejdet af 
Hans Skotte Møller på grundlag af de forsk
ningsresultater, der er fremkommet i de senere 
år. Han beskriver området, de åbne vandflader, 
rørsumpen og engene, og går derefter over til 
at behandle de ændringer i Vejlernes naturfor
hold, der til stadighed finder sted. Ændringer 
i vandstand og udnyttelse indvirker på vegeta
tionen og dermed igen på faunaen. Størst kend
skab har man til fuglene, og deres forhold er 
derfor også behandlet mest grundigt. Vejlernes 
rekreative betydning omtales, og der gives an
visninger på, hvorledes denne kunne udvides 
uden skadelig indflydelse på fuglene. Som bi
lag bringes ordlyden af de bekendtgørelser, 
der sikrer Vejlernes natur. Bogen er illustreret 
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med fotos (Arthur Christiansen, Helge E. Chri
stensen), tegninger (Jens Gregersen), kort og 
diagrammer. E . .  N. 

Tommy Dybbro: Kan vi redde storken i Dan
mark? 32 sider. Rigt illustreret. Pris kr. 30,00. 
D.O.F. Forlag. København 1980. 

I en kortfattet tekst og med mange smukke 
billeder, hvoraf halvdelen i farver, berettes om 
storkens levevilkår i Danmark. Hovedvægten 
lægges på at skildre, hvad man her i landet og 
andre steder udretter for at redde storken. Til 
dette formål dannede Dansk Ornithologisk For
ening i 1978 en særlig storkegruppe, og dennes 
arbejde med opsætning af reder, pleje af så
rede storke m.m. beskrives. Hæftet må ses som 
et led i gruppens arbejde. Hverken forfatter el
ler fotografer har modtaget honorar, og hele 
overskuddet ved salget går til Storkefonden, der 
danner det økonomiske grundlag for hjælpe
arbejdet med at redde storken som dansk 
ynglefugl. E. N. 



Vågehval (Balaenoptera acutorostrata Lacepede) strandet 

i Knebel Vig 
Af Poul Bondesen 

(Naturhistorisk Museum, Universitetsparken, 8000 Arhus C) 

Meddelelser fm Naturhistorisk Museum, Arlws 

Søndag den 27. juli 1980 bragte »Aar
Luus Stiftstidende« en notits med over
skriften: »Kolliderede med en hval ved 
Samsø«. En vesttysk fritidssejler skulle 
to gange have påsejlet en 6-7 m lang 
hval i Mårup Vig ved Samsø. I den sam
me weekend blev en hval iagttaget i 
Knebel Vig af vandskiløbere og folk i 
både, ligesom det lykkedes for bager
�vend Morten Kristensen, Hjortshøj, at 
tage billeder af den svømmende hval 
(»Aarhuus Stiftstidende« 29/7 1980. 
Gengivet her som fig. l og 2 og på hæf
tets forside). 

Den bagudhældende rygfinne - ret 
langt tilbage på ryggen tydede på, at 
det drejede sig om en bardehval (fig. 2) .  
På et andet billede i »Aarhuus Stiftsti
dende« samme dag kunne man netop 
skimte de to åndehuller, som danner en 
tydelig trekantet forhøjning, også karak
teristisk for bardehvaler. Med den an
givne størrelse, 5-7 m, anså jeg det for 
sandsynligt, at der måtte være tale om 
en Vågehval, også kaldet Dværghval, 
TJalaenoptera aetdorastrata Lacepede. 

Hvalen blev den følgende lørdag, 2 .  
august, fundet død, drivende i vandet 

Flora og Fauna 87: 13-14. Arhus 1981 

ved indsejlingen til Knebel Vig. En fri
tidsfisker tog den døde hval på slæb til 
Nappedam i Kalø Vig, hvor den blev 
slæbt på land. Her blev hvalen synet af 
vildtbiologen Finn Kristoffersen, Rønde, 
som kunne bekræfte bestemmelsen: 
Vågehval. 

Om mandagen blev hvalen overdraget 
Naturhistorisk Museum i Århus, og efter 
at den var bragt til Ringelmosegård un
der Kalø gods, foretog konservatorer fra 
museet flænsningen af hvalen og senere 
præparation af skelet og barder. I en pe
riode har skelettet af den 4 m lange hval 
(vægt: ca. 3/4 ton, ca. 1/2 år gammel) væ
ret udstillet på Naturhistorisk Museum. 

I de to sidste århundreder er Våge
hvalen strandet en del gange på danske 
kyster; i alt har man kendskab til ca. 20 
fund (heraf 2-3 indbragt til havn) fra 
1824-1980. (Se tabel l). 

Næst efter Vågehvalen m.h.t. antal 
strandinger kommer blandt bardehva
lerne Finhvalen, som er kendt fra 5 
fund, hvoraf 3 i Vejle Fjord. Blåhvalen 
er kun strandet 2 gange, og det samme 
gælder Sejhvalen, som første gang stran
dede ved Tåsinge, 22.5.1955 (Skelettet 

Fig. 1: Vågehvalen svøm
mer nær kysten i Knebel 
Vig, søndag d. 27. juli 1980. 
(M. Kristensen fot.) 
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på Svendborg Zoologiske Museum) og 
1 .9 .1980 på Føl Strand, Nord-Als (Ske
lettet på Zoologisk Museum, Køben
havn). Endelig kendes Pukkelhvalen 
kun fra et fund: Lønstrup, 2.9.1905. 

Af de tidligere fund af Vågehval hav
de museet skelettet af den eneste hval, 
der så vidt vides er svømmet ind i Lim
fjorden fra vest gennem Thyborøn (24.9. 

Tabel l.  Fund af V ågehval i Danmark 

Horsens Fjord juli 1824 
Varde tolddistrikt 1837 
Odense Fjord 1840 
Hvidbjerg 30.11 .1893 
Garnmel Skagen 18.9.1895 
Lodbjerg oktober 1895 
Nakkebølle Fjord 7.6.1918 
Rønland, Limfjorden 24.9.1923 
Roustrup november 1923 
MadsbøJ 3.6.1937 
Holmsland Klit 20.7.1940 
Deget 8.11 .1944 
Øster Hurup 10.9.1952 
Indbragt til Skagen 30.7.1954 
Indbragt til Frederikshavn 9.6.1960 
Læsø, 3 km vest for Østerby vinter 1973 a) 
Vejle Fjord 11 .9.1976 
Køge Bugt 10.10.1976b) 
Knebel Vig 3.8.1980 
Grønhøj, ml. Løkken og Blokhus 21.10.1980 c) 
a) Fundet af Claus Eriksen, Ranuro 

Statsseminarium. 
b) Indslæbt til Københavns Sydhavn 

af Arne Toborg. 
c) 71/2 m bardehval, formodet Vågehval. 
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Fig. 2 :  Den bagudhælden
de rygfinne langt tilbage 
på hvalens krop er et ken
detegn for Vågehval. (M. 
Kristensen fot.) 

1923). Skelettet af denne Vågehval lå 
indtil for få år siden nedgravet på Røn
land, men åbenbart ikke tilstrækkeligt 
dybt nede i sandet, idet både under
kæbe og. mange af hvirvlerne var for
svundet ved et eftersyn sidst i 70erne. 

I 1976 fik museet overdraget kraniet 
af en voksen V ågehval ( ca. 8,5 m lang) 
fra Køge Bugt, 2 .10.1976. 

Vågehvalen hører til de hvaler, der 
nu fiskes i betydelig mængde, især efter 
forbudet mod jagt af de store barde
hvaler, hvor antallet af Blåhvaler og 
Finhvaler siden den organiserede hval
fangsts start nu er reduceret til 6-7°/o, 
medens V ågehvalen endnu ligger på 83 
procent. Hvor længe vil den lille barde
hval med et anslået antal individer på 
ca. 300.000 kunne overleve jagten? I 
Danmark »fanges« kun de få, der for
vilder sig ind i de »kæmperuser«, som 
de indre danske farvande udgør for hva
lerne. 

Morten Kristensen, Hjortshøj, takkes for udlån 
af fotografierne fig. l og 2 samt billedet på 
hæftets forside, og mag.scient. Birger Jensen, 
Naturhistorisk Museum, takkes for kritiske be
mærkninger til manuskriptet. 
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Biotopvalg, bestandstæthed, bestandsstørrelse og bestandsændringer 

hos Ringduen (Columba palumbus) i Danmark 
Af Anders Pa.pe Møl/m· 

( Langelandsgade 220 sl.th., 8200 Århus N) 
With an English summary 

INDLEDNING 
I denne artikel skal kort redegøres for 
Ringduens (Columba palumbu.s) biotop
valg, bestandstæthed, bestandsstørrelse 
og bestandsændringer i Danmark. I åre
nes løb er der indsamlet meget store op
tællingsmaterialer fra mange forskellige 
biotoper og områder. Egentlige bear
bejdninger af disse optællinger har imid
lertid kun i ringe grad set dagens lys. 

Her skal kort bringes en definition af 
bestandstætheden, der angiver antallet 
af par/km 2 ifølge de oplysninger, der 
er fremskaffet i løbet af optællingsperio
den. Ud fra dette ses, at der vil blive 
opnået helt forskellige tal, hvis optæl
lingsperioden er 15. maj til 15. juni, el
ler hvis optællingen er udført kontinuer
ligt i løbet af ynglesæsonen for derved 
at få et muligt skøn over det samlede 
antal forskellige ynglepar inden for om
rådet. De tal, der vil blive omtalt neden
for, tilhører alle den førstnævnte kate
gori, nemlig bestandstætheden på et be
stemt tidspunkt af året og ikke i løbet 
af ynglesæsonen. 

Berthold (1976) har forsøgt at sam
menfatte den nuværende viden om op
tællinger af fugle, og fejlkilderne der er 
knyttet til de forskellige metoder. For 
Ringduen, der starter sang på et for
holdsvis tidligt tidspunkt af året, må 
sangen i nogen grad anses for at være 
overstået på det tidspunkt, hvor kort
lægningsoptællinger sædvanligvis finder 
sted. Fugle med andet eller omlagt kuld 
kan imidlertid høres på dette tidspunkt. 
For Ringduen gælder imidlertid det for
hold, at reder med rugende fugle for
holdsvis let ses under optællingerne 
sammenlignet med f.eks. mange små
fuglearter. Det må formodes, at optæl
lingsresultatet i vid udstrækning viser 
de reelle forskelle. 

Flora og fauna 87: 15-23. Arhus 1981 

Dansk Ornithologisk Forenings Små
fuglegruppe og Nordjysk Ornithologisk 
Kartotek takkes for at have stillet upu
blicm·et materiale til min rådighed. 

BIOTOPVALG 
Ringduen har formodentlig oprindeligt 
været tilknyttet åbne løvskove med k,raf
tigt indslag af eg (Quercus sp.), hvis 
frugter den i stor udstrækning har levet 
af (Murton 1965). I dag findes arten 
vidt udbredt fra de nordligste trædæk
kede områder i Europa til N ordafrika 
i syd (Voous 1960) og har i vid udstræk
ning formået at tilpasse sig næsten alle 
typer af bevoksning lige fra tætte nåle
og løvskove over mere åbne, lyse skove 
til markhegn, hække, enligtstående 
træer, parker, kirkegårde, villakvarterer 
og selv boligblokke og de indre byker
ner, hvor den kan anbringe reden på 
bygninger (Dementiev&Gladkov 1969, 
Haftarn 1971, Murton 1965, Akkermann 
1965, Cramp 1972 og fl.) .  Til byområder 
indvandrede den allerede i London i 
1834, dog først med kraftig tiltagen i 
midten af 1880erne (Fitter 1949). I 
Tyskland var arten allerede indvandret 
til haver og parker i 1820erne (Niet
hammer 1938). I København fandt ind
vandringen sted i de første år af dette 
århundrede (Fløystrup 1925). Siden har 
den bredt sig til øvrige byer og findes 
i dag jævnt udbredt i alle byområder 
med blot nogen trævegetation. Arten 
har i dag sin hovedudbredelse i tætte, 
yngre granplantager omgivet af marker 
med korn og græs, i åbne løvskove og 
i byområdernes parker. 

BESTANDSTÆTHED 
I dette afsnit skal bestandstætheden dis
kuteres, idet den definition, der er om
talt i indledningen, er benyttet. Betrag-
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Tabel l. Bestandstætheder hos Ringduen i Danmark. 
Population densities in the Wood-Pigeon in Denma.rk. 

Lok a l i t e t  
Locality 

Biotop 
l-labitat 

2 Ar e a l  ( ha )  År Tæthed ( par/l<m l 2 Optæl l er 
Area ( h a )  Year Dens ity ( pairs/l<m ) Counter 

LØVSKOV DECI DUOUS liQQQ 
Kasted Hose Iletula t Salix t 

---crat" a e gus--
Lun d by Krat F agus t Quercus t 

Fraxinus 
Augustenborg F agus 1 5 0  å"r (years ) 

S tånumgård lletula t Alnus t 
�in ug---

30 

1 8  

Farum Skov- F agus t �t Ulmus t 1 6  
vænge Tilia 

Als Nørresl< ,  Fagus 140 år (years ) 1 7  

A l s  Nørr e sl< , F agus 30 år ( ye ars ) 18 

Als Nørr e s l< ,  Fagus 75 år ( ye ar s )  3 0  

Va sl<jær t Vang t Ulmus t Fraxinus t Bo 
Bj ørnuro Qu�t F agus 

Storelung �t Salix 27 

196.6-69 

1977 

1962-63 

1 9 7 3  

1 9 75-76 

1 9 6 2 - 6 3  

1 9 6 3  

50 , 0- 9 6 . 7  

66 . 7  

2 8 , 8- 5 3 . 0  

5 2 . 2  

3 7 . 5-43 . 8  

23 . 5 - 32 . 4  

2 5 , 0  

1 9 6 2 - 6 3  1 5 , 0-20 , 0  

1 96 5 t 1 9 6 9  1 1 . 3-16 . 3  

1 9 72 t 1 9 7 5  11 , 1 - 1 4 , 8  

S , l-lø j ag er 

A , Pape Hø l l er 

J oensen 1 9 6 5  

J ensen 1 9 7 5  

G . Hansen 

J oensen 1 9 6 5  

J o ensen 1 9 6 5  

J o ensen 1 9 6 5  

T , Duch 

S , l-l e s tnæs 

BLANDINGSSKOV NIXED WOOD 
Bygholm Sl<ov Fagus t P i c e a  1 2 , 2  1 9 70 41 . 0  

2 2 . 9-37 . 1  

2 5 . 0-33 . 3  

S , Kjær N i e l s en 

l l . Chris tensen 

K- Ørum Scherg 

Kokkedals skov F agus t P i c e a  

Ravneshave Skov F agus , Fraxinus , 

35 1 9 73-76 

1 2  1 9 75-76 
� 

Sldndberglund F agus t P i c e a t  
Quercus 

1 1 . 3  1 9 7 4 - 7 5  1 8 . 2-26 , 6  T , Hviid 

Brødemose Slcov Quercus , � ' 28 1 9 7 0  P . V . Chri s t ensen 
� 

Troli eskov 55 

Kongelunden F agus t Quercus t � 1 7 0  
� 

NÅLESKOV . CONIFEROUS liQQQ 
Kraghede � 2 5  

Hvorup P l . � 6 5  

S t , Hj øl lund Picea , � 3 2  

BYOHRÅDER � �  
Ris skov 6 1  

Århus Nord 1 3 . 8  

V e j gård 2 2 . 3 

ter man først de rene løvskovsområder, 
så er der konstateret bestandstætheder 
mellem 96,7 og 11 ,1  par/km2• Flest 
ynglepar er der konstateret i en tilgroet 
mose med birk (Betula sp.), pil (Salix 
sp.) og tjørn (Crataegus sp.), og i gamle 
bøgebevoksninger (Fagus silvatica), 
mens yngre bøgeskov og blandet løv
skov indeholdt forholdsvis få ynglepar 
(tabel l). Ved undersøgelser i udlandet 
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1 9 72-73 

1 9 6 4  

1 9 7 7  

1965-66 t 6 9 

1 9 6 7-7 1  

1 971 

1972 

1975 

16 , 4-21 . 8  

9 . 4  

72 , 0  

1 0 , 8-16 . 9  

9 . 4 - 1 2 . 5  

1 4 . 8  

7 . 3  

4 . 5  

L . Braae 

P . Hansen 

A . Pap e !-!ø l l er 

T , Duch 

H , U , S , }Iø l l e r  

Nøller 1 9 7 6  

Nøl l er 1 9 7 6  

�!øl l er 1 9 7 6  

er der fundet op til 62,5 par/km 2 i Sve
rige i tornet blandingskrat, mens der i 
løvskovsområder i England kun er fun
det op til 12,2 par/km 2 •  På et enkelt 
optællingsområde er der dog fundet helt 
ned til 0,4 par/km2 (tabel 2). 

I danske blandingsskove er der fundet 
mellem 41,0 og 9,4 par/km2 med de 
tætteste bestande i løvskovsdominerede 
områder med kraftig vegetation af eg og 



Tabel 2. Bestandstætheder hos Ringduen uden for Danmark. 
Population densities in the Wood-Pigeon outside Denmark. 

Loka l i t e t  
Locality 

Bio top 
Hab i t a t  

Areal ( h a ) År 
Area ( h a )  Year 

2 Tæth e d  ( p ar/l<m ) 20ptæl l er 
Dens i ty ( P airs/km ) Counte 

LØVSKOV DECIDUOUS � 
Orup , Sverige �' Carpinus , 

Hippophae 

Orup , Sverige � . Hippophae 

S l ovak i e t  

England 

England 

England 

Sverige 

Reving ef'alt 

Quercus 1 Fraxinus 

skov ( �) 
krat (�) 

hække ( h e dl>je s ) 

hæl<ke (hedl>je s ) 

Sl<OV (�) 

BLANDINGSSKOV � � 
Y s t a d  Sandskog Pinus , P i c e a , 

Sverige Ulmus----

Berlin �. Quercus 

NÅLESKOV CONI FEROUS � 
England 

Y s t ad Sandsl<og �� � 
S l ovaki e t  � 

BYmfRÅDER � � 
City City 
Karl-Harx- S tad t 

�lagdeburg 

Boligb lokl<e � � 
Hall e 

Hagdeburg 

Nye boligblokke � � � 
Nagdeburg 

Villakvart e r  Bui l t - up � 
Legni c a 
Hamburg 

Pås sneck 

Park � 
Legnica 

Rost ock 

Kirkegård Ceme t e ry 

Le gni c a 

Hos tock 

4 , 8  

6 . 4  

4 6 . 2  

3 5  

12 , 2  

225 

35 

1 2 . 3  

bøg. I nåletræsdominerede områder er 
der generelt fundet lavere bestandstæt
heder. To optællinger fra henholdsvis 
Sverige og Berlin viser begge forholds
vis lave bestandstætheder (tabel l, 2). 

1 9 7 6  

1 9 6 9  

1971 

1 9 6 6  

1 9 71 

1 9 7 1  

1966 

1968 

1972 

1 9 6 6  

1965-66 

1967 

1 9 6 6  

6 2 . 5  

1 7 , 0  

0 , 4- 1 2 . 2  

0 , 4- 1 5 . 8  

1 . 2-2 2 . 9  

J oh ans son 1 97 

J ohansson 1 9 7 1  

Turcek 1 9 5 1  

Hurton 1 9 6 0  

Hurton 1 9 6 0  

Nurton 1 9 6 0  

2 . 7- 3 . 0  Erl inge & Svens
s on 1 976 

3 , 7  P er s s on 1971 

1 3 , 0  

22 , 0  

Johansson 1 9 7 1  

1·/ i t t  1976 

Hurton 1 9 6 0  

J ohansson 1 9 7 1  

Turcek 1 9 5 6  

S a emann 1 9 7 0  

1 . 1  Albrecht e t  a l , 
1 9 7 5  

7 . 0-10 , 0  Schonbrodt 1 9 7 0  

1 , 0  Albr e c t  e t  a l ,  
1 9 7 5  

0 , 4  Albr e c t  e t  a l ,  
1 9 7 5  

118 , 0  Tomi a l o j c  1 9 7 0  

3 2 , 0  Haarmann 1 9 6 9  

1 , 0  Cl ausing 1 9 7 3  

8oo , o  Tomialoj c 1 9 7 0  

24 , 4  Gremp e 1 9 6 7  

8 9 , 0  Tomialoj c 1 9 7 0  

23 , 0  Grempe 1 9 70 

I danske nåleskove er der fundet mel
lem 72,0 og 9,4 par/km2 med den stør
ste bestandstæthed i unge, åbne nåle
plantager beliggende i agerland med 
dominans af kornafgrøder. De laveste 
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bestandstætheder er fundet i gamle, 
tætte nåleskovsplantager med stor ud
strækning, altså stor afstand til nærlig
gende fourageringsområder i det åbne 
land. I udlandet er der i England kon
stateret op til 38,6 par/km2 med en gen
nemsnitlig bestandstæthed på 6,6 par/ 
km2• I enkelte områder er der dog fun
det helt ned til 2,5 par/km2• Endelig 
er der i tæt, vidtstrakt nåleskov i Slo
vakiet fundet 3,5 parlkm2 (tabel l, 2). 
Her gør det ovenfor omtalte forhold sig 
sikkert gældende, at fuglene kun i ringe 
udstrækning kan fouragere inde i sko
ven, men på den anden side til dels er 
forhindret i at flyve ud på nærliggende 
marker på grund af afstanden. 

I byområder er der kun foretaget tre 
optællinger i Danmark med mellem 14,8 
og 4,5 par/km 2 (tabel 1). Optællinger 
i udlandet viser store bestandstætheder 
i parker med op til 800,0 par/km 2 og 
generelt tætte bestande. I villakvarterer 
er der fundet op til 32,0 par/km 2, men 
i nyere kvarterer helt ned til 1 ,0 par/ 
km2 (tabel 2). I byområder findes de la
veste bestandstætheder i de tættest be
byggede områder i city, boligblokområ
der og til dels i villakvarterer, mens 
tætte bestande findes i parker og på kir
kegårde. 

Som det ses af ovenstående, findes 
der meget tætte bestande af Ringduer 
i gamle løvskovsområder, tætte krat, løv
skovsdominerede blandingsskove, unge 
nåletræsplantager i landbrugsland og i 
de mere rolige, tætbevoksede dele af by
områderne. Lave bestandstætheder fin
des i yngre løvskov, nåletræsdominerede 
blandingsskove, store og tætte nåleskove 
og i de mere tætbefolkede dele af by
områderne. 

BESTANDSSTØRRELSE 
I Danmark har Jørgensen (1972) skøn
net bestanden for Ringduen til at ligge 
på mellem 25.001 og 100.000 par. Reg
ner man med 10% af arealet dækket 
med skov fås en bestandstæthed på mel
lem 5,8 og 23,2 par/km2• På baggrund 
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af ovenstående gennemgang af fundne 
bestandstætheder vil jeg mene, at det 
sidste tal må være mest sandsynligt, bl.a. 
fordi der er fundet forholdsvis mange 
optællingsområder med store bestands
tætheder på over 50 par/km 2• En samlet 
bestandsstørrelse på 100.000-120.000 
par må anses for at være det mest sand
synlige på baggrund af den nuværende 
viden. 

I Sverige har Ulfstrand & Hagstedt 
(1976) skønnet bestanden til 800.000 
par eller gennemsnitligt 3,6 par/km 2, 
hvis man regner med 50 °/o af arealet 
som skovdækket. Dette tal kan forekom
me forholdsvis lille, men her må tages 
i betragtning, at mange af skovene er af 
meget stor udstrækning og tillige nåle
skove, hvorfor der må regnes med ringe 
bestandstætheder. Endelig er bestands
tætheden ringe i den nordlige del af 
udbredelsesområdet og Ringduen helt 
manglende i det nordlige Sverige (Haf
torn 1971, Voous 1960). Alerstam (1977) 
har på baggrund af en radarundersø
gelse af Ringduens træk i Sydsverige 
skønnet en samlet bestand på 350.000-
400.000 par eller 1 ,6-1,8 par/km2• Med 
artens stærke tiltagen i de senere år er 
dette tal dog, som også nævnt af Aler
stam, for lille. I Finland skønnede Meri
kallio (1955) i midten af 1950erne 
150.000 par eller 0,63 par/km2, hvis man 
regner med 71 Ofo af arealet dækket med 
skov. Også her gælder de omtalte for
hold for Sverige, hvad angår nordgræn
sen for arten og de tætte og store nåle
skove. 

BESTANDSÆNDRINGER 
I forrige århundrede var arten ret almin
delig i Danmarks østlige dele, nemlig på 
øerne og i Østjylland (Kjærbølling 1852, 
Collin 1875-77, Barfod 1892, Holten 
1925), mens den i de vestlige egne som 
Nordjylland og Vestjylland var helt eller 
delvis manglende på grund af skovenes 
ringe udstrækning og muligvis andre 
forhold (Faber 1886, Heiberg 1886, 
Christiansen 1890, Fischer 1863). I lø-



bet af sidste del af forrige århundrede og 
de første årtier af dette bredte arten sig 
imidlertid til alle disse områder (Christi
ani 1930, Salomonsen 1930, Overgaard 
1935, Jensen 1906-09, Larsen 1901, 
Poulsen 1947, Lange 1919). En stærkt 
medvirkende årsag til denne udbredel
sesbølge kan muligvis også ses i de kraf
tige opdyrkninger og den deraf følgende 
stigning i arealerne med korn. Disse 
kornarealer må i høj grad have medvir
ket til at danne det fødernæssige grund
lag for ekspansionen mod vest og nord. 

Fra de senere år foreligger der flere 
talmaterialer, der kan benyttes i diskus
sioner om bestandsændringer hos Ring
duen. Det cirejer sig om vildtudbytte
statistikken, træktal ved fuglestationer 
og andre h·æksteder og iagttagne fugle 
i Nordjylland. 

Siden midten af 1960erne har antallet 
af skudte Ringduer i Danmark været fal
dende (tabel 3). Da antallet af jægere 
desuden har været stigende siden be
gyndelsen af 1960erne, er der i tabellen 
nævnt antallet af nedlagte Ringduer pr. 
jagttegnsløser. Herved fås et mere reelt 
udtryk for jagtudbyttets størrelse. Heraf 
ses, at der i 1960erne kun er et år med 
under 3,0 nedlagte Ringduer pr. jæger, 
mens der i 1970erne ikke har været et 
eneste år med over 3,0 nedlagte duer pr. 
jagttegnsløser. Talrækken for nedlagte 
duer pr. jagttegnsløser viser et signifi-

··kant fald i årenes løb (r= -7-0,93; 0,001 
. >p). 

Betragter man tal fra trækstederne, 
kan der iagttages en tiltagen. Ved Ska
gen blev der i foråret 1949 noteret en 
dag med 2 .000 fugle, men ellers er der 
i 1950erne og 1960erne set under 2 .000 
fugle pr. dag. I 1970erne er der imid
lertid set op til 3.900 fugle på en dag 
(1975) og alle år over 2.000 fugle på 
den største dag. Ved Dovns Klint er der 
om efteråret i 1960erne set op til 13.000 
fugle på en dag, mens der i 1970erne er 
set op til 22.000 fugle på en dag . . Ved 
Ishøj Strand er der i 1960erne set op til 
18.300 fugle på en dag, mens der i 1970-
erne er set op til 45.000 fugle. Ved Kon
gelunden er der om efteråret set op til 
3.000 fugle på en dag i 1960erne, men 
op til 20.800 i 1970erne (tabel 4, kilde: 
Feltornithologen, alle lokalrapporter 
1960-1978). Lignende tal fås ved at 
iagttage årssummer fra Falsterbo (tabel 
5). Mens tallene fra 1949-1960 viser en 
næsten konstant bestand (r= -7-0,01 ;  p 
>0,50); så er der i årene 1973-76 iagt
taget en kraftig fremgang (r=0,97; 0,05 
>p>0,02).  Betragter man perioden 
1949-76 fås som slutresultat en tydelig 
fremgang (r =0,88; 0,001 > p) .  Som det 
var tilfældet ved Falsterbo, er der ved 
Ottenby på Øland i perioden 1947-56 
konstateret en næsten konstant best?rtd 
(r = -7-0,00; p>0,50) (tabel S). 

Tabel S. Jagtudbytte, jægere (i tusinder) og jagtudbytte pr. jæger i Danmark. 
Bag (in thousands), hunters (in thousand.s), and bag pr. hunter in Denmark. 

År J agtudbytte Jægere Jagtudbytte/ jæger 
Year Bag Hunters Bagihunter 

1964-65 405 119 3.40 
1965-66 443 126 3.52 
1966-67 431 129 3.34 
1967-68 495 141 3.51 
1968-69 432 152 2.84 
1969-70 442 140 3.16 
1970-71 344 134 2.57 
1971-72 318 134 2.37 
1972-73 321 134 2.40 
1973-74 343 139 2.47 
1974-75 303 147 2.06 
1975-76 339 151 2.25 
1976-77 332 155 2.14 
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Tabel 4. Maksimumstal for Ringduen ved træksteder i Danmark. 
Maximum daily number for Wood-P·igeon at different places in Denmark. 

År Skagen Dovns Klint Ishøj Kongelunden 

Year forår efterår efterår efterår 
spring autumn autumn aut·mnn 

1949 2000 
1950 1000 
1962 1000 
1963 
1964 
1965 1294 
1966 
1967 
1968 
1969 1297 
1970 1500 
1971 
1972 3664 
1973 2112 
1974 3107 
1975 3900 
1976 3340 
1977 
1978 

Fugle iagttaget i Nordjylland i perio
den 1960-76, viser en ringe, omend ikke 
signifikant fremgang (r=0,46;  O,lO>p 
> 0,05 ; vedrørende beregningsmetoden 
se Møller i trykken). Fordeler man tal
lene på 1960-69 og 1970-76, kan der 
iagttages en tydeligt større fremgang i 
1970erne (r=0,32 ; 0,50>p>0,40 i 
1960erne og r= 0,80; 0,05>p> 0,02 i 
1970erne) (tabel 6). Som konklusion kan 
det siges, at bestanden formodentlig er 
tiltaget temmelig kraftigt mellem 1960-
erne og 1970erne for de gennemtræk
kende bestandes vedkommende. 

ÅRSAGER TIL BESTANDS
ÆNDRINGERNE 
I sæsonerne 1970-71 til 1976-77 har 
vildtudbyttet for Ringduer i Danmark 
ligget mellem 303.000 og 344.000 eller 
gennemsnitligt 328.000 stk. Regner man 
med en bestand på 110.000 par Ring
duer i Danmark og en årlig produktion 
på 2,2 unger pr. par (Murton 1958, A. 
Pape Møller upubl.), så fås en bestand 
på 462.000 fugle om efteråret efter yng
lesæsonen. Det er mit indtryk fra Vend-
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2300 

7700 
10000 
13000 

10000 18300 3000 

20000 
45000 7200 
10000 

5000 4500 
8000 22000 15800 

22000 6000 2000 
16000 29000 20800 

28000 13600 

syssel, at jagten på Ringduer er mest in
tensiv i perioden l .  august til 30. sep
tember, mens der kun skydes forholdsvis 
få fugle i månederne oktober-december, 
idet der faktisk kun er ganske få fugle 
til stede, især i december. På dette tid
lige tidspunkt af jagtsæsonen må yder
ligere tages det forhold i betragtning, at 
forhc_>ldsvis mange unger stadig befinder 
sig i rederne, og at udflyvningsprocen
ten (den relative del af ud fløjne unger i 
relation til de lagte æg) på denne tid af 
året er størst (Murton 1958, A. Pape 
Møller upubl.). Jagten må formodes at 
være skyld i, at en del af de voksne fugle 
bortskydes, mens de endnu har unger 
i rederne. Endelig må det formodes, at 
en forholdsvis stor del af de nyudfløjne 
unger bortskydes på gmnd af manglen
de erfaringer med de fjender, der tmer 
dem. På denne baggrund kan det anta
ges, at der ikke sker den foryngelse af 
bestanden, som man under optimale be
tingelser kunne forvente. Beregningerne 
over efterårsbestanden og jagtudbyttet 
ovenfor viser klart, at en betydelig del 
af de skudte fugle må være af skandina-



Tabel S:  Arssummer for Ringdue ved Ottenby 
og Falsterbo i Sverige. 
Annualt totals for Wood-Pigeon at Ottenby 
and Falsterbo, Sweden. 

År Year 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1973 
1974 
1975 
1976 

Ottenby 

877 
907 

1937 
3553 
2170 
2397 

806 
2163 
1689 
1023 

Falsterbo 

58547 
54445 

33249 
63301 
33530 
65408 
32244 
35568 
27625 
92002 
44895 

119530 + 
180584 
200213 
298900 

visk oprindelse, idet en dansk bestand 
ikke kan holdes på tilnærmelsesvis det 
niveau med 110.000 par med den nu
værende beskydning. Duetrækket om 
efteråret ses kun i meget ringe udstræk
ning i store dele af Jylland og til dels på 
Fyn, mens størstedelen passerer Sjæl
land, Lolland-Falster, Bornholm, det 
sydlige Fyn og til dels Sønderjylland. 
En nøjere analyse af Ringduejagten i 
forskellige egne af landet med specielt 
henblik på jagtens variation i løbet af 
året, sammenholdt med de gennemtræk
kende fugle, ville være af stor værdi. 

I Sverige er der foretaget analyser af 
Ringduer for indhold af kviksølv. Selv 
om det viste sig, at der var sket et stort 
fald i kviksølvindholdet mellem de to 
undersøgelsesår 1964 og 1967, at kvik
sølvindholdet var langt størst om for
året, hvor der er store mængder bejdset 
såsæd som fødekilde, og at Ringduer fra 
byområdeme var næsten kviksølvfrie, 
da de ikke lever af kom (Ljunggren 
1971), så kunne en undersøgelse af kvik
sølvets virkning på reproduktionen og 
Ringduemes sundhedstilstand ikke på-

vise signifikante sammenhænge (Ljung
gren 1968). Fra Danmark foreligger der 
undersøgelser af 13 Ringduer, hvoraf 12 
viste sig at være forgiftet, flest med al
kylfosfater (8 stk.) (Munch 1967). En 
grundigere undersøgelse af kviksølv
bejdsningens effekt ville være ønskelig. 

Endelig må det også nævnes, at Ring
duen i stor udstrækning har formået at 
tilpasse sig ændringer i landskabets ud
seende og det dertil hørende udbud af 
føde, idet f.eks. de Ringduer, der lever 
tilknyttet agerlandet, lægger flest æg i 
juli-august på et tidspunkt, hvor føden, 
d.v.s. kornet, er ved at være modent, 
mens Ringduer, der yngler i byområder 
og i stor udstrækning lever af foder, som 
mennesker har strøet ud, yngler tidligt 
på sæsonen i april-maj (Murton 1958, 
Cramp 1972). Den stærkt forøgede 
arealudvidelse af kornarealet i Danmark 
i 1970erne må i høj grad have påvirket 
arten i positiv retning, idet fødeudbud
det må være blevet forøget meget kraf
tigt. 

Tabel 6. Årssummer og korrigerede årssummer 
for Ringduen i Nordjylland. Vedrørende kor
rektionsfaktorer, se Møller (1979). 
Annual totals and corrected a.nnual totals for 
Vl ood-Pigeon in North lutlan d, Denma.rk. - For 
correc"tion factors, see Møller (1979). 

År 
Yea.r 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Antal 
Nu.mber 

498 
343 

1896 
770 

1337 
2505 
1624 
4081 
3060 
3928 
4171 
2061 
4636 
4996 

15212 
21923 
18258 

Korrektions
faktor 

COITection 
factor 

1 .282 
0.962 
0.565 
0.390 
0.267 
0.219 
0.232 
0.154 
0.150 
0.176 
0.127 
0.110 
0.110 
0.114 
0.082 
0.065 
0.056 

Antal 
(korrigeret) 

Number 
( corrected) 

638 
330 
506 
300 
357 
549 
377 
628 
459 
691 
530 
227 
509 
570 

1247 
1425 
1022 
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SUMMARY 
Habitat prefe-rence, population density, 
population size, and population clwnges in 
Wood-Pigeon Columba pallunbus i.n Denmark 
The Wood-Pigeon inhabits a large variety of 
habitats ranging from close coniferous and de
ciduous woods, over light open woods, to 
hedges, trees, parks, cemeteries, built-up areas, 
tower blocks, and cities. The spread to towns 
took place in Germany in 1820's, in Great Brit
ain in 1830's and in Denmark in the period 
1900-1910. 

Population densities in Denmark are shown 
in table l and outside Denmark in table 2. 

A total population in Denmark of 100,000-
120,000 pairs is found. 

A spread to the western and northem part 
of Jutland took place in the last decades of 
the past and the first decades af the present 
century. The annua! bag-record shows a de
crease in the Wood-Pigeon population in Den
mark (table 3). Maximuro daily numbers at mi
gration Joealities in Denmark are shown in 
table 4. An increase is noted. An increase took 
place in the 1970's at Falsterbo, Sweden, while 
populations were stable in the 1950's at Fal
sterbo and Ottenby, Sweden. In North Jutland 
a marked increase took place in the 1970's, 
while a smal! increase was noted in the 1960's. 

Pigeon hunting takes place in the period 
1st August - 31st December with most inten
sive hunting in August-September. A large 
number of Wood-Pigeons ariginating from 
Seandinavia is probably shot in Zealand, Lol
land-Falster, and South Jutland. 

An investigation of the effect of mercury 
paisoning on Wood Pigeons is desirable. 

The Wood-Pigeon responds to changes in 
the environment, viz. changes breeding season 
to the season with most plentiful food. An in
crease in population size might have taken 
place due to a marked increase in the area 
covered with grain in Denmark in the 1970's. 
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med; men ellers er vist alle former, som det er 
teknisk muligt at træffe i det behandlede om
råde, omtalt, og næsten alle er afbildet, incl. 
rækken af etablerede faunafremmede arter og 
forvildede tamdyr. Selv en guldhamster og et 
par domesticerede museracer er vist, dog uden 
særlig tekst. Indholdsfortegnelsen er 4 sider 
med hyggelige småfigurer af de forskellige ty
per, vedføjet gruppens engelske navn og side
henvisninger. I den velillustrerede indledning 
får brugeren mange gode råd. Hoveddelen be
står af 58 sider om pattedyr, 12 om padder og 
22 om krybdyr. I de kortfattede tekster gives 
oplysninger om forekomst, biologiske særpræg, 
føde, yngleforhold og størrelse; de pågældende 
dyrs udseende illustreres fuldt tilstrækkeligt 
ved de hosstående billeder. Bag i bogen findes 
en række specialafsnit, således 2 sider om pad
dernes forvandling og larveformer, 8 om spor 
og ekskrementer, 2 om gnavermærket materiale 
og 2 om takker, horn og kranier. Den supple
rer de efterhånden vidt udbredte og meget be
nyttede ekskursionsbøger om fugle på bedste 
måde. B. Løppenthin 

Jens lt1stesen: Bregner, padderokker og ulve
fødder. 64 sider. Illustreret med tegninger og 
fotos i s/h. Pris kr. 69,50. Forlaget Skarv. Holte 
1980. 

Det før-ste bind i Skarvs nye serie om planter 
er særdeles vellykket. Teksten er interessevæk
kende og velskrevet. Foruden en grundig be
skrivelse af arter inden for de nævnte grupper 
behandler forf. almene emner som fotosyntese, 
karstrenge, sporedannelse og vegetativ forme
ring. Dertil kommer en økologisk gennemgang 
af en bregnebevoksning. Illustrationerne er 
smukke og velvalgte. Bogen er beregnet for de 
ældste skoleklasser, men absolut også anbefa
lelsesværdig for voksne botanisk interesserede. 
Planteserien ser ud til at blive lige så fin som 
den ornitologiske, og den er mindst lige så på-
krævet. E. N. 
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