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Det er næppe nogen hemmelighed, at 
der i disse år er store økonomiske van
skeligheder forbundet med at udgive et 
blad som »Flora og Fauna«, der hen
vender sig til en ganske speciel læser
kreds. Det sidste problem kan vi komme 
tilbage til en anden gang. Trykkeudgif
terne stiger med accelererende hastig
hed, og det samme gælder endnu mere 
portoen. Medlemskontingentets størrelse 
kan slet ikke følge med. Selv de små 
stigninger, vi har gennemført, har været 
medvirkende årsag til en nedgang i med
lemstallet både i N a turhistorisk Forening 
for Jylland og i de øvrige tilsluttede 
landsdelsforeninger, som det kan læses 
af generalforsamlingsreferatet i dette 
hæfte. Offentlige tilskud af forskellig art 
gør udsendelsen mulig. Men her gør den 
nødvendige sparsommelighed sig også 
gældende. Glædeligvis har undervis
ningsministeriet i år hævet tilskuddet 
noget efter den voldsomme nedskæring 
forrige år. Det er vi meget taknemme
lige for. Men det lille ord »tak« i over
skriften er dog mere henvendt til den 
private institution »SPAR's Miljøfond<<, 
som vi i foråret ansøgte om støtte. Det 
resulterede i følgende glade budskab: 

»Ved Præsidiets sidste møde den 7. 
maj d.å. har man behandlet Deres an
søgning om et tilskud til sikring af fort
sat udgivelse af tidsskriftet »Flora og 
Fauna<<. Det er derfor med glæde, at vi 
kan meddele Dem, at Præsidiet har be
sluttet at yde et tilskud på kr. 10.000,
til sikring af fortsat udgivelse af Deres 
blad. I denne støtte ligger også en aner
kendelse af det høje, faglige niveau, De
res blad er udtryk for. << 

Vi er meget glade for beløbet, der kan 
hjælpe os et lille stykke vej fremover. 
Men det kan heller ikke skjules, at det 
i høj grad varmer redaktøren om hjertet 
at læse begrundelsen for, at vi har fået 
tildelt de 10.000 kr. Tak. E.N. 

Som det ses af referatet fra generalfor
samlingen på side 55, er der sket en ny
fordeling af bestyrelsesposterne i N a tur
historisk Forening for Jylland. Preben 
Jørgensen er blevet fritaget for kasserer
posten, der nu er overtaget af Toke 
Skytte, og formanden, Poul Bondesen, 
har påtaget sig ekspeditionen, der nu 
foregår fra Naturhistorisk Museum, Ar
hus, som det ses af spalten til venstre 
herfor. 



Udbredelsen af Sort Hugorm i Danmark 

Af Jan Kjærgaard 
(Set. Annagade 7, l. tv., 8000 Århus C) 

Meddelelser fm Naturhistorisk Museum, Adws 
With an English summary 

Hugormen (Vipera beru$) er ret varia
bel i farvetegningerne, og der er på det 
grundlag opstillet en række varianter 
(Schreiber 1912), hvoraf nogle må an
tages at være økologiske tilpasninger. 

Sædvanligvis er hugormehanner grå 
med sorte tegninger, og hunner har en 
brun nuance med mørkebrune til sorte 
tegninger. Hunnerne varierer dog ret 
meget i farve. En af de varianter, der 
adskiller sig klart fra andre, er den sorte 
hugorm. Da den samtidig er ret almin
delig i Danmark, har det været muligt 
at kortlægge dens udbredelse. 

MATERIALE OG METODER 
I det følgende vil alle hugorme, der 
umiddelbart virker sorte, blive betragtet 
som sådan, uanset om de ved en nøjere 
undersøgelse viser sig at have svage teg
ninger i nakken eller på bugkanten, hvil
ket ret ofte er tilfældet hos hunner. 

Forekomsten af sorte hugorme er først 
og fremmest blevet kortlagt ved rappor-

Fig. l. Sort Hugorm. Mols, 
marts 1981. (A. Holm 
Joensen fat.) 

ter indkommet gennem »Atlasundersø
gelsen«. Derudover er mange områder 
dækket ved kontakt med lokalkendte 
folk. Det vil her komme for vidt at 
nævne dem alle. Ligeledes er samlin
gerne på Zoologisk Museum i Køben
havn og Naturhistorisk Museum i Århus 
blevet gennemgået. Førstnævnte sted 
findes bl.a. dr. H. Volsøes store materi
ale. Desuden er oplysninger fra Hvass' 
(1949) undersøgelse af udbredelsen af 
danske krybdyr og enkelte andre littera
turoplysninger medtaget. 

RESULTATER 
Undersøgelsens resultat fremgår af fig. 2 
og tabel l. Tabel l angiver de lokalite
ter, hvor der er observeret mere end 9 
hugorme. På fig. 2 er alle observationer 
medtaget, uanset antallet af iagttagne 
dyr. 

Det ses, at sort hugorm er observeret 
på øerne bortset fra Bornholm, i Sydøst
jylland og endelig på spredte lokaliteter 
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Tabel l. Antal observationer af hugorme med mere end 9 enkeltobservationer, 
og antallet af sorte. 
Nu.mber of observations of vipers on Zoealities with more than 9 singe observations, 
a11d the nurr.ber of black. 

Antal 
hugorme Heraf sorte %sorte Kilde 
(numbers (black) 

Lokalitet observed) 

Skagen ca. 20+2 o 
Hirtshals ca. 30 o 
Vesløs, Thy over 400 o 
Thy som helhed ? o 
- Klitmøller 
Klitmøller speciel ? 8 
Grønning, Salling 28 l 
Kloster Hede 20 o 
Holstebro over 200 o 
Ulfborg skovdistrikt ca. 10 o 
Nr. Snede omegn over 200 o 
Tipperne over 100 o 
VingebøJ Hegnsvig 11 o 
Ris b øl 50 o 
Vesterende, Ballum 14 o 
Molslaboratoriet 171 38 
Vejle sanatorium 49 14 
Midtsjælland J7 7 
Rudeskov ? ? 
Helsingør omegn ? ? 
Hornbæk lO 4 
Rørvig 9 3 
Bornholm som helhed ? o 

S.V. Bornholm over 100 o 

ZM er Zoologisk Museum, København. 

langs den jyske vestkyst. Ingen steder 
i landet er sort hugorm fundet i rene 
populationer. 

I store dele af Jylland forekommer 
sort hugorm øjensynlig ikke. På mange 
lokaliteter er hugorme observeret, men 
i så ringe tal, at det ikke kan siges, om 
den sorte type findes eller ej. Disse er 
på kortet angivet med ".". 

DISKUSSION 
Sort hugorm har i Danmark en sydøstlig 
udbredelse, der kunne minde om den, 
der er kendt fra snog og grøn frø. Der 
er dog nogle afvigelser herfra: Mangelen 
af sort hugorm på Bornholm og i Syd
vestjylland og forekomsterne langs den 
jyske vestkyst. . 

Der opstilles derfor den hypotese, at 
den sorte hugorm er en skovform, der 
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(% black) (source) 

o J. Tang & ZM 
o 
o 
o Thisted Naturhistoriske 

Forening 
? do. 
4 ZM 
o P. Holst 
o J. Lind & forf. 
o P. Holst 
o J . Søe 
o J. Tang 
o ZM 
o ZM 
o ZM 

22 Forf. 
29 ZM 
19 A. H. Randgaard 

10-20 A. H. Randgaard 
ca. 50 J. F.ggers 

40 ZM 
33 ZM 

o A. Larsen, Flora og Fauna 
1955 

o P. Holst 

er trængt tilbage fra de egne, hvor he
den bredte sig. Forekomsterne langs 
vestkysten bliver ifølge hypotesen af re
liktkarakter. 

Fra udlandet er det kendt, at skovfor
mer ofte er mørkere end det åbne lands 
former (Porter 1972). Dette forklares 
ved den generelt mørkere biotop, som 
skoven udgør. 

For hypotesen taler i øvrigt, at sorte 
hugorme, ifølge målinger på Molslabo� 
ratoriet, har en temperaturmæssig fordel 
over zigzag-typen i delvis skyet vejr. Ta
bel 2 viser gennemsnitstemperatur hos 
hugorme i forskellige grader af sky
dække. Det ses, at i skyfrit vejr er zig
zag-typen varmest, desværre er der her 
så få målinger på sorte, at det ikke kan 
siges, om det er generelt. I delvis skyet 
vejr er sorte varmere end zigzag-hug-



Fig. 2. Udbredelsen af hugorm (Vipera berus) i 
Danmark. 
Distribution af viper in Denmark. 
e Sort hugorm påvist 

Black viper founcl 
O Over 20 observationer, sort ikke fundet 

More than 20 observations, black not fatmel 
• Under 20 observationer, sort ikke fundet 

Less than 20 observations, black not founcl 

orme. Dette kan forklares ved, at sort 
bedre opsuger stråling end andre farver. 
I overskyet vejr er sorte en anelse kol
dere end zigzag-dyr, forskellen er lille, 
men kunne muligvis forklares ved for
skellig varmeudstråling. Fordelen for 
sort hugorm i delvis skyet vejr kunne 
indicere, at de også ville have en fordel 
i en delvis skygget biotop som skoven. 

Den faktor, der skulle få sorte hugorme 
til at forsvinde fra åbent land, antages 
at være prædation. Næst mennesket er 
fugle (krage, store måger, musvåge) de 
væsentligste prædatorer på hugorme. 
Fugle er deciderede synsjægere, og 
mange iagttagelser af hugorme i felten 
har vist, at sorte hugorme er lettere at 
få øje på end zigzag-typen, i hvert fald 
for mennesker og sandsynligvis også for 
fugle. Skoven er sædvanligvis noget 

Tabel 2. Gennemsnitlig kloaktemperatur hos 
hugmm ved forskellig grad af skydække. 
Antal målinger i parentes. 
Mean anal temperatu.re af vipers wi.th di.fferent 
rates af cloucl cover. Number af individttals 
in brackets. 

Skyfrit 
( clouclless) 
Skyet 
(cloudy) 
Overskyet 
(overcast) 

Temperatur i o c hos 
(Tø.mperatu.re in o c with) 

sorte zigzag type 
(black) (zigzag type) 

27,4 (3) 28,5 (13) 

27,4 (14) 25,7 (26) 

21,2 (5) 21,5 (7) 

mørkere end åbent land, hvorfor sorte 
hugorme skulle være bedre camoufleret 
her. Samtidig er der bedre dækning i 
skoven, hvorfor betydningen af camou
flage skulle blive mindre udtalt. 

Det skal dog klart understreges, at 
den foreslåede hypotese bygger på et 
spinkelt grundlag. Andre forklaringer 
kan udmærket tænkes. 

En vmm tak til Kåre Fog for tilladelse til at 
bruge Atlasundersøgelsens materiale. Ligeledes 
tak til dem, de har bidraget med oplysninger 
fra hele landet. Endelig tak til Poul Hansen for 
at have gennemlæst manuskriptet. 

SUMMARY 
The clist·ribution af Black Viper in Denmark 
Figure 2 shows the distribution of the black 
variant of the viper (Vipera berus) in Denmark 
together with all observations of the nom1al 
colour form. Black Viper has not been observed 
in extensive parts of Western and Northem Jut
land, but is fairly common in South-East Jut
land and in the islands except in Bornholm. It 
is suggested that the Black Viper is a forest 
form, which has disappeared from parts of Jut
land and Bornholm, where the heather took 
over, probably because it is easier detected by 
predators than the normal colour form in open 
habitats. The occurrence along the west coast 
could then be a relict. 
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Boganmeldelser 
Michael Chinent: Killers of the Wild. The tech
nology of predation in the plant and animal 
world. Konsulenter: Pat Morris &Diane Hughes. 
224 sider, meget rigt illustreret med tegninger 
og farvefotografier. Pris : f, 7,95. Salamander, 
London 1979. 

Ovennævnte undertitel, der kun findes på 
omslaget, giver en god forsmag på bogens ind
hold. Forf. forstår at få væsentlige ting frem; 
han er faglig medarbejder ved BBC' biologiske 
programmer og har øvelse i at gøre sine over
skrifter både journalistisk klingende og sagligt 
dækkende. Stoffet er delt i talrige, indbyrdes 
ret uafhængige tekster, de fleste på 2 sider. 

I et indledende kapitel gør forf. rede for sit 
emne og giver eksempler på jagtmetoder og 
fødekæder. Resten af stoffet er delt i 4 hoved
afsnit. I det første omtales typer, der som gop
ler og søanemoner, knælere og visse edderkop
per passivt afventer, at deres fødedyr skal 
komme inden for rækkevidde. Derefter be
handles de former, der benytter en eller anden 
slags fælder, således myreløvelarven og forskel
lige edderkopper; fisk og snapskildpadder med 
byttetiltrækkende gevækster samt insektædende 
planter er også placeret her. I det største ho
vedafsnit, om de egentlige jægere, der er på 
142 sider, skelnes mellem »rovdyr«, der fanger 
deres bytte på land, enkeltvis eller i grupper, 
i vand og i luften. De første fremstillinger af 
solitære jægere handler om rovsnegle, tæger, 
edderkopper og skorpioner derefter følger om
taler af springpadder, øgler og slanger, og en
delig 12 artikler om pattedyr, hvoraf 10 om 
rovdyr, l om pungdyr og l om termit- og 
myrespecialisterne. Teksterne om de sociale 
dræbere starter med hærmyrerne, fortsætter 
med løver, hyæner og ulve, og slutter med 
hyænehunden, den mest udprægede støver af 
dem alle. Artiklerne om luftens jægere behand
ler forskellige insekter, flagermus og fugle, 
herunder også de fiskeædende styrtdykk�re. 
Som jægere i vand beskrives en b�o�et samhng 
fra søstjerner, blæksprutter og giftige snegle, 
rovfisk, krokodiller og fiskeædende fugle, der 
ikke styrtdykker, til vandformerne blandt patt�
dyrene, incl. isbjørnen. Det sidste ho�eda�smt, 
der kaldes »man the hunter«, er kun pa 6 sider; 
det har et par dejlige billeder af jægere fra 
Sydafrika, Borneo og Australien, og et mere 
banalt af søbjørnedrab i det nordlige Stillehav. 
Bag i bogen findes en litteraturliste, index og 
en fortegnelse over fotografer og tegnere; de 
sidstes arbejder er ikke de mindst vigtige ind-
slag. B. Løppenthin 
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John G. Larsson:  Fra urokse til kødfabrik. 80 
sider. Illustreret med tegninger og fotos i s/h. 
Pris kr. 69,50. Forlaget Skarv. Holte 1980. 

Jørgen Christiansen: En bog om skildpadder. 
64 sider. Illustreret med tegninger og fotos 
i s/h. Pris kr. 59,50. Forlaget Skarv. Holte 1980. 

Gerth Hansen: Guldsmede. 64 sider. Illustreret 
med fotos i s/h og farver. Pris kr. 69,50. For
laget Skarv. Holte 1980. 

Ovennævnte tre bøger er kommet i Skarvs 
suleserie, beregnet til supplerende læsning for 
skolernes ældre klasser. De skal nævnes her 
i Flora og Fauna, fordi de også har bud til 
voksne natminteresserede. John G. Larsson skri
ver en spændende og tankevækkende beretning 
om uroksens vej til den moderne malkekos pla
cering i det industrialiserede produktionssam
fund. Jørgen Christiansen fortæller om skild
padderne, en 200 millioner år gammel dyre
gruppe, der nu er ved at uddø, og han giver 
anvisninger på, hvordan man bør behandle 
disse dyr, hvis man holder dem som kæledyr. 
Endelig kan det ikke skjules, at anmelderen 
anser Gerth Hansens bog om guldsmede for at 
være den interessanteste af de tre. Toldkontrol
løren fra Randers skriver ud fra egne iagttagel
ser, og alle de smukke fotos i s/h og farver har 
han selv optaget. Alt vidner om en stærk beta
gelse af det, der foregår ude i naturen, om. en 
stor forståelse af smådyrenes liv og betydmng, 
og om fremragende evner til at delagtiggøre 
andre i de mange oplevelser med guldsmede, 
nymfer og voksne, ude ved søen og dammen og 
inde ved akvariet. Det må vist være årets fine
ste naturbog. 

Alle tre bøger er smukt og righoldigt i:llustre
rede, og priserne synes rimelige. Forlaget 
Skarv gør en uvurderlig indsats for at sprede 
kendskab til naturen. E. N. 

Torben Juul: Rav. 32 sider. Illustreret med teg
ninger og fotos i farver. Pris kr. 44,50. Forlaget 
Skarv. Holte 1980. 

Ole Zethner: Silke. 48 sider. Illustreret med 
tegninger og fotos i s/h og farver. Pris kr. 
49,75. Forlaget Skarv. Holte 1980. 

I Skarvs serie om naturprodukter foreligger 
nu disse to smukke småbøger, beregnet som 
supplerende læsning for 3.-5. skoleår, men �ed 
deres saglige tekst og mange pragtfulde Illu
strationer må de også kunne inspirere ældre 
ravsamlere og kommende silkeavlere i Dan-
ma�. E.� 



Floraen ved Frederik VII's kanal 

Af Jens Chr. Schou 
(Sallingvej 3, 9500 Hobro) 

Arbejdet med at grave en kanal i engene 
syd for Løgstør blev begyndt i 1856. 
Den skulle lede skibene uden om de 
store grunde i Løgstør Bredning og der
med lette sejladsen mellem den østlige 
og vestlige del af Limfjorden. 

Kanalen stod færdig i 1861 og havde 
en længde på 4,4 km. I den sydlige ende 
ved Lendrup blev der opført et stort 
havneanlæg og to huse for kanalbetjen
te. Ved Løgstør byggede man tilsva
rende den kanalfogedbolig, der i dag er 
indrettet som Limfjordsmuseum. 

På hver side af kanalen blev der an
lagt et vejspor, således at skibene - ved 
hjælp af heste - kunne trækkes igennem, 
hvis der var modvind. Kanalen fil< en 
dybde på 3-4 m og en bredde på ca. 
10 m. Den opgravede limsten kastedes 
op til en 2-4 m høj og ca. 20 m bred 
vold ud mod fjorden og strandengene. 

I år 1900 gravedes der en rende over 
Løgstør Grunde, og kanalen mistede sin 
betydning som trafikvej . Samtidig blev 
der bygget en dæmning over kanalen 
ved Lendrup. 

Denne oversigt omfatter kanalvolden, 
fra Løgstør i nord til Lendrup i syd, og 
de udenfor liggende strandsumpe, 
strandenge og sh·andvolde - et område, 
der i dag udgør en særdeles interessant 
botanisk lokalitet. Undersøgelser af om
rådet er foretaget i årene 1975-1980. De 
anvendte latinske navne følger Rostrup/ 
Jørgensen: Den danske flora. 20 udg. 
1973. 

KANALVOLDEN 
På langt størstedelen af selve kanalvol
den vokser planterne direkte på den op
kastede limsten. Kun på den midterste 
del, hvor der er sammenhængende krat, 
er der ved at dannes et ganske tyndt 
muldlag. På skrænten ud mod fjorden 

og på kanalryggen er vegetationsdækket 
ikke sluttet og hovedsagelig domineret 
af Håret Høgeurt (Hieracium pilosella) 
og af lave græsser som Katteskæg (Nm·
dus stricta), Bakke-Svingel (Festuca lon
gifolia) og Fåre-Svingel (Festuca ovina). 
Floraen er artsrig og præget af kalken. 
Hyppige er f.eks. kalkbundsarter som 
Eng-Havre (Avena pratensis), Hjerte
græs (Briza media), Blågrøn Star (Cm·ex 
flacca), Bakketidsel (Carlina vulgmis), 
Lav Tidsel (Cirsium acaule), Vild Gule
rod (Daucus camta), Vild Hør (Linum 
catharticum), Knold-Rottehale (Phleum 
bertolonii), Dunet Vejbred (Plantago 
media), Eng-Brandbæger (Senecio faco
baea) og Følfod (Tussilago fm·fam). En 
del sjældne planter, der ligeledes over-

��--=LØGS T� 

N 

l 
LIMFJORDEN 

1 KM 

Fig. l. Kort over Frederik den Syvendes Kanal 
med omgivelser. Det undersøgte område er 
skraveret. Frigg-øerne er kunstige og består af 
det oppumpede sand fra sejh·enden udenfor. 
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Fig. 2. Bidende Ranunkel (Ram1.nculus acris L.), 
lav form fra Lendrup. 

vejende er knyttet til kalkholdig bund, 
forekommer også og lokalt talrigt. Hvid
grå Draba (Dmba incana) findes kun i 
den sydligste del, hvor den vokser sam
men med Bakke-J ordbær (Fmgaria vir i
dis), Smalbægret Ensian (Gentiana ama
rella.) og Vår-Potentil (Potentilla taber
naenwntani). De to sidstnævnte vokser 
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dog også i den nordlige del nær Lim
fjordsmuseet. 

Det er karakteristisk for planterne på 
volden, at de gennemgående optræder i 
meget lave eller krybende former. Såle
des er Bidende Ranunkel (Ranuncu.lus 
acris) almindelig i kun 5-10 cm høje in
divider. Alm. Ene (Juniperus communis) 
bliver næppe mere end 30 cm høj, men 
breder sig over adskillige kvadratmeter. 
På vindsiden ud mod fjorden møder 
man hyppigt kun 15-20 cm høje eksem
plm·er af Alm. Hundegræs (Dactylis glo
memta). Sådanne former kendes også 
fra skrænter ved f.eks. Aggersund og 
Bulbjerg. 

På siden ind mod kanalen er vegeta
tionen sluttet. Her er planterne gennem
gående høje og kraftige. Alm. Hunde
græs (Dactyli.s glomemta), Rød Svingel 
(Festuca rubm), Fløjlsgræs (Holcus la
natus) og Eng-Rottehale (Phleum. pm
tense) dominerer. Af bemærkelsesvær
dige arter kan nævnes Sød Astragel 
( Astmgalus glycyphyllus ), Knoldet 
Mjødurt (FiUpendula vu.lgaris) og fra de 
mere åbne pletter Voldtimian (Calamin
tha acinos). 

KRATTENE 
Især på den midterste del af volden fin-

Fig. 3. De sydlige kanal
huse ved Lendrup. Kalk
volden her er voksested 
fm Hvidgrå Draba og 
Smalbægret Ensian. 



Fig. 4. Fra den sydlige del 
af kanalvolden. Til højre 
i billedet Fredelik den 
Syvendes Kanal. 

des der ret store krat af Havtorn (Hip
pophae 1'hamnoides), Alm. Hyld (Sam
bucus), Korbær (Rubus caesius) og Tid
lig Hunde-Rose (Rosa du:malis). I øvrigt 
findes der stedvis enkelte eksemplarer 
af Selje-Røn (So?'btts intennedia) og 
Dunet Gedeblad (Lonicera xylosteum). 
Sidstnævnte er måske spontan på kanal
volden. 

Det fugtige, skyggefulde klima under 
buskene giver voksemuligheder for Lav 
Ranunkel (Ranunculus 1'epens), Stin
kende Storkenæb (Geraniwn robertia
num) og Eng-Viol (Viola palust1'is). 

I lavninger mellem buskene trives den 
smukke orkide Sump-Hullæbe (Epipac
tis palustris) i store mængder sammen 
med Sød Astragel ( Astragalus glycyphyl
lus), Hjertegræs (Briza media), Hvid 
Okseøje (Ch1'ysanthemum leucanthe
mwn) og Alm. Knopurt (Centau?"ea fa
cea). Lokaliteten er desværre et yndet, 
om end ulovligt, teltslagningssted for tu
rister, og ofte camperes der lige oven 
i Hullæbe-bevoksningerne. 

FORVILDEDE OG INDSLÆBTE 
ARTER 
Gennem tiden er mange dyrkede arter 
blevet naturaliseret på kalkvolden. Den 
spontane danske art, Dansk Ingefær 
(A mm 1naculatum ssp. danicum) findes 

således i få eksemplarer under buske. 
Den er nok spredt hertil fra en stor, for
mentlig udplantet, bestand i Løgstør 
Skov kun l km borte. Af andre fm·vil
dede, men stedfaste, arter kan nævnes 
Ager-Hejre (Bromus arvensis), Peberrod 
(Armoracia 1'ttsticana), Pastinak (Pasti
naca sativa), Ensidig Klokke (Campa
nula rapunculoides) og Have-Malurt 
( A1'temisia absinthiwn). 

Indslæbte arter som Farve-Gåseurt 
(Anthemis tinctoria), Kløvplade (Be1'te
roa incana), Opret Hejre (Br01nus erec
tus) og Draphavre (Avena elatior) har 
dannet ret store og solide bestande -
dog især på den nordlige del af kanal
volden. På en lille skrænt ved de sydlige 
kanalhuse er Mursennep (Diplotaxi.s 
muralis) naturaliseret, og den sjældne 
flerårige varietet af arten (var. cattles
cens) er også fundet her i 1979, men er 
nu vist atter forsvundet. I 1955 blev 
Kegle-Limurt (Silene conica) fundet på 
skrænten ved Limfjordsmuseet, men 
trods grundig eftersøgning har den ikke 
kunnet genfindes. 

Ved en restaurering af kanalhusene 
i Lendrup i 1979 opstod der nogle store 
jorddynger, hvorved der blev grosted 
for en hel del almindelige ukrudtsplan
ter. Særlig hyppige var Alm. Pengeurt 
(Thlaspi arvense), Alm. Gåsemad (Ara-
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A 
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Fig. 6. A og B. Vej-Pileurt (Polygon.um hetero
phyZZ.us Lindm. var. crassifoUum (Lange) fra 
Lendrup. A. Blomst. Den matte, sortbrune nød 
rager ved modenhed kun netop frem af bloste
ret. B. Stængeludsnit under bladene. Længde
ribber uden vorter. C og D. Strand-Pileurt (Po
lygonum oxyspermum Mey & Bge.) fra Siider
manland, Sverige. C. Blomst. Den glinsende, 
lysebrune nød rager ved modenhed langt, ofte 
halvvejs, ud af blosteret. D. Stængeludsnit un
der bladene. Længderibber vortede. Benyt 
stærk lup ved undersøgelse af stængeludsnit 
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Fig. 5. Udsigt over området 
set fra sydlige kanalhuse 
i retning mod Løgstør. 
Uden for den stenede 
strand findes store lavvan
dede områder. 

bidapsis thaliana), Fliget Tvetand (La
m.ium hybridum), Finbladet Vejsennep 
(Sisyrnbrium sophia), Kølle-Valmue (Pa
pave1' a1'gernone) og Hvidmelet Gåsefod 
(Chenopodium album). 

STRANDSUMP OG STRANDENG 
I området ud for kanalvolden er der en 
smuk mosaik af strandsumpe, strand
enge, mindre søer og loer. Strandsum
pene er domineret af Tagrør (Phmgmi
tes austmlis) og Strand-Kogleaks (Sci1'pus 
rna1'itimus). Hist og her ses også små be
voksninger af Blågrøn Kogleaks (Sci1'pus 
tabemaernontani). I sumpen mellem 
Tagrørene findes spredte eksemplarer af 
Gifttyde (Cicuta vi1'osa). 

Den del af strandengen, der ligger 
nærmest ved kanalvolden, er ret artsrig. 
Her findes bl.a. Liden Skjaller (Rhinan
thus minor), Jordbær-Kløver (Trifolium 
fragiferum), Fjernakset Star (Cm·ex di
stans), Rødbrun Kogleaks (Scirpus m
fus), Fladtrykt Kogleaks (Scirpus com
pressus), Sandkryb (Glaux maritima), 
Harril (Juncus germ·di), Kommen (Ca
rmn cm·vi) og Rød Svingel (Festuca ru
hm). Uden for dette bælte aftager an
tallet af arter hurtigt, og de store strand-



Fig. 6. Vår-Potentil (Potentil/a. tabemaemontani Asch.) fra Lendrup. 

engsarealer er ganske domineret af Har
ri! (Juncus gemrdi) og Rød Svingel (Fe
stuca rubm). Hist og her vokser Vinge
frøet Hindeknæ (Spergularia media), 
Strand-Asters ( Aster tripoliurn), Strand
Vejbred (Plantago rnaritima), Strand
Trehage (Triglochin rnaritirnurn) og 
Sandkryb (Glaux rnaritima). Omkring de 
små, salte søer og loer findes Strand
Annelgræs (Puccinellia maritirna). Sø
erne er i øvrigt næsten vegetationsløse, 
kun ses der enkelte steder Alm. Havgræs 
(Rttppia maritima) og Børstebladet 
Vandaks (Potamogeton pectinatus). Ved 
udløbet af en lille lo findes en lille be
voksning af Kveller (Salicornia sp.) .  

STRAND OG STRANDVOLDE 
På den stenede strandbred, der strækker 
sig fra Løgstør og ca. l km mod syd, 
forekommer der en del spændende plan
ter. Strand-Hornskulpe (Glauciu1n fla
vurn) er nok den prægtigste af dem alle. 
Den er kendt herfra siden 1902, om end 

i stærkt skiftende mængde. De seneste 
år er der kun fundet 4-5 planter. Umid
delbart syd for området - nær Næsby
dale - findes der en større og mere sta
bil bestand. Forekomsten ved kanalvol
den er i dag Danmarks østligste. 

V ed Lendrup, hvor sh·andbredden 
over et længere stykke næsten udeluk
kende består af sand, blev der i 1958, 
i noget opskyl, fundet Strand-Pileurt 
(Polygonmn oxyspermurn). Denne art 
var da ikke set i Danmark i mange år. 
I de seneste år har det dog ikke været 
muligt at genfinde planten; men måske 
findes den stadig her - godt gemt mel
lem store mængder af den meget lig
nende Vej-Pileurt (Polygonurn hete1'0-
phyllurn var. crassifoliurn). 

FREMTIDEN 
Den væsentligste trussel mod lokaliteten 
er i dag tilgroning med krat, og inden 
længe vil det være nødvendigt at fore
tage beskæring af især havtornen. Mest 
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truet er i øjeblikket de små pletter mel
lem buskene, hvor bl.a. Sump-Hullæbe 
gror. 

Stadig flere og flere mennesker gør 
brug af kanalvolden som rekreativ om
råde. Den slitage, som herved påføres 
arealet, elimineres dog heldigvis ved sti
anlæg, der leder de besøgende uden om 
de mest sårbare dele. 

Hele området er fredet og som sådan 
beskyttet mod overgreb. Der er således 
grund til at tro på, at denne spændende 
lokalitet vil kunne bestå fremover. 

Fuldstændige floralister fra området 
er deponeret i Dansk Botanisk Forenings 
N aturlokalitetsregister. 
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Disse fire små bøger er efter det engelske, og 
de danske udgaver er delvis fremstillet i Eng
land, men bearbejdede af kompetente danske 
fagfolk. »Fugle« indeholder farvetegninger af 
240 arter af danske fugle med beskrivelse af 
deres fjerdragt, levesteder og stemmer. >>Patte
dyr« gengiver alle Europas pattedyr i farver 
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Cand.mag. Alfred Hansen, cand.scient. Bernt 
Løjtnant og seminarielektor Anfred Pedersen 
takkes på det varmeste for deres store hjælp
somhed i forbindelse med udarbejdelsen af ar
tiklen. H. Skovgaard Christensen takkes for op
lysninger om enkelte sjældnere plantefund. 
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med beskrivelse af spor, levesteder og adfærd. 
»Flora« afbilder over 350 danske urteagtige 
planter i farver med beskrivelse af hver art og 
med bestemmelsesnøgler efter det princip, som 
også er benyttet i Farveflora af R. & A. Fitter. 
I >>Træer« omtales næsten 200 europæiske træer 
og buske med gengivelse i farver og med de
taljetegninger af blade, fmgter og bark. Det er 
altså noget forskelligt, hvilket geografisk om
råde der dækkes. De simple bestemmelsestabel
ler kan vel anvendes, men de fleste, der anskaf
fer disse bøger, vil nok benytte farvebillederne 
til at finde ud af, hvilken art man har for 
sig. Det lille format, 8 x 12 cm, gør det let at 
stikke en af bøgerne i lommen og tage den med 
på søndagsturen. Billederne er anvendelige, 
teksten ganske udmærket og overraskende fyl
dig. I det hele taget blev jeg glædelig overra
sket ved nærmere bekendtskab med Gads Na
turperler. De kan selvfølgelig ikke honorere den 
alvorligt arbejdende naturiagttagers krav, men 
de opfylder sagtens den interesserede og vide
begærlige naturvandrers behov. 

E.N. 



Pattedyr på Samsø - før og nu 

Af K. Lamberg 
(Sø tofte l, 8791 Tranebjerg) 

Dyrelivet på Samsø er kun i ringe grad 
blevet undersøgt bortset fra vildtbiolo
gernes arbejde i Stavns Fjord. Det kan 
måske derfor have interesse at få en 
oversigt over pattedyrenes udbredelse 
på Samsø før og nu. 

Nogle af oplysningerne i det følgende 
stammer fra dyrlæge Andreas Petersen 
(A.P.) (1846-18�5), der i forrige århun
drede ivrigt studerede Samsøs natur. 
Han har efterladt et manuskript, der fin
des på Samsø egpsarkiv. 

Da øen tidligere har været sammen
hængende med Jylland, har der været 
mulighed for, at også større dyr har le
vet her. Det giver hjortene gode eks
empler på, og lad mig begynde med 
dem. 

Elsdyr (Alces alces). A.P. skriver i 
1877: »J eg har set Brudstykker af Hjor
tetakker fra en Mose på Besser Provste
gaards Mark, som jeg bestemte til at 
have tilhørt Cervus alces (Elgen)«. Og
så i nyere tid er der fundet rester af els
dyr. Da man i 1943 drænede en mose i 
Sildeballe, fandt man en elsdyrtak, der 
stadig opbevares på FilipsdaL 

Rensdyr (Rangife1· tarandus). På 
Samsø museum findes en rensdyrtak, 
der blev fundet ved grøftegravning ved 
Tranebjerg. Den bærer tydeligt spor af 
at have været tildannet som redskab 
(Nørre Lyngby-kulturen- Yngre Dryas
tid). (Nordmann 1944, s. 59). 

Kronhjort (Cervus elaphus). Der er 
fundet velbevarede takker flere steder 
på Samsø. 

Dådyr (Dama dama). I Kong Valde
mars J ordebog (1231) skrives om Samsø, 
der har været henlagt til kongens vildt
bane: »Der fandtes Daadyr, Raadyr, 
Harer og Marth«. Senere forsvandt då
dyret dog fra øen, men i 1738 blev ind
ført 6 stykker unge og gamle dyr fra 
Østrupgaard - nu Lerchenborg (Brat-

tingsborgs jagtprotokol). De sidste då
dyr forsvandt i 1958, og det skete for 
øvrigt på en mærkelig måde. Der var til 
sidst 13 dyr tilbage, og da de gjorde 
meget stor skade i skoven, ønskede man 
fra godsets side at reducere bestanden 
til 6-8 individer. Der blev skudt en 
hjort, og så forsvandt resten af dyrene 
sporløst, skønt der ikke blev holdt jagt 
på dem. Det antages, at de er svømmet 
bort. 

Rådyr (Capreolus capreolus). Rådyret 
har levet på Samsø i Bronzealderen, og 
der er bl.a. fundet rester ved en udgrav
ning ved Kolby, men det kendes som 
nævnt også fra Middelalderen. Senere 
må det være forsvundet, for først for 
godt 100 år siden kommer det atter til 
Samsø. På et bøgetræ i nærheden af mo
sen (Skovdammen) i Brattingborg Skov 
findes et gammelt skilt med følgende 
indskrift: 

Den 15. Marts 1871 slap jeg ved denne Bøg 
l Raabuk og 4 Raaer hvilket jeg har fanget 
i Boller Tingskov. I dette Aarhundrede har 
der ikke existeret Raadyr paa Samsø. 

Chr. Fr. Danneskjold Samsøe. 

Fra disse 5 dyr stammer således den nu
værende bestand, men der er sket blod
fornyelse flere gange siden. Skytten Arne 
Østergaard har meddelt mig, at bestan
den nu består af gode gennemsnitsdyr, 
men dog med forholdsvis lille krop, hvil
ket sikkert skyldes, at der er ret mange 
dyr på et begrænset område. Skytten an
slår antallet til ca. 250 dyr i Brattings
borg Skov og ca. 150 i Mårup Plantage. 

Porcinhjort (Russa porcinus), der har 
hjemme i området fra det nordlige For
indien til Vietnam, blev udsat på Brat
tingsborg ca. 1880, men vildtet kunne 
ikke trives og satte ofte kalv i februar. 
Det uddøde ca. 1911 ,  men der blev dog 
fundet en kastestang i 1919. Georg Mik-
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kelsen, Issehoved, har endnu et gevir af 
en porcinhjort, som hans fader har 
skudt. 

Sika (Sika nippon). 1912 blev der ud
sat en sikahjort og 2 hinder fra Sven
strup Dyrehave på Samsø; men da de 
gjorde skade i skoven, blev den sidste 
skudt i 1923. 

Ræv (Vulp.es vulpes). Ræven har fra 
gammel tid været på Samsø. Med mel
lemrum er den blevet udryddet, men 
man kender en række eksempler på, at 
den i isvintre på ny har invaderet øen. 
I forrige århundrede var der mange 
ræve på Samsø. Således blev der ifølge 
grevskabets jagtprotokol fra 1884-94 
nedlagt 87 ræve. Da greven anlagde fa
saneri i 1871, søgte man helt at udrydde 
ræven - og det skete i skoven, men mod 
nord lykkedes det først, da man med 
landbrugsministeriets tilladelse udlagde 
gift for rævene. 

Ikke blot i isvintre kom der ræve til 
Samsø, men også på anden måde er de 
nået herover. I sommeren 1915 løb en 
ræv bort fra et tilrejsende cirkus i Tra
nebjerg. Der blev skudt til den på jagten 
i oktober samme år i Brattingsborg Skov, 
og siden blev den hverken set eller mær
ket. Det samme gentog sig i 1917, da en 
ræv, der tilhørte cirkus Mundeling, slap 
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Fig. l. Det gamle skilt på 
Rådyrbøgen i Brattingborg 
Skov. (B. Thøgersen fot.) 

løs. Den første nat, den. var fri, delikate
rede den sig med 8 kyllinger. 

I de senere år er der for alvor kommet 
ræve til Samsø. I Danske Vildtundersø
gelser hft. 27 (1977), der handler om ræ
ven, oplyser skytten, at der i vinteren 
1969-70 blev set ræve på isen mellem 
Jylland og Samsø, og at der i foråret 
1970 blev fundet flere ilanddrevne ræve 
på øen. I marts fandt han selv på stran
den en druknet hunræv, der indeholdt 
flere fosh·e. Samme år forlød det, at der 
var kommet ræve på øen, og i sommeren 
1972 blev den første skudt i Brattings
borg Skov. Nu er der en veletableret ræ
vebestand på Samsø, og i 1979 er der set 
rævehvalpe adskillige steder. Skytten 
har meddelt mig, at der fra juli 1977 til 
februar 1978 er skudt 35 ræve på Samsø, 
hvoraf han selv har skudt de 14, så der 
er ingen tvivl om, at ræven er kommet 
for at blive. Det er et spændende rov
dyr, vi har fået til Samsø, og ræven kan 
måske være en god regulator for dyre
bestanden, men der kan godt være fare 
for, at den gør en del skade, bl.a. i reser
vatet i Stavns Fjord. Således blev der i 
1978 skudt 5 ræve på holmene, og det 
skønnes, at henved 2000 edderfugleun
ger og adskillige voksne er blevet ræve
nes bytte. 



Husmår (Martes foina). Husmåren 
har nok gennem tiden været det mest 
udbredte rovdyr på Samsø. Der er tal
rige beretninger om den og dens blod
bad på duer, høns, ja selv på kattekillin
ger. Ikke blot på gårdene og i halmstak
kene, men også i Brattingsborg Skov hol
der husmåren til. I et hult træ var der i 
1976 en hulduerede, men året efter ind
rettede husmåren sit bo i træet. 

Grævling (Meles meles). I begyndel
sen af 1930'me blev der i en grusgrav 
på Brundby Mark fundet to grævlinge
kranier, de eneste vidnesbyrd om dette 
dyr på Samsø. 

Odder (Lutm lutm). Om dette dyr 
skriver Andreas Petersen i 1877 : »Lutm 
vulgaris (Fiske-odderen) er almindelig, 
hvor der er Samlinger af Rullestene nær 
Havet. Således findes de og yngler mel
lem Stene ved Kaasen, Ballen, SeJvigs
Broen og ofte i Stendiger, som ligger nær 
Havbredden. Den findes ogsaa paa Hol
mene, men var for 10 Aar siden meget 
sjældnere end nu«. Den sidste odder 
blev skudt ved Kolby Kås 1928-29. 

Husmus (Mus musculus). Husmus er 
almindelig på marker og i huse (lys 
form). 

Skovmus (Apodemus sylvaticus). Den
ne art er sikkert almindelig på egnede 

Fig. 2. Langøret Flagermus 
fra Tranebjerg Kirke. 
(Thranum fot.) 

steder. Jeg kender skovmus fra Mårup 
Plantage, Tranebjerg, Kolby og Brat
tingsborg. Mens jeg har fanget 10 hus
mus i vort hus fra 3/10-5/11 1980, fan
gede jeg fra 27/11-11/1 1981 udeluk
kende skovmus (8). 

Andre musearter er ikke påvist - hel
ler ikke markmus, men en nærmere un
dersøgelse mangler. 

Rotte (Rattus norvegicus). Den brune 
rotte findes overalt, selv langt fra boli
ger, f.eks. i skoven. Her så jeg engang en 
rotteveksel, der førte fra et dødt rådyr 
tii et rottehul få meter borte. Rottestien 
var ligefrem polstret med rådyrhår. Ved 
stranden har jeg set rottehuller, hvor 
indgangen var dækket med blåmuslinge
skaller. På holmene og Besser Rev kan 
rotterne være en fare for fuglebestan
den. 

Bæver (Ca$tor fiber). Ved den tidlige
re nævnte bronzealderudgravning fand
tes knogle af bæver. Det har zoologisk 
interesse derved, at det er et af de yng
ste fund fra landet. (U. Møhl). 

Hare (Lepus capensis europaeus) er 
almindelig. 

Af insektædere mangler muldvarp 
(Talpa europaea). Det skyldes sikkert, at 
muldvarpen er indvandret så sent til 
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Danmark, at Samsø på det tidspunkt var 
en ø. 

Pindsvin (Erinaceus eumpaeus) findes 
overalt. 

Dværgspidsmus (Sorex minutus). Det 
ser ud til, at dette dyr er den alminde
ligste spidsmus på Samsø. 

Almindelig spidsmus (Sorex araneus) 
ser man ikke ret tit, og vandspidsmus 
(Neomys fodiens) har jeg endnu ikke 
observeret. 

Flagermus findes over det meste af 
øen, men er ikke særlig talrig. A.P. skri
ver (1877) : »Her findes Flagermus, men 
kun sjældent, om der er flere end en 
Art, ved jeg ikke, thi kun et Par Fund 
er mig bekjendte, uden at jeg bestemte 
Arten. De fandtes i Mønningen af Ud
huse hængende, men de skal ogsaa være 
set i Kirkerne«. 

Siden er det lykkedes mig at indsende 
4 arter til Zoologisk Museum. 

Skimmelflagermus (V espertilio m uri
nus). Denne flagermus blev taget le
vende i december 1955 på loftet i et hus 
nær Vesborg fyr. Den blev sat tilbage til 
loftet, men da den senere døde, blev 
den indsendt til Z.M. 

Langøret flagermus (Plecotus auritus) 
er nok den almindeligste flagermus på 
Samsø og er bl.a. kendt fra Tranebjerg 
kirke. 

Brunflagermus (Nyctalus noctula) ken
des fra Tranebjerg, Kanhave og Hård
mark. 

Dværgflagermus (Pipist1·ellus ptpt
st?:ellus). En lille, ret medtaget flager
mus, der var fundet i skovfogedboligen 
Ørnslund, blev indsendt til Z.M. Det var 
en dværgflagermus eller muligvis en 
troldflagermus. 
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Sydflagermus (V espe·rtilio serotinus ) . 
Den 1/9 1979 fløj en flagermus ind i en 
bil mellem Onsbjerg og Tranebjerg (ved 
Kongehøjen) . Det var en sydflagermus.  

Om sæler ved Samsø gives der en 
række oplysninger i Danske Vildtunder
søgelser hft. 26. 

Marsvin (Phocaena phocaena). Denne 
vor mindste hval trækker om foråret fra 
Kattegat ind i Østersøen; om efteråret 
og vinteren går trækket den anden vej. 
Der kan endnu ses marsvin ved Samsø, 
og det er ikke ualmindeligt at finde 
døde marsvin langs kysten. 

Spækhugger (Orcinus orca). I 1862 
strandede en spækhugger ved Samsø. 

Næbhval (Mesoplodon bidens). Denne 
sjældne hval forvildede sig den 10/ll 
1957 ind i Stavns Fjord. Et par strand
jægere fandt den og solgte den til de
struktionsanstalten. Her så jeg den par
teret i mange stykker. Jeg fik overladt 
hoved- og halestykke, som blev indsendt 
til Z.M. 

Ovenstående omtale af pattedyr på 
Samsø gør ikke krav på at være fyldest
gørende, men måske kan den være 
grundlag for en mere tilbundsgående 
undersøgelse. 
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Søpungen Styela clava Herdman 1882. Ny ascidie-art 
for Danmark 

Af Janne Christ-iamen & Jens C hr. Thomsen 
(Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø) 

With an English summary 

Den 26. november 1980 iagttog forfat
terne til denne artikel for første gang sø
pungen Styela clava i den vestlige Lim
fjord ved Oddesund, ombord på Fiskeri
ministeriets undersøgelsesfartøj »Hav
musen«. 

Styela clava (se tegning/foto) er en 
stilket, op til 15 cm lang ascidie. Stilken 
udgør mindst 1/a af dyret, men udvikles 
først, når det er ca. 15 mm stort. De 
unge stadier kan inden da muligvis for
veksles med andre Styela-arter. S. clava 
er kølleformet med en vortet overflade 
på den øvre del og med tværrynker på 

den nedre. Farven er ravgul til brun, det 
vortede område er som regel lidt lysere 
end resten af dyret. Begge siphoner er 
ens, 4-lappede og bærer et karakteristisk 
mønster af brune og hvide længdestri
ber. Dette mønster strækker sig kun 4-5 
mm ned ad siphonerne. (På fotoet og på 
tegningen er siphonerne delvis kontra
herede efter fixering i formol). I det in
dre er S. clava karakteristisk ved at have 
2-3 gonader i venstre og 5-7 i højre 
side. Arten er førsthanlig, og æggene er 
selvsterile. Æg og larver er kun pelagi
ske i 48 timer. 

Fig. l. Styela clava Herdman tegnet efter levende materiale indsamlet ved Oddesund d. 26.11.80. 
Naturlig størrelse. (E. Beyerholm del.) 
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Fig. 2. 6 individer af Styela cla.va samt l eksemplar af Ascidiella aspersa (den glasklare til ven
stre) indsamlet ved Oddesund d. 26.11.80. Dyrene er fotograferet efter fiksering i formal, hvorfor 
siphoneme er kontraherede. (G. Brovad fot.) 

Styela clava sidder fastvokset på tov
værk, alger, muslinge- og østersskaller 
med videre. 

Arten er ny for Danmark og har i 2, 
muligvis 3 år levet i Nissum Bredning 
uden at være officielt registreret. De lo
kale fiskere hævder, at de i de sidste 2 år 
har observeret den, og at den specielt 
i år (1980) har bredt sig i fjordområdet. 
Arten formodes at være indslæbt til Lim
fjorden, da varigheden af æg- og larve
stadiet hos S. clava er så kort (som nævnt 
kun 48 timer), at naturlig spredning over 
en afstand af 500 km fra Holland til 
Thyborøn ikke er mulig. Derfor må in
troduktionen være sket enten via østers
import eller fra bevoksninger på skibs
skrog. 

De første eksemplarer, der indsamle
des, sad på linen til en markeringsbøje 
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ved et ørred-havbrug ved Oddesund 
nord. Adskillige stadier af den nye asei
die blev indsamlet og fixeret, heriblandt 
voksne individer. I litteraturen (Wallace 
1961) hævdes det, at gydetiden i Den 
engelske Kanal strækker sig fra juni til 
september, men da der som nævnt var 
voksne individer sammen med meget 
små individer på grejet (der var udsat l. 
4.1980), er der en begrundet formodning 
om, at gydesæsonen starter tidligere og 
slutter senere her i danske farvande. En 
undersøgelse af dette er i gang. 

Den 14. december 1980 returnerede 
vi til Limfjorden for at kortlægge artens 
udbredelse. Efter personlig indsamling 
og sammenholdt med interviews med de 
lokale fiskere omkring Nissum Bredning, 
på J e gin d Ø og ved Dover Odde er det 
nu klarlagt, at arten har bredt sig i hele 
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Fig. 3 .  Styela elava's ud
bredelse i Limfjorden 1980. 

N is sum Bredning og videre op på begge 
sider af Mors, langs vestsiden til Visby 
Grund og Dragstrup Vig og på østsiden 
til Sdr. Dråby nord for Nykøbing Mors 
(se kort 1) .  

I sommeren 1980 udførtes en grundig 
undersøgelse af epifaunaen i Thisted 
Bredning. Materialet herfra er bragt til 
Zoologisk Museum i København, men 
S. clava er ikke blevet registreret fra 
dette område. 

Da arten er i kraftig udvikling, er en 
udvidet undersøgelse af hele fjordområ
det i gang, også med det formål at kort
lægge, om arten er ved at blive en gene 
for fiskeriet. Fra Holland nævnes såle
des, at arten ved Wemeldinge er forøget 
i antal fra 300 til 500 individer pr. m2 
kun 3 år  efter inh·oduktionen i området 
(Buizer 1980). S. clava kendes i dag i 
Europa fra Holland, Frankrig, Irland og 
England, hvortil arten ved uheld blev 

g i s t r e redes decemher  1980 

10 20 30 km 

indslæbt i 1953-54 ved Plymouth (se 
kort 2). Bestanden i Limfjorden er såle
des S. clavas hidtil nordligste forekomst 
i Europa. Det egentlige oprindelsesom
råde er Det okhotske Hav, Sibiriens, Ko
reas og Japans kyster, og er her beskre
vet fra Challenger-ekspeditionen. 

SUMMARY 
Styela clava Herdman 1882. A 11ew species 
of ascidian from Denmark. 
Styela clava Herdman, 1882, is a species new 
to Danish water. It was recorded for the first 
time 26 November 1980 at Oddesund in the 
western part of the Limfjord. The original area 
is The Sea of Okhotsk and the coasts of Korea. 
In 1954 it was found in England (as Styela 
mammiculata Carlisle). Now it is recorded at 
the coasts of the Netherlands and France. S. 
clava has probably been introduced 2-3 years 
ago either attached to ship's hulls or by im
ported oysters. Its larval time is to o short ( 48 
hours) for natura! spread. It might become a 
pest for the local fishery being a competitor to 
musseJs and oysters. Equipment used for catch-



Styel a c l ava H e rd m a n ,  fore ko m s t  
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K o r t  2. 

Fig. 4 .  Styela clava' s forekomst i Europa. 

Boganmeldelse 
Robe-rt Btuton: Garnivores of Europe. 176 si
der, 16 tavler, hvoraf 8 i farver, 8 i sort, 23 
kort. Pris: f, 8,50. B. T. Batsford, London 1979. 

En både fængslende og instruktiv bog om 
samtlige rovdyrarter, der forekommer vest for 
Ural (bjerge+ flod) og det Kaspiske Hav, både 
oprindelige og i gammel og nyere tid indførte; 
de sidste er minken, der vist ikke altid gør så 
stor skade, som den kan få ord for, mårhunden, 
der er på vej ind i Norge, og vaskebjørnen, som 
har bestande i Hviderusland og omkring Rhi
nen, hvor man måske kan »takke« Hermann 
Gtiring for dens ·eksistens. Hver art får et spe
cialafsnit, der selvsagt er af højst forskellig 
længde, afhængigt af hvor omfattende undersø
gelser den pågældende form har været gen
stand for. Den røde ræv får således 15 sider, 
polarræven 4, odderen 11 og den sydøstlige 
tigerilder P/z. Tandsæt og andre anatomiske 
forhold omtales i et indledende kapitel på 17 
sider. Stykkerne om de enkelte arter er helliget 
biologien og mere specielle træk, der er stu
deret af talrige forskere, hvis arbejder er regi-
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ing flounder, cod and eel can be so tangled 
with S. clava that it is difficult for the fisher
men to clean the gear. 
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streret i en bibliografi på 10 sider. Hist og her 
nævnes adfærd, der kan forekomme lidt mysti
ske, og en lapsus kan også forekomme; således 
anføres Vestgrønland, men ikke Østgrønland 
som tidligere hjemsted for ulv. 

Bag i bogen omtales forvildede tamhunde, 
tamkatte og fritter ganske kort, og endelig fin
des et afsnit på 7 sider om de europæiske rov
dyrs livsmuligheder. De hårdest trængte er 
flodilder, odder, ulv og los. Det understreges, 
at terrænændringer kan betyde mere for rov
dyrenes trivsel end forfølgelse. De britiske ræve 
klarer sig således udmærket trods en årlig høst 
på 50-100.000 dyr. Også på fastlandet trives de 
og vandrer; i løbet af de sidste 40 år har de 
ført hundegalskab fra øst mod vest med en fart 
af 20-40 km om året. Det nævnes, at Danmark 
har kunnet holde sygdommen ude ved etable
ring af en sikkerhedszone »across the narrow 
nech Sønderjylland; men trods omfattende 
rævebekæmpelse har man ikke formået at 
standse smittespredningen i Frankrig. 

B. Løppenthin 



Faunaen i en kildebæk, Kousbæk ved Rebild 
Af Aage Helweg Glenstntp 

(Rosenvangsalle 191, 8270 Højbjerg) 

Meddelelser fm Naturhistorisk Museum, Arlws 

Kousbæk eller Kovadsbæk er et tilløb til 
Lindenborg Å i Himmerland. Den ud
springer vest for Rebild Bakker i en 800 
m lang nordgående dal med væld af kil
devand fra begge sider for derpå at fø
res under Rebildvejen og med et smukt 
snoet løb at fortsætte gennem engene i 
Gravlevdalen til Lindenborg Å. Dens 
udspring er en af vore største sumpkil
der (helokren), og kildebækken derfra 
løber i en indtil 100 m bred eng (16 m 
o. h.) mellem de over 100 m høje lyng
klædte Rebild Bakker mod øst og de 70 
m høje skrænter mod vest dækket af 
nåletræer i Vælderskov, en del af Rold 
Skov. Kildebækken har krystalklart vand 
og en bund af sten og grus, og bortset 
fra strømhullerne kun 10-30 cm dybde; 
bredden er flere steder 3-5 m. I de min
dre sidegrene, og hvor bunden dækkes 
af en artsrig vegetation af Sideskærm 
(Be1'ula erecta), Vandkarse (Cardamine 
amam) etc., er strømmen langt svagere 
og bunden derfor sandet med silt og de
tritus. 

Formålet med dette arbejde var at 
undersøge faunaen af vandmider i kilde
bækken og derved se overgangen fra 
den stenotherme kildefauna til den eury
therme åfauna, og det praktiske arbejde 
tog sigte på at få indsamlet så fyldigt et 
materiale af vandmider som muligt. Med 
tilladelse af Fredningsstyrelsen blev der 
månedligt febr.-dec. 1976, april 1977 og 
jan.-dec. 1978, i alt 23 gange, indsamlet 
prøver fra tre lettilgængelige steder i 
kildebækken, dels nær selve kildeområ
det ca. 75 m fra Rebildvejen, og dels lige 
syd for og nord for vejen, hvor der i 
skyggesiden af vejdæmningen var nogle 
større sten bevokset med mosset Rhyn
chostegium 1·iparioides, der er en fore
trukken småbiotop for flere arter vand
mider. Fra hvert sted blev der taget ca. 

l liter rankegrøde og nærmest kildeom
rådet to håndstore sten. Ved hjemkom
sten til Århus blev materialet slået ud i 
bakker i en kølig kælder, og i det påføl
gende døgn blev dyrene frasorteret. 

HYDROGRAFISKE FORHOLD 
Vandføring: De himmerlandske kilder 
har en ret konstant afstrømning året 
igennem, da de talrige revner og spræk
ker i den højtliggende kalkundergrund 
er vandfyldte og udgør et stort grund
vandsreservoir, men da Kousbækken ikke 
blot er afløb fra selve kildeområdet, men 
også afvander et 12,3 km 2 stort opland, 
vil der kunne være udsving i vandførin
gen på grund af varierende tilførsel af 
overfladevand. Hydrolog Lundager Jen
sen oplyser, at Det Danske Hedeselskab 
to gange har foretaget måling i Kous
bækken ved Rebildvejen: 

24-3-1980:  97,9 1/sck. (8,0 l/s/km2) 
26-8-1976 : 76,5 l/sek. (6,2 l/s/km2) 

Temperatur: Det fremsivende kildevand 
har hele året en konstant temperatur, 
nemlig årets middeltemperatur 7,5° C. 
Målinger i kildebækken ved Rebildvejen 
kl. 11 viste udsving på indtil 9° C. I 
1976 måltes den laveste temperatur: 
20/12 :  3,6° C, og den højeste måltes 
17/7 : 1 1 ,3° C. I 1978 måltes 22/2: 5,5° 
C, og den højeste 10/7: 12,6° C. I Lin
denborg Å vil temperaturen sandsynlig
vis svinge mellem 0° og 20° C. 

Iltmåling efter Wincldermetoden viste 
mætning eller overmætning med 02 . 
Det fremsivende kildevand er ikke ilt
fattigt, da nedsynkningen af regnvand 
gennem det tynde muld/morlag foregår 
hurtigt, idet den underliggende sprække
fyldte kalk virker som dræn. Den ringe 
vanddybde og kraftige turbulens i kilde
bækken vil hurtigt fremkalde mætning. 
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pH-måling med Mercks universalindi
kator viste udsving mellem pH 7 og pH 
7,5, gennemsnitlig pH 7,4. 

Hårdhed målt med Aquamerck og 
Duragnost reagenser viste udsving mel
lem 9 og 11 ,  gennemsnitlig 9,8 hård
hedsgrader. Da det nedsivende regn
vand kun optager lidt co2 fra jordluf
ten i det tynde muld/morlag, kan det 
kun opløse lidt af den underliggende 
kalk, og derfor er pH ikke særlig høj, og 
vandet ikke særlig hårdt, og der udskil
les derfor ikke kildekalk. 

KILDEBÆKKENS FAUNA 
De indsamlede faunaprøver, der omfat
ter 54 arter, giver oplysning om artssam
mensætningen og den relative hyppig
hed af de enkelte arter, men er ikke no
gen kvantitativ analyse. 

Af vandmider indsamledes ved må
nedlig prøvetagning to fulde årsserier, 
1976 og 1978, i alt 1294 stk. fordelt på 
8 arter: 

Fig. l. Kortet angiver beliggenheden af Kous
bækken midt i Himmerland som et tilløb til 
Lindenborg Å. 
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Fig, 2, Kortskitse over Kousbæk-området. De 
tre prøvetagningssteder er angivet ved a, b 
og c. 

l.  Hygrobates fluviatilis (Strom) . . . . . . 610 
2. Sperchon setiger Thor . . . . . . . . . . . . 221 
3. Lebertia stigmatifera Thor . . . . . . . . 140 
4. Lebertia giabra Thor . . . . . . . . . . . . . 65 

3-4. Lebertia-nymfer . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
5. Atractides nodipalpis (Thor) . . . . . . . . 126 
6. Sperchon gland11losus Koen, . . . . . . . 56 
7. Aturus fontinalis Ldbl. . . . . . . . . . . . . 15 
8, Atractides tener (Thor) . . . . . . . . . . . . 2 

I alt stk. 1294 

Af disse er Atmctides t ener (Thor) ny 
art for Danmark, og Aturus fontinalis 
Ldbl. ny for lokaliteten. Sperchon glan
dulosus og Aturus fontinalis er karakter
arter for kildebække. Midefaunaen vil 
blive udførligt behandlet i en anden af
handling, og kun den øvrige fauna skal 
gennemgås her. 

Den anvendte indsamlingsmetode har 
medført, at stenfaunaen sandsynligvis er 
underrepræsenteret. Af Gammarus pulex, 
Simulium sp. ,  Agapetus fuscipes, Silo ni
gricornis og andre, der forekom talrigt, 
blev der kun taget et repræsentativt ud
valg. Alt indsamlet materiale er tilgået 
Naturhistorisk Museum i Århus. 



BEMÆRKNINGER TIL FAUNA
LISTEN 
For at give et nogenlunde fyldigt billede 
af dyrenes biotopvalg, der jo også er be
stemmende for deres føde, er der fra de 
i litteraturlisten nævnte afhandlinger 
indhentet supplerende økologiske oplys
ninger, der måtte skønnes at være af 
intere�se. 

Orme 
Planaria gonocepha/a. Dette rovdyr er talrig på 
stenbund, men forekommer også i rankegrøden. 
Den betragtes af mange som et senglacialt 
relikt, typisk for kildebække, men i det stenede 
stryg i Arnå ved Solvig, hvor vandet på gmnd 
af turbulens altid var iltmættet, men opnåede 
sommertemperatur på 20° C, var arten tahigt 
forekommende. (Glenstrup 1974). 

Krebsdyr 
Gammar-us p ttlex findes især i strømlæ i ranke
grøden. Rytterstilling er iagttaget i marts og 
hunner med æg i juli og september. Der er ten
dens til dværgvækst, idet maksimumlængde for 
han er 16 mm, for hun 13 mm, men her er 
ingen længere end 12 mm. 

Insekter 
Døgnfluer 
Baetis rhodani forefindes hele året både på 
stenbund og i rankegrøde. A( de to årlige 

Fig. 3. Kousbæk set fra 
Rebildvejen den 18.6.76. 
(Glenstrup fot.) 

generationer af larver er vintergenerationen tal
rigst. Nymfer med store vingeanlæg træffes i 
april og august. 

Ephemerella ignita. De broget-spættede lar
ver fandtes i varierende størrelse i rankegrøden 
fra 17/6 til 26/10, hvilket viser, som påvist af 
Carlo Jensen (1978), at arten har en lang' flyve
tid (juni-oktober). 

Slørvinger 
Det kølige (5°-12°) og iltrige vand og den ste
nede bund er en gunstig biotop for slørvinger. 
Her er 6 arter, hvoraf 3 er karakterarter for 
kildebække. Larverne forekommer vinter og 
forår (26/9-18/6), de tre »vinterarter«, Protone
mura og Lettetm-arterne indtil midt i april, og 
de resterende »sommerarter<< indtil midt i juni. 
Isoper/a grammatica er rovdyr, mens henfal
dende løv er hovedføde for de øvrige arter. 
E. W. Kaiser har i 1967 fundet følgende andre 
arter ved Kousbækken: Leuctra. fusca, LetiCtra 
digitata og Nemaura cinerea. 

Vårfluer 
Af de 17 arter af vårfluer, som Anker Nielsen 
1942 udførligt beskrev fra de himmerlandske 
kilder, fandtes de 12 af arterne i Kousbækken, 
heraf er 4 ikke genfundet ved denne undersø
gelse, men tre af disse (Beraea pullata, Para- · 
chiona picicomis, Odontocent.m albicome) var 
sparsomt forekommende, og den fjerde art 
(Anabolia nervosa) ikke typisk for kildebække. 
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Faunaliste 

Vermes 
Planm·ia gonocephala Duges 
Gordius aquaf-icus Duj. 

Crustacea 
Gammarus pulex (L.) 

Ephemeroptera 
Ba iit-is rhodani (Piet.) 

• • • •  o o • • • • • •  

. . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . .  

Ephemerella ignita (Poda) . . . . . . . . .  

Plecoptera 
Protonenwra meyeri (Piet.) • •  o • • • • •  

Amphinemura sulcicollis (Stephens) . .  
Leuctra hippopus (Kempny) • • • • •  o .  

Leuctra nigra (Olivier) . . . . . . . . . . . .  

Nemurelia picteti Klapalek . . . . . . . .  
Isoper/a grammatica (Klap.) . . . . . . .  

Trichoptera 
Rhyacophila fasciata Hagen . . . . . . . .  
Agapetus fuscipes Curt. • • • •  o • • •  o • •  

Silo nigricomis Piet. • • • • • • • • • • • • • • o 

Halesus digitat·us Schrank . . . . . . . . . .  
Sericostoma personatum Spence . . . .  
Plectmcnemia conspersa Curt. . . . . . .  

Potamophylax IaUpennis (Curt.) l 
cingulatus (Steph.) . . . . . . . . . . . . . .  

Ecclisopteryx dalecarlica Kolenati 

Coleoptera 
Latelmis volckmari Panz. • • • • •  o • • • •  

Elmis maugei Bede! . . . . . . . . . . . . . . .  
Deronectes sanmarki Sahl. . . . . . . . . .  

Diptera 
Shnttlittm spinosttm Do by og 

c; ..... 
..;j 

>34 
l 

>82 

36 
29 

8 
62 
16 
4 

22 
4 

77 
>57 
>22 

20 
7 
3 

15 
8 

26 
l 
l 

Deblock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  > 133 
Shnulium angust-itarse (Lundstrtim) . .  
S-i.lnulium costatum Friederichs 
Simtdittm nitidifrons Edwards 

• • • •  o 

. . . . .  

Simulium ornatum Meigen • o • •  o • • • •  

Atherix ibis F. • •  o • • • • • • •  o • •  o • • • •  o 

Dicra.nota bimacttlata Schumm. 
Macropelopia sp . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trissopelopia longi.manus (Staeger) . .  
Diamesa insignipes Kieffer . . . . . . . .  
Diamesa latitarsis gr . . . . . . . . . . . . . . .  
Prodiamesa olivacea (Meigen) • o • • • •  

Pottlwst-ia longimmitts Kieffner • o • • •  

Brillia modesta (Meigen) 
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o • • • • • • • • •  
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> 4 
> 7 
> 2 
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Ettkiefferiella ven·alli-pupper 
(Edwards) o .  o o • •  o o • • • • • • • o • •  o • •  

Eukiefferiella discoloripes gr. verralli? 
Ettkiefferiella brevicalcar (Kieffer) . . 

Eukiefferiella claripennis (Lundbeck) 
E t�.kiefferie/la longicalcar gr. 
Synorthocladi-us semivirens (Kieffer) . 
Orthocladius thienemmmi Kieffer . . .  
Rheocricotopus fuscipes gr. . . . . . . . .  
M·icropsectm sp. 

Mollusca 

• •  o • • • • • • • • • • • • • • •  

Ancylus fltmiatilis Miill. • • • • •  o • • • • •  

Lymnæa pereger (Miill.) . . . . . . . . . . .  

2 x 
11 x 

l 
l 
l 
l x 
l 
2 (x) 
l 

>75 x 
>87 

Rhyacophila fasciata bygger ikke hus, men 
strejfer frit om på stenbunden efter bytte. Den 
er stærkt pansret og kan presse sin flade bug
side ned mod stenene og holde sig godt fast 
med sine kraftige ben og lange analføclder. 
Den forekommer dog også i rankegrøden. Den 
lange flyveperiode (april-oktober) bevirker, at 
der hele året igennem kan træffes larver i alle 
stadier og ses puppehuse fastspundet til sten. 

Agapettts fuscipes, Silo nigricornis og EccU
sopteryx ·d alecarlica tilhører også stenfaunaen, 
hvor de afgræsser algelaget på stenene. Larve
og puppehuse af Agapetus findes ofte i meget 
stort tal fastspundet til stenene, men nogle huse 
er tomme, idet larven bygger et nyt hus for 
hver af de 7 larvestadier. Silo belaster sit larve
rør med 2-4 par flade sidesten, så strømmen 
ikke river den med sig. Den flytter sig kun lidt. 
Dens puppehus er spundet fast til en større sten 
og rørets forende lukket med en lille flad sten, 
der fjernes, før puppen forlader huset. De tom
me puppehuse er meget almindelige på sten i 
bækken. 

De resterende 4 arter søger strømlæ i ranke
grøden, Potamophylax dog også på stenbund. 
Her lever de af friske eller henrådnende plante
dele. Puppehusene af Halesus og Plectrocnemia 
er fastspundet til sten. Fangnettet af Plectroc
nemia finder man i kildebækkens små side
grene, hvor strømmen er svag, og her fin
des også rørene af Sericostoma, kunstfærdigt 
bygget af små flade sandskorn kittet sammen 
med spind, så det får lighed med et terrazzo
gulv. 

Af disse 8 arter er de 4 karakterarter for kil
debække: Agapetus, Sllo, Sericostoma og Plec-

x 
x x 
x x 

x 
(x) x x 

x 
x x 

trocnemia. Silo og Plectrocnemia er senglaciale 
relikter, der er bevaret her, hvor sommertem
perahuen er lav, mens Agapettts og Sericostoma 
er sydlige arter, der her undgår lave vintertem
peraturer. 

Ved prøvetagningsstedet nord for Rebild
vejen fandtes 10/7-1978 tre larver af Limne
philtts lunatus Curt., hvilket viser, at her findes 
overgangen fra kildebæk til bæk. 

Biller 
Når Latelmis volckmari er almindeligt fore
kommende, mens Elmis maugei derimod er få
tallig, er det muligvis et substratspørgsmål, idet 
larverne af Elmis vanskeligt vil kunne holde sig 
fast på de glatte, afrundede sten i bækken, 
mens Latelmis' trinde larver er gravet ned i 
sandbunden. 

Vandkalven Deronectes sanma.rki er karakte
ristisk for bække med grusbund. De to klobil
ler, Latelmis og Elmis, har plastronånding. De-
1'0nectes er ikke som disse helt uafhængig af 
overfladen, men kan leve neddykket i lang tid. 

Tovingede 
Sinwlium. Bestemmelsen af lokalitetens 5 arter 
er foretaget af Frank Jensen. S. spinosum er 
den talrigste art, den er almindelig udbredt 
i hele Danmark i små og mellemstore vandløb. 
S. angustitarse er næsttalrigst forekommende, 
det er en rentvandsart i mindre vandløb. S. co
statwn er en rentvandsart skyllet ud fra Kous
bækkens kildeområde. S. nitidifro1lS er en vidt 
udbredt forureningstålende art, almindelig i 
Lindenborg A. S. omatum hører hjemme i større 
vandløb. 
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Athm-ix ibis må betragtes som tilfældigt fore
kommende, hvorimod stankelbenlarven Diera
nota er almindelig i slamdækket bund i kilde
områder. 

Chironom.ider. Den meget vanskelige bestem
melse af lokalitetens 14 arter er foretaget af 
Claus Lindegaard, fra hvis afhandling om Lin
ding A de i faunalisten anførte økologiske op
lysninger om ti fælles arter er hentet. Otte af 
arterne tilhører Orthocladinae, der er karakteri
stisk for faunaen i stærkt rindende vand. Brillia 
modesta er karakterart for kilder i Centraleu
ropa. 

Bloddyr 
AncyLus fluviatilis sidder fastsuget på sten, hvis 
algelag den afrasper. Den angives at forefindes 
som en dværgform i kildebække, men her i 
Kousbækken opnår den maksimallængde 6 mm 
og med et synligt vintermærke. Da den, som 
påvist af Poul Bondesen, kræver mindst 7,5° C 
for at yngle, lever den her nær sin nedre tem
peraturgrænse. 

Lymnæa pereger findes især i rankegrøden 
og optræder i en dværgform, idet højden her 
sjældent er over 10 mm (indtil 13 mm), hvad 
kun er det halve af den maksimale skalhøjde. 

Ingen af de to sneglearter skal op til over
fladen for at ånde; de får ilt fra vandet ved 
hudånding, Lymnæa især gennem følehornene. 
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Fig. 4. Håndstor sten fra 
kildebækkens strømleje. 
Til venstre ca. 100 larve
og puppehuse af Agapetus 
fuscipes, til højre en pup
pestenkiste af Rhyacophila 
fasciata. Kousbæk, 17.6.78. 
:clenstrup fot.) 

SUBSTRAT OG FØDE 
Blandt de faktorer, der er bestemmende 
for forekomsten af de enl<elte arter i et 
vandløb, er især substrat og føde vig
tige. 

Substrat. I undersøgelsesområdet er 
der tre hovedtyper af substrat, hver 
med sin tilhørende fauna: 

a. Sten- og grusbund i hovedløbet 
med stærk strøm. Stenene kan give 
strømlæ, og det tynde algelag, periphy
ton, på stenene leverer føde. De bedste 
eksempler på stenfaunaen er Agapetus, 
Silo, Ancylus, der ah·asper algelaget, og 
de fritlevende rovdyr Planm·ia og Rhya
cophila. 

b. Rankegrøden af højere vandplan
ter, der giver strømlæ og leverer en del 
af materialet til detritusfødekæden. Her
til Gammarus, Ephemerella, Lyrnnæa og 
flere arter vårfluer og dansemyg. 

c. Sandblandet silt og detritus med 
henfaldende planterester i bunden af 
rankegrøden og i kildebækkens side
grene med svag strøm. Hertil N em:u
rella, flere arter af slørvinger, vårfluer 
og dansemyg samt rovdyret Dicranota. 

Føde. Primærproduktionen i kilde
bækken er stor, idet den ringe vand
dybde og det klare kildevand giver rige
ligt lys til fotosyntesen, og der er ingen 
mangel på næringsstoffer, idet vandet 



om planterne stadig fornys. Belægnin
gen af alger, især diatomeer (periphy
ton), der som et grønligt-brunligt tyndt 
lag dække stenenes overflade, er som 
nævnt hovedføde for stenfaunaens plan
teædere. Derimod er den store primær
produktion af rankegrødens planter af 
ringe værdi som direkte fødekilde. 

Den vigtigste fødekilde for de fleste 
af vandløbets dyr er de henfaldende 
blade og deres belægning af bakterier, 
svampe og infusionsdyr. Dette materiale 
stammer dels fra selve vandløbet, dels 
tilføres der blade, pollen etc. fra omgi
velserne. Det er mikroorganismerne i 
denne detritusfødekæde, der anses for 
at udgøre hovedføden. Plectrocnemias 
fangnet og Simuliernes vifter kan frafil
trere de fineste partikler af detritus. De 
følgende led i fødekæden udgøres af 
rovdyr som Planaria, Isoperla, Rhyaco
plda etc., og som topkonsument kan 
nævnes kildeørred, Salvelinus fontinalis, 
en koldtvandsart, der blev indført fra 
Nordamerika for henved 100 år siden. 
Leg af kildeørred er iagttaget 27.11 .76 
og 28.2.78. 

Denne undersøgelse af Kousbækken har kun 
været mulig, fordi Fredningsstyrelsen gav til
ladelse til prøvetagning, statsskovrider Preben 
Møller gav tilladelse til at færdes på arealet, og 
på grund af hjælp fra flere specialister med 
bestemmelsen af materialet: E. W. Kaise-r (Slør
vinger), Bent Magensen og P. Wiberg-Larsen 
(Vårfluer), Frank Jensen (Kvægmyg) og Claus 
Lindegaard (Dansemyg). Carlo Jensen har væ-

ret en uvurderlig hjælper og rådgiver. Alle 
bringes en velment tak, også Undervisningsmi
nisteriet, der bevilgede mig delvis tjenestefri
hed i det første indsamlingsår. 
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Boganmeldelser 

Kield Hansen (red.) : Dansk Feltflora. 757 sider. 
739 figurer. Pris kr. 136,00. Gyldendal 1981. 
København. 

Så kom den - omsider. 17 kendte danske bo
tanikere har kunnet enes om et værk, der kan 
skaffe os af med vore to, efterhånden foræl
dede, nationalfloraer og med et slag blive 
FLORAEN. 

Man føler sig straks hjemme i Dansk Felt
flora: kendte dimensioner, kendte typer. Men 
den er mere opmuntrende at åbne end dem, 
vi har været vant til. Kirsten Tind's og Poul 
Juul's dejlige tegninger falder først i øjnene. 
Det er florategninger, der duer. 

Først kommer 40 sider almindelig botanik, 
omtrent som i den gamle Rostrup/Jørgensen. 
Dertil Raunkiærs livsformtyper, lidt taxonomi, 
nomenklatur samt oversigt over danske plante
fredninger. Meget nyttigt. 

Hovedindholdet begynder med »nøgle til fa
milier og enkelte slægter«. Siden følger under 
hver familie nøgle til slægterne, og under den 
enkelte slægt munder artsnøglen ud i artsbe
skrivelsen, som vi kender det fra Raunkiærs 
Flora. Beskrivelsen indbefatter en kort karak
teristik af voksestedet, en omtale af hyppighe
den i landets egne og en angivelse af udbre
delsen efter botaniske distrikter. 

Hen i ·  bogen findes »nøgle til løvfældende 
vedplanter i bladløs tilstand<<, en snedig måde 
at få den mest aktuelle del af Gram's og Jes
sen's forlængst udsolgte bog ud til brugerne 
igen 

En god ide er også oversigten over latinske 
og danske familie- og slægtsnavne og særlige 
danske artsnavne. 

Grundet ændringer i den systematiske op
fattelse er de enkimbladede anbragt som 2. 
klasse. Af samme grund er der nogen ændring 
i slægtsopdelingen i forhold til det vante. Man
ge brugere af de hidtidige floraer bliver for 
første gang stillet over for nugældende latinske 
navne. Her vil være meget at vænne sig til. 

Alle nøgler er togrenede, så man stedse væl
ger mellem to punkter med samme nummer. 
Der skal ikke mere startes med støvknaptælling, 
her må Rostrup-brugeren omstille sig. Men 
nøglerne synes så gennemtænkte og overskue
ligheden så god, at denne nøgletype nærmest 
er en lettelse for amatøren, i hvert fald efter 
lidt øvelse. For fagfolk er den slags nøgler det 
eneste rimelige. 

Oplysninger om blomstringstidspunkter er 
præcise. Arternes udbredelse er ført nogenlun
de op til nu, men registreringen af udbredelsen 
halter naturligvis en del bagefter. Dertil kom
mer, at den er behæftet med overordentlig 
mange fejl. Knoldkarakterer anvendes ikke i or
chidenøglerne, det vil spare den hårdt trængte 
familie for helt unødvendig opgraven. 
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Til gengæld for det, der er taget med, er der 
andet, som man må savne. Det gælder en liste 
over latinske artsnavnes betydning, der kunne 
glæde mange. Det gælder også latinske arts
navne i registret, det er tidsrøvende at mangle 
dem der. 

Det vil være uvant for tidligere Rostrup-bru
gere, at artsbeskrivelserne er meget kortfattede, 
de må i høj grad stykkes sammen af nøglernes 
oplysninger. Det får så være, hvis oplysnin
gerne da er der. Men for mange arters vedkom
mende lader det sig ikke gøre at fastslå blom
sterfarven ! Med ganske få ord på rette sted 
føjet til, havde mange artsbeskrivelser været 
bedre. 

Jeg kunne også godt have tænkt mig, at der 
havde stået, når en art var »truet<< eller »Sår
bar<<, jeg ville fornemme en beskyttelse ved det. 
Der står ganske vist nogle steder »i forsvin
den<<, men meningen skulle tydeligt være, at 
man bestemte dem uden at plukke dem. 

Forfatterne har opstillet den rettesnor, at 
indslæbte arter for at komme med i nøglerne 
skal være etablerede i danske plantesamfund 
inklusive kulturplantesamfund. Det har åben
bart været vanskeligt at fastslå, hvornår en art 
virkelig var etableret, eller hvomår det drejer 
sig om et kulturplantesamfund. Stivhåret Vej
sennep er med, fordi den har vist sig i en græs
mark. Italiensk Brandbæger er ikke med, for 
den er landet i en havn. Det hindrer imidlertid 
ikke, at andre arter i samme havn som Karse
arter eller Mursennep står i nøglerne. For bru
gernes skyld burde så mange arter som muligt 
have været med i nøglerne. Særligt for amatø
rer er forenklinger på dette punkt kun at øge 
bestemmelsesvanskelighederne. Han kan ikke 
som fagmanden bare lige se efter i en anden 
bog, når han finder noget mystisk. 

Pladsmangel og tekniske problemer. Måske. 
Nøglen over M ælkebøtter fylder 40 sider. For 
Brombærrenes vedkommende har man klaret 
sig med en henvisning til speciallitteratur. For 
Høgeurterne har man endda klaret sig uden en 
sådan, men den burde have været der. Det sy
nes jeg også, at man skulle have gjort med 
Mælkbøtterne. Øjentrøst og Løvefod fylder så 
lidt, at det føles rimeligt at have dem med, 
men man mangler tegninger af Løvefodarternes 
blade. Og mens vi er ved tegningerne, så er 
Butfinnet Mangeløv tegnet efter et meget urea
listisk eksemplar. 

Ved at stryge Mælkebøtte-nøglerne, ved at 
trykke lidt mindre end det helt smukke, og 
måske bruge tyndere papir samt ved at trykke 
for eksempel tegninger af blade noget mindre, 
kunne der være skaffet megen plads. Så havde 
de fleste indslæbte arter med tilhørende be
skrivelser i petit kunnet få plads i nøglerne. 
Og gad så vide, om der ikke desuden var blevet 



plads til tegninger af næsten alle arter. Det 
havde været vidunderligt. 

Det føles næsten pinligt at fremsætte ind
vendinger mod en så god flora, men det sker 
med håbet om fornyet overvejelse med henblik 
på næste udgave. 

Jeg har prøvet floraen af på de forhånden
værende forsommerplanter, det gik fint med 
det samme. Vi skal nok blive glade for vor nye 
veninde. Eiler Worsøe 

Stuart Keith & John Gooders: Gads Fttgleguide. 
761 sider. 613 farvefotos. Talrige tekstillustra
tioner. Pris kr. 120,00. Gads Forlag. København 
1981. 

Denne nye fuglebog adskiller sig på mange 
måder fra de gængse felthåndbøger. Formatet 
er anderledes : en høj, smal bog, tyk som en 
bibel. Fuglene er vist som farvefotos optaget 
i naturlige omgivelser. Feltbestemmelsen fore
tages efter et ganske nyt system ved hjælp af 
silhouetter og tommelfingermærker. Forklarin
gen på dette findes i den almindelige indled
ning, der efterfølges af farvetavlerne, hvor fug
lene af praktiske grunde er ordnet efter former 
og farver og for visse gruppers vedkommende 
efter opholdssted. I alt er gengivet 439 euro
pæiske fuglehanner i yngledragt suppleret med 
181 hanner, hunner og ungfugle i sommer- og/ 
eller vinterdragt 

Fotografierne er smukke og for de fleste fug
les vedkommende vellignende, ligesom også le
vestederne er ganske udmærket karakteriserede 
på fotografierne. Enkelte billeder er dog for 
ringe og burde have været kasserede. Om man 
vil foretrække fotografier fremfor tegninger ved 
bestemmelsen kan vel diskuteres. I virkelighe
den supplerer disse to måder at afbilde fuglene 
på hinanden og støtter derved bestemmelses
arbejdet. 

Efter plancherne følger en beskrivelse af ar
terne ordnet i familier og arrangeret systema
tisk. For hver art gennemgås udseende med 
fremhævelse af feltkendetegn, stemme, leve
sted, redeforhold og udbredelse illustreret med 
et lille Europakort. Dertil kommer nogle be
mærkninger om artens adfærd m.v. Bogen af
sluttes med forskellige tillæg: Liste over tilfæl
dige gæster. Kunsten at se på fugle. Ordliste. 
Fuglebeskyttelse. Registre over danske og la
tinske artsnavne. Denne bog. der på udmærket 
vis er overført til dansk af Niels Erik Franz
roann og Leif G. Larsen, skal nok hævde sig 
blandt de mange andre fuglebøger, der forelig-
� EN 

Ake Sandhall & Sven Almqttist: Edderkopper, 
me;ere, mider m.fl. 96 sider. 135 farvefotos. 
Pris kr. 96,50. P. Haase & Søns Forlag. Køben
havn 1981. 

Spindlerne er emnet for syvende bind af 
Haases naturguide-serie. Efter et alment afsnit 

om disse dyrs bygning behandles de enkelte 
grupper i systematisk orden. Hovedvægten er 
naturligt nok lagt på edderkopperne, og mange 
spændende ting om deres biologi gennemgås i 
tilknytning til de fremragende farvefotos, som 
Ake Sandhall er mester for. I væsentligt mindre 
afsnit fortælles om mejere (2 sider), mider (4 
sider), mosskorpioner (2 sider) og rigtige skor
pioner (l side). Sidstnævnte skal man dog til 
Sydeuropa for at træffe på. Udvalget af om
talte dyr er som i de øvrige bind bestemt af, 
hvilke fotos der har været til rådighed. Men 
omfanget af Sandhalls fotografiske virksomhed 
er så stort, at de fleste almindeligere edderkop
former er behandlet i bogen. For undertegnede 
er det særdeles glædeligt, at netop disse dyr 
får en fortjent reklame gennem en populær 
fremstilling. Men beklageligvis skæmmes den 
smukke bog af, at teksten ah for mange steder 
indeholder unøjagtige formuleringer, direkte 
misforståelser og mærkværdige trykfejl. For
danskningen er ligesom for de øvrige binds 
vedkommende foretaget af Leif Lyneborg, der 
absolut burde have afset tid til endnu en kritisk 
gennemgang af teksten før trykningen. Ikke 
mindst for en populær publikation gælder det 
om at være omhyggelig med, hvilke forestillin
ger man bringer videre. Når dette er skrevet -
og forhåbentligt forstået på rette vis og sted -
skal jeg gerne deltage i det i forordet udtrykte 
håb om at »bogen må inspirere andre til at 
tage den tradition op, der findes her i landet, 
for at studere især edderkoppernes levevis«.  

E.N. 

Guy N. Smith: Animal.s of the Countryside. 180 
sider, 12 farvetavler, udført af Martin Pettinger, 
og ca. 75 tegninger, dels gamle og dels nyere, 
der skyldes Pat Lakin. Pris : f 7,50. Saiga Pub
hshing Co., Hindhead (Surrey) 1980. 

En smukt produceret bog, hvis forf. har en 
levende interesse for dyrene i den natur, der 
omgiver ham; hans stil er flydende, hans ind
stilling praktisk og med udpræget vHdtbiolo
gisk baggmnd. Stoffet er delt i 23 ret selvstæn
dige kapitler, først 6 om mårfamiliens medlem
mer, derefter 4 om hjortene og om krybskyt
teri, l om vildkatten og l om ræven. Der er 
5 kapitler om gnavere, 3 om insektædere og 
l om hugormen; den er kommet med på gmnd 
af dens særstilling som områdets eneste gift
slange. I de sidste 2 afsnit behandles vildtkon
trol og jagtopsynets talrige arbejdsproblemer. 

Kapitlernes rækkefølge er noget usystema
tisk; men der er ikke flere af dem, end de er 
til at holde rede på. Deres disposition kan 
variere noget efter, hvad forf. skønner, at den 
alment naturinteresserede jæger og iagttager 
har bmg for at kende til forekomst, udseende, 
temperament, føde og yngleforhold m.v. Hans 
sympatier og antipatier fremtræder !dart, f.eks. 
i kapitlet om de to egern, hvor der ikke levnes 
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meget til den grå, amerikanske »trærotte«, hvis 
særdeles levedygtige britiske bestand har for
trængt den hjemlige røde art over store om
råder; den skal for øvrigt stamme fra nogle dyr, 
der slap ud i selveste Regent's Park. Han er 
mere positiv over for den hjemmehørende vild
kat, der nok er en voldsom jæger, og ræven, 
som han kalder »arch-villain supremo«. I Hu
strationsmaterialet er der grund til at fæste sig 
ved de mange morsomme gamle tryk, selv om 
de i dag kan virke lidt naive. De kunstnerisk 
utvivlsomt uangribelige farvetavler er en mere 
mat oplevelse. B. Løppenthin 

Christopher Grey-Wilson & Ma;orie Blamey: 
The Alpine Flowers of Britain and Europe. 
384 sider, hvoraf 144 kan opfattes som tavler, 
122 farvelagte og 22 i streg, desuden talrige 
spedaltegninger i sort og i farver samt 2 kort; 
Grey-Wilson har stået for tekst og stregteg
ninger, M. Biamey for farvebillederne. Pris : f 
5,95. Collins, London m.fl.st. 1979. 

Det behandlede område strækker sig fra 
Nordkap og de egne af Finland, der ligger nær 
Nordnorge, til Pyrenæerne og Apenninerne; på 
fastlandet er grænsen draget mellem de bøhmi
ske bjerge og Karpaterne og videre øst for Al
perne; bjergene i det nordvestlige Jugoslavien 
er også med. Efter en indledning med anvis
ninger vedrørende bogens brug følger farve
tavlerne med overfor stående tekstsider; man 
starter med nåletræerne og slutter med gøge
urterne. Fremstillingen gælder frøplanterne 
med undtagelse af græsser, halvgræsser og siv 
samt forvildede, florafremmede former. I tek
sterne beskrives planternes umiddelbart syn
lige dele, men ikke deres underjordiske, som 
kræver opgravning; endvidere angives blom
stringstider, voksesteder og beregnet højde 
over havet, som dog må reduceres lidt for de 
nordlige egnes vedkommende. Udbredelsen er 
markeret med bogstavsymboler. I adskillige 
tekster nævnes planter, der står den afbildede 
nær, men ikke har fået plads på tavlerne. På 
de 22 sorttavler med tilsvarende tekstsider be
handles forskellige familier fra nælder til kurv
planter. Bag i bogen findes en række appen
dices, bl.a. nøgler til bestemmelse af t'mkimbla
dedes blomster, blade af træer og store buske, 
venusvogn og stenbræk samt frugter af kors
blomstrede og skærmplanter. Endvidere er der 
her et glossarium over fagudtryk, et afsnit om 
bjergplanter på de Britiske Øer samt nogle vel
overvejede bemærkninger om fredning. 

B. Løppenthin 

To nye biologiske tidsskrifter 
PØ - Tidsskrift for praktisk økologi. Redaktion : 
Troels V. Østergaard. 4 numre årligt. Pris pr. 
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årgang kr. 44,50. Skarv Naturforlag, Konge
vejen 45B, 2840 Holte. 

Dette tidsskrift vil behandle emner vedrø
rende økologisk jordbrug, husdyrhold og selv
forsyning og dermed være med til en »revolu
tion«, hvis formål er at bringe rovdriften på 
naturens ressourcer og forureningen til ophør. 
Redaktionen udtrykker det håb, at PØ kan 
blive en hjælp til alle, der kan tilslutte sig disse 
tanker. PØ kan informere om forskningsresul
tater fra ind- og udland og derved blive et sted, 
hvor man kan finde konkrete oplysninger om 
økologisk jordbrug. PØ kan blive kontaktledet 
mellem alle, der i praksis arbejder med økolo
gisk jordbrug, og mellem avlere og brugere af 
økologiske produkter. PØ kan være med til at 
samle de kræfter, der arbejder for det økologi
ske jordbrugs sag og til at sprede de informa
tioner, der er »revolutionens« våben. 

Foranstående korte uddrag af redaktionens 
programerklæring skulle være tilstrækkelig til 
at give Flora og Fauna's læsere et indtryk af, 
hvad det nye tidsskrift vil komme til at inde
holde, og interesserede kan bestille PØ på 
ovenstående adresse. 

BIO-NYT. Redaktion: Ole Terney. 12 numre 
årligt. Pris halvårligt (6 numre) kr. 30,00 for 
enkeltpersoner, kr. 40 for institutioner. Giro 
7-35-87-25, Ole Terney, Falkonergårdsvej 4, 
1959 København V. 

Tidsskriftet BIO-NYT bringer forskningsre
sultater og nyheder inden for biologi, medicin, 
natttr og biologiske mil;øemner. A1tiklerne er 
udvalgt fra danske og udenlandske fagtidsskrif
ter og dagblade, og henvender sig til folk, der 
ønsker at følge med i debatten om biologiske 
emner, og som er interesseret i at være orien
teret om de nyeste opdagelser inden for dette 
store område. Der er henvisninger til refereret 
litteratur ved hver artikel. 

Tidsskriftet vil have interesse for biologilæ
rere i gymnasiet, HF og folkeskolen, og være 
spændende læsning for mange gymnasie- og 
HF -elever. Men det vil også have stor almen 
interesse. Et tidsskrift som BIO-NYT mangler 
i Danmark, mens populære, refererende tids
skrifter kendes fra mange andre lande. 

Artiklerne er korte og kontante og omfatter 
både lettere og mere vanskelige emner, men de 
vil alle kunne forstås af den interesserede læ
ser. Der vil blive udgivet halvårlige indholds
fortegnelser, og tidsskriftet vil derfor kunne 
bruges ved søgning af litteratur om aktuelle 
emner. 

Så meget skriver redaktionen om BIO-NYTs 
indhold, og abonnement på tidsskriftet kan be
stilles ved indbetaling på ovennævnte giro
konto. 



Foreningsnyt 

14.6.1981. Generalforsamling og ekskursion 
Generalforsamlingen afholdtes på Venge Klo
sterkro. Formanden, Poul Bondesen, bød vel
kommen og begyndte sin beretning med at 
mindes to af foreningens medlemmer, som er 
døde i løbet af året: tømrermester Richard 
Hansen og magister E. W. Kaiser. Især frem
hævedes E. W. Kaisers værdifulde videnskabe
lige arbejder inden for ferskvandsbiologien, 
hvoraf de fleste er publiceret i foreningens 
tidsskrift »Flora og Fauna<<. Dernæst gjorde 
formanden rede for det forløbne år siden eks
kursionen til Løvenholm skovene og Ramten 
skov i 1980. Medlemstallet er stadigvæk stag
nerende, og man drøftede muligheder for øget 
aktivitet og dermed også mulighed for øget 
medlems tilgang. 

Kassereren, Preben Jørgensen, fremlagde det 
reviderede regnskab, der godkendtes. Han med
delte, at medlemstilbagegangen også var et 
problem for de øvrige tilsluttede landsdelsfor
eninger, hvilket kunne spores i regnskabet gen
nem et fald i disse foreningers tilskud til udgi
velsen af »Flora og Fauna<<. Preben Jørgensen 
bad sig fritaget for hvervet som kasserer, og 
formanden takkede ham for omhyggeligt og 
veludført arbejde gennem tyve år. 

På valg var E. Worsøe og Preben Jørgensen, 
som begge blev genvalgt med akklamation. F. 
Naabye og Chr. Pilegård Andersen genvalgtes 
som revisorer. 

Bestyrelsen har konstitueret sig med P. Bon
desen som formand, T. Skytte som kasserer og 
E. Voigt som sekretær. E. Voigt 

Ekskursionsberetning 14.6.81 
Det dårlige vejr gav vanskeligheder for plante
studierne på ekskursionen til Stenskoven, Stjær 
Søskov og Tåstrup Sø's sydside. De to sammen
menhængende skove består af Bøg med et 
bunddække domineret af Enblomsh·et Flitter
aks (Melica 1miflora) og Alm. Bingelurt (Mer
curialis perennis). Af karaktedstiske arter bør i 
øvrigt nævnes Skovbyg (Hordelymus europa
eus), Gul og Hvid Anemone (Anemone mnun
culoides og A. nemorosa), Aks-Rapunsel (Phy
teuma spicata), Bjerg-Ærenpris (Veronica mon
tana), Lund-Fladstjerne (Stellaria nemorum ssp. 
glochidospemum) og Skov-Star (Carex silva
tica). 

Alle mindre våde enge var stærkt påvirkede 
af kunstgødning, der havde medført, at de nu 
var helt domineret af nogle få græsarter. Tvebo 
Baldrian (Valeriana dioica), der førhen var ud
bredt, var helt forsvunden, og Maj-Gøgeurt 
(Dactylorhiza ma;alis) var trængt tilbage til 
kanten af de vådeste områder. Her kunne man 
i vældmose se Engblomme (Trollius europaeus), 

Ægbladet Fliglæbe (Listera ooata), Fladtrykt 
Kogleaks (Scirpus compressus), Lancetbladet 
Ærenpris (Veronica anagallis), Kær-Høgeskæg 
(Crepis paludosa) samt Alm., Håret og Toradet 
Star (Cm·ex nigra, hilta og disticha). I de over
svømmede enge ved søbredden noteredes Top-, 
Forlænget-, Langakset- og Stiv Star (Carex pa
niculata, elongata, appropinquata og elata) end
videre Duskblomstret Fredløs ( Lysimachia thyr
siflom) og nogle almindelige arter. 

Områdets flora er, ganske vist for 100 år 
siden, beskrevet af Zahrtmann, cand. pharm. :  
En botanisk exkursion i egnen omkring Tåstrup 
Sø. - Botanisk Tidssklift 10, 1877-79 : 16-24. 
Det er meget lærerigt at læse den, når man 
lige har været der. Eiler Worsøe 
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for Naturhistorisk Forening for Jylland, 
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38785,69 
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