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- fugle i farezonen

Gennem hele foråret og forsommeren,
fra april til begyndelsen af juli, ruger
i hundredtusindvis af ænder, vadefugle,
måger og terner ved vore kyster. Re
derne er anbragt på jorden, og de er hos
mange arter særdeles simpelt bygget,
som f.eks. Strandskadens, vist på forside
billedet. Æggene ligger helt frit, og de
er camouflagefarvede, så de falder utro
lig godt sammen med strandens sten og
plantedække. Man kan let komme til at
træde på dem. Det samme gælder de
nyklækkede unger, der tiykker sig i san
det. Den øgede færdsel i naturen og ikke
mindst det stigende antal lystsejlere, der
gør landgang på øde kyststrækninger og
ubeboede holme, er blevet en trussel for
fuglene. Bliver terne- og mågekolonier
udsat for forstyrrelse, vil forældrefuglene
uafbrudt være på vingerne, og ungerne
skræmmes bort fra rederne. Blot et en
kelt ophold i en fuglekoloni kan øde
lægge en hel sommers afkom.
Fuglene skal have ro i yngletiden.
Det samme gælder for sælerne. De be
nytter øer med stenrev og sandrevler
som tilholdssteder i yngleperioden og
under pelsfældningen. De føder og dier
deres unger fra slutningen af juni til
begyndelsen af august, og de er stærkt
knyttet til ynglelokaliteten både før og
efter denne peroide.
Ovenstående er baggrunden for, at der
rundt om i landet på rev, øer og kyster
er oprettet ynglereservater for kystfugle
og sæler. Adgang er ikke tilladt i visse
tidsrum, hvis udstrækning og kalender
mæssige placering er afhængig af, hvilke
arter der holder til på lokaliteten. For
sælreservaternes vedkommende er også
et større vandområde omfattet af acl
gangsforbudet. Der må nemlig tages
hensyn til, at sæler flygter ud i vandet,
når man kommer dem nærmere end ca.
300 m.
Fredningsstyrelsen og Vildtforvaltnin
gen har sammen udgivet en folder, Yng
lereservater for sæler og kystfugle, for
synet med et kort over reservaterne med
de nødvenelige oplysninger om adgangs
forbudets varighed på de forskellige lo
kaliteter. Det kan også nævnes, at Dansk
Ornithologisk Forening tidligere har ud
sendt en folder, Ta' hensyn til fuglene,
der giver gode råd vedrørende hensyns
fuld færdsel ved vore kyster i fuglenes
yngletid. Begge disse foldere kan bl.a.
fås på biblioteket.

E.N.

Æglægningsadfærd og ægklækning hos døgnfluen
(Piet.) (Ephemeroptera)

Baetis rhodani

Af Johs. Bengtsson
(Roldvej 71, Haverslev, 9510 Arden)
With an English summary

INDLEDNING
Denne artikels formål er at supplere
forf. tidligere undersøgelser over biolo
gien hos døgnfluen Baetis rhodani
(Bengtsson 1973, p. 32-34).
Hvor ovennævnte undersøgelse fore
gik i en uforurenet og uoprenset kilde
bæk med måneds middelmaximums- og
middelminimums-temperaturer på hen
holdsvis 10,9 og 3,0° C, er nærværende
undersøgelse foregået i Haverslev bæk,
som på den aktuelle strækning har en
forureningsgrad på 11-(III) (Nordjyllands
Amts Vandvæsen in litt.), er udsat for
årlig oprensning og grødeskæring og har
måneds middelmaximums- og middel
minimumstemperaturer på henholdsvis
12,9 og 4,0° C.
Haverslev bæk er i undersøgelsesom
rådet ca. 2 m bred, vandoverfladen ca. 2
m under terræn, vanddybden ved nor
mal sommervandstand 20-25 cm og
bundmaterialet grus og sten op til næve
størrelse.
Undersøgelsesresultaterne er opnåede
ved indsamlinger, feltiagttagelser, felt
forsøg og laboratorieforsøg nov. 1979 nov. 1981. I denne periode er bækken
nov. - mar. besøgt mindst l gang må
nedlig, mens besøgene apr. - okt. var
mindst ugentlige, ofte daglige.
ÆGLÆGNINGSADFÆRD
Ved flere lejligheder har forfatteren for
søgt at fange subimagines af Baetis
rhodani i en pyramide-klækningsfælde
(Mundie 1956), men i modsætning til
Plecopterer er Baetis rhodani meget util
bøjelig til at klækkes inde i fælden. Det
er derimod observeret, at Baetis rhodani
S?S? gerne bruger fældens ben til at
lægge æg på. Det gav ideen til en inFlora. og Fauna 88: 27-34. Arhus 1982

direkte metode til registrering af hun
nernes forekomst via deres æglægning
samt til undersøgelse af selve æglægnin
gen.
I bækbunden nedrammes stålhegns
pæle. Ned over disse sættes 5 cm grå
plastic ldoakrør, som er inddelt i 4 langs
gående baner, som igen er opdelt i 2,5
cm brede nummererede bælter rundt om
røret, så røret på den måde opdeles i et
antal felter på 4X2,5 cm, hvorved æg
massernes placering kan sammenlignes
på forskellige rør, når disse anbringes
ens i vandet.
Plastrørene kan skiftes hver uge eller
oftere, og rørene med æg (se fig. 5) tages
med hjem til nærmere studium.
Sammenlignes ægmassernes antal på
rørene med tilstedeværelsen af S?S? på
lokaliteten, viser det sig, at i begyndel
sen og slutningen af flyvetiden, hvor kun
få imagines forekommer, registreres in
gen æglægning på rørene, hvorfor meto
den ikke er anvendelig til registrering
af flyvetidens absolutte længde, men nok
til at fastlægge tidspunktet for maxi
murosforekomst af S?S?. Metoden er des
uden velegnet til registrering af ægmas
sernes placering i forhold til strømret
ning og strømhastighed.
I begyndelsen af flyvetiden, hvor
klækningsmodne nymfer endnu udgør
en mindre procentdel af populationen,
vil der kun klækkes subimagines i ideelt
klækningsvejr, så der ikke findes sub
imagines hver dag, mens der senere, når
de klækningsmodne nymfer udgør større
procentdele af populationen, også klæk
kes subimagines, omend færre, i mindre
ideelt klælmingsvejr.
Subimagines og imagines er fundet op
til 250 m fra bækken. Det er især eJ eJ,
27

Fig. l. Undersøgelsesområdet i Haverslev bæk.
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Fig. 2. Plastrørenes anbrin
gelse i åen.

som flyver så langt væk, og det finder
hovedsageligt sted fra midt eftermiddag
til ud på aftenen i begyndelsen af flyve
tiden. Den normale flyveaktivitet er op
strømsflugt med parring i luften 2-4 m
over vandspejlet. Dette er iagttaget vi
suelt mange gange først på aftenen og
påvist ved feltforsøg (Madsen, Bengtsson
og Butz 1973).
Det er i 1981 observeret, at B. rhodani
hunner fortrinsvis lægger æg på stræk
Ilinger af bækken, som ikke er på langs
af den øjeblikkelige vindretning.
Æglægningsmodne hunner lander på
plastrørene med hovedet opad 5-10 cm
over vandoverfladen, her drejer de hur
tigt rundt, så de har hovedet nedad. Ca.
lige mange drejer med - og mod uret.
Hunnerne kravler derefter langs røret
ned i vandet, vingerne foldes langs bag
kroppen, efterhånden som dyret fm·svin
der under vandoverfladen. Når et pas
sende sted er fundet, aflægges æggene
ved at abdomen svinges fra side til side,
samtidig med at hunnen bevæger sig
fremad i takt med, at række efter række
afsættes på underlaget som en aflang
ægmasse. Nylagte ægmasser overlapper
ofte tidligere lagte. Æglægningen fort
sætter som beskrevet, selv om rørene
med æglæggende hunner tages op af

vandet. Jævnfør Elliott (1972 p. 47). (Se
fig. 3).
Efter endt æglægning kan hunnerne
vende omkring og krybe op over vandet
igen, men oftest gribes de af strømmen
og skylles bort. Det må derfor antages,
at det er mest almindeligt, at hver hun
kun aflægger Em ægmasse.
Det er i et enkelt tilfælde lykkedes at
tage tid på turen ned under vandet og
selve æglægningen. En afstand fra vand
overfladen til 20 cm dybde blev tilbage
lagt på 3 min. Selve æglægningen varede
42 min., hvorefter hunnen blev ført bort
af sh·ømmen.
De enkelte æg er ovale, ca. 0,15 mm
på længste led og 0,11 mm på kmteste.
Nylagte æg er råhvide, men ændrer i lø
bet af en uge farve over svagt brun til
mellembrun. (Fig. 4).
HUNNERNES KROPSLÆNGDE OG
AREAL AF ÆGMASSER
Benech (1972) finder, at antallet af lagte
æg pr. hun stiger med kropslængden. Så
fremt æggenes størrelse er konstant, vil
ægmassernes areal således være afhæn
gig af hunnernes kropslængde.
For at vise en sådan mulig sammen
hæng er der i 1981 målt et antal hunner
29
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Fig. 3. Æglæggende hun af Baiitis rlwdani. (Piet.) Sept. 1980.

og ægmasser, resultaterne af målingerne
fremgår af tabel l og viser, at større
middelkropslængde svarer til større æg
masser.
Ud fra æggenes størrelse og ægmas
sernes areal er en beregning af middel
antallet af æg pr. ægmasse de respektive
måneder forsøgt, men antallene er be
regningstal og sikkert for små. Blandt de
kendetegn, som iflg. Boble (1969 p. 498)
adskiller ægmasser af B. 1·hodani fra æg
masser af B. vemus, er, at i B. rhoda.nis
ægmasser er æggene mere åbent og ure30

gelmæssigt arrangeret, ofte med flere
lag i samme ægmasse, hvor ægmasser af
B. vernus er arrangeret tæt og regelmæs
sigt som en »brolægning« og i et enkelt
lag. Elliott og Humpesch 1980 anfører
ægantal op til ca. 4500 æg pr. Ba.iitis
rhodani hun.
ÆGMASSERNES PLACERING
I FORHOLD TIL STRØMMEN
OG UNDERLAGETS FARVE
For eksperimentelt at fastslå ægmasser
nes placering i forhold til strømmen var

to plastrør inddelt i felter, som ovenfor
beskrevet, placeret i bækken apr.-nov.
1980 og 1981 med ensartet orientering
i forhold til strømmen. Rørene blev skif
tet mindst en gang ugentlig og ægmas
serne optalt hvert felt for sig. (Se fig. 5).
Af et samlet materiale på 1676 æg
masser var 52°/o lagt på den strømlæ
side af røret, henholdsvis 21 og 25 Ofo på
siderne af rørene, som var på langs af
strømmen, og 2°/o på den direkte op
strøms side. Det fremgår endyidere af
materialet, at på alle sider af rørene var
ægmasserne talrigst nærmest bunden.
Sammenfattende kan siges, at B. rho
dani hunner til æglægning foretrækker
steder (se fig. 6), hvor strømhastigheden
enten på grund af direkte sh·ømlæ eller
friktion mod bunden er nedsat i forhold
til bækkens overfladestrømhastighed.
Ved slutningen af æglægningsperio
den optræder i højde med vandoverfla
den et fåtal usammenhængende ægmas
ser med vandret orienteret længdeakse.
Under arbejdet i bækken kunne det
iagttages, at æglæg·gende hunner fore
trak et par brune støvler for de grå plast
rør. Det ledte til et feltforsøg, hvor to
plastrør, inddelt i mørkegrå og hvide
kvadrater, blev udskiftet hver uge som
meren 1981.
Af 386 optalte ægmasser var 91 °/o
placeret på de mørkegrå kvadrater og
9°/o på de hvide. Som ovenfor nævnt
falder nylagte ægmasser bedst sammen
med de hvide felter, men efter få dages

Fig. 4. Ægmasse af Baiitis rhodani (Piet.). Æg
lægningen er begyndt øverst.

forløb er de mindst iøjnefaldende på de
mørke kvadrater.
ÆGKLÆKNING OG VAND
TEMPERATURER
Bohle (1969) og Elliott (1972) har med
materiale fra henholdsvis Tyskland og
England eksperimentelt undersøgt vand
temperaturens indflydelse på æggenes
klækning hos Baiitis rhodani.
Ved 6,8° C er 50 0/o af æggene klæk
kede ca. 43 dage efter lægningen, ved

Tabel l
Sammenhæng mellem hunnemes middelkropslængde, ægmassers middelareal og ægmassers bereg·
nede middelægantal hos B. rhadani.

Relat·ians between mean bady-length af females, mean area of egg-batches, and calculated mean
egg nu.mber pr. batch af BoiHis rhadani (Piet.)
Maj

1981
Juli
Juni

N

7,6

6,1

6,1

63

Middelareal (mm2) af ægmasse 34

25

25

120

2347

2347

fvliddelkropslængde i mm

Mean body-length in mm
Mean area (mm2) af egg-batch

M iddelantal æg pr. ægmasse

3191

Mean egg n umber pr. batch
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Fig. 5. Ægmasser af Baetis rhodani (Piet.) på plasticrør inddelt i felter. Der er vist 4 sider af
samme rør, I vender direkte nedstrøms, III direkte opstrøms, II og IV på langs af strømmen.

16-18° C er 50°/o klækkede ca. 13 dage
efter lægningen (Bohle, 1969 p. 525).
Ved 7 ,l o C er 50 0/o klækkede ca. 38
dage efter lægningen (beg. 33 dage ef
ter, afsl. 41 dage efter), ved 16,9° C er
50 0/o klækkede ca. 12 dage efter læg
ningen (beg. 11 dage efter, afsl. 14 dage
efter). (Elliott 1972 p. 49).
Denne artikels forfatter har maj-juni
1981 klækket æg under laboratoriefor
hold ved middeltemperaturerne 7,1 og
18° C ± 1,7° C (2 ægmasser ved hver
temperatur). Æggene var anbragt i rea
gensglas i temperaturreguleret vandbad
og udsat for den naturlige fotoperiode.
En akvariepumpe gav gennem injek
tionskanyler luft og vandbevægelse om
kring ægmasserne.
Ved 7,1 o C begynder klækningen 18
dage efter æglægningen og afsluttes 33
dage efter. Den største klækning finder
sted 19-24 dage efter lægningen.
Ved 18° begynder klækningen 8 dage
efter æglægningen og afsluttes 12 dage
efter (se fig. 7 ).
32

Disse resultater viser generelt samme
mønster i ægklækningens temperaturaf
hængighed som de citerede afhandlin
ger.
Bedre tekniske muligheder for tempe
raturstyring ville siklcert give større over
ensstemmelse mellem de citerede resul
tater og forf. forsøgsresultater.
NATURLIGE OG KUNSTIGE
ÆGLÆGNINGSUNDERLAG
Baetis rhodanis naturlige æglægnings
underlag er sten og andre faste gen
stande, som kun delvis er dækket af
vand. Som det fremgår af ovenstående,
lægger hunnerne overmåde villigt æg på
klækningsfælder, plastrør og støvler. I
Sønderup å er det sommeren 1972 ob
serveret, at plastrammer med objektglas,
som flere steder var lagt ud i åen i <!nden
sammenhæng, blev dækket med B. rho
clanis ægmasser.
Ligeledes i Sønderup å er det i 1974
observeret, at B. rhoclani <;?<;? lægger æg
på delvis overskyllede sten, men des-

Fig. 6. Fordelingen af B.
rl!odani ægmasser på plast
rør 1980 og 81 i forhold til
strømmen og afstanden fra
bunden af bækken.

uden kravler videre over selve bunden
af åen og lægger æg på sten, som er helt
dækket af vand, op til 50 cm fra nærme
ste sten, som rager op over vandoverfla
den.
I Haverslev bæk er det observeret, at
Sideskærm (Berula) og Pindsvineknop
(Sparganium) bruges som æglægnings
underlag.
Ved den årligt tilbagevendende op
rensning og grødeskæring i vore vandløb
fjernes mange sten og nedfaldne grene
samt udjævnes niveauforskelle i selve
vandløbets bund. B. rhodanis villighed
til at benytte unaturlige æglægningsun
derlag kan skyldes, at mængden af na
turlige æglægningsmuligheder reduceres
ved oprensning.
GRØDESKÆRING OG LIVSCYKLUS
U d over den indflydelse, som oprensning
af vandløb må antages at have ved at

reducere forekomsten af egnede æglæg
ningssteder, må også grødeskæringen

7.1'C

�

18'C

Fig. 7. Ægklækningens begyndelse og varighed
efter æglægning ved middel vandtemperaturer
på 7,1 og 18o C.
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antages at have uheldig indflydelse på
B. rhodanisnaturlige livscyldus.
I efteråret 1980 finder æglægningen
hos sommergenerations hunner sted uge
35-42 med maximum (51 Ofo) i uge 38.
Beregnet efter vandtemperaturerne i
bækken i dette tidsrum (efter Elliott 72)
klækkes disse æg uge 38-47 med maxi
mumsklækning uge 41, som dette år net
op falder sammen med grødeskæring.
Ægmasser og nyklækkede nymfer, som
befinder sig på grøden før skæring, vil
sandsynligvis dø på grund af iltmangel
i klumperne af drivende grøde. I 1981
skæres grøden i uge 43 og 44, hvor næ
sten alle æg, lagt af sommergeneratio
nens hunner, er klækkede.
De sidste klækningsmodne nymfer af
sommergenerationen er både 1980 og
1981 fundet lige før grødeskæring. Efter
grødeskæringen findes kun små nymfer
af den nye vintergeneration blandt bun
dens sten og grus.
I Haverslev bæk består populationen
af nymfer om vinteren derfor udeluk
kende af individer klækket fra æg lagt
af sommergenerations hunner. I den tid
ligere citerede undersøgelse (Bengtsson
1973) er populationen af nymfer om vin
teren sammensat af de sidste efternølere
af sommergenerationens nymfer og ny
klækkede vintergenerations nymfer. I
denne kildebæk skæres ikke grøde.
Oprensning og grødeskærings indfly
delse på invertebraterne i vore vandløb
bør undersøges nærmere, så der ved
fremtidige revisioner af kommunernes
vedligeholdelsesvedtægter for vandløb
kan tages behørigt hensyn til mindst
mulig skade for invertebratfaunaen.
SUMMARY
Oviposition behaviour and egg-hatching of Boe
tis rhodani (Piet.) (Ephemeroptera) has been
investigated in a slightly polluted lowland
brook 1980 and 1981.
The oviposition is investigated by means of
5 cm plastic tubes placed vertically in the
stream-bottom. Femaies prefer to oviposit in
areas, where the stream is not parallel to the
wincl-direction. Oviposition itself is deseribed
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and is once observed to last 42 min. Mean area
of egg-batches increases with increasing size
of the fernaJes (Tab. 1). 520fo of the egg-batches
are placed on the downstream facing side of
the tubes, 21°/o and 25 Ofo on the sides parallel
to the current, and 2°/o on the upstream facing
side of the tubes. The majority of egg-batches
a re placed near the stream hottom (N= 1676,
Fig. 6). The fernaJes prefer dark-grey areas for
oviposition (91°/o) to white areas (9 Ofo) (N=
386).

The egg-hatching period at 7,1 and 18° C.
is investigated in labaratory experiments. At
7,1 o the eggs hatch 18-33 days after oviposi
tion. At 18° the period is 8-12 clays after ovi
position. (Fig. 7).
It is supposecl, that the willingness of the
females to oviposit on e.g. plastic tubes and
rubber boots is causecl by Jack of natura! sub
strates, which are removed from the stream by
maintenance work.
Just before macrophyte-cutting each autumn
some hig summer-generation nymphs are found
both years. After macrophyte-cutting only
newly hatched nymphs remain. The macro
phyte-cutting eauses a reduction of the total
number of nymphs in winter, especially when
it coincides with egg-hatching.
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Myrefaunaen på Bornholm
Af Mogens Cissel Nielsen og Torben Frode Jensen
(Zoologisk Laboratorium, Aarhus Universitet, DK-8000 Århus C)
\Vith an English summary

Kendskabet til den bornholmske myre
fauna er yderst sparsomt. I zoo-geogra
fien om myrerne i Nordeuropa skriver
Baroni Urbani og Collingwood (1977)
specielt om Bornholm, at øen har en fat
tig myrefauna, der endnu ikke er til
bundsgående undersøgt. Baseret på op
lysninger hentet fra Larsson (1943), Bis
gaard (1944) og Collingwood (1979) kan
følgende artsliste angives:

oversigt i Fauna Entomologica Scandi
navica tilføjes følgende arter:
Myrmica wbra (L.)

Udbredt over hele øen.

Myrmica sabuleti. Meinert
Udbredt over hele øen.

Myrmica scabrinodis Ny!.
Udbredt over hele øen.

Lasius olienus (Fiirst.)
Meget almindelig på sandede områder.

Myrmica ruginodis Ny!.
Myrmica schencki Emery
Leptothorax acervonnn (Fabr.)
Leptothorax tubemm (Fabr.)
Fo1·micoxenus nitidultts (Ny!.)
Anergates at-ratulus (Schenck)

Formica fusca L.

Denne snyltende myreart er hidtil i Dan
mark kun fundet i et enkelt eksemplar (Cjl)
af Bisgaard (1944).
Te�ramorium caespitum (L.)
Camponatus ligniperda (Latr.)
Lasius flavus (Fabr.)
Lasius niger (L.)
Lasitts fuliginosus (Latr.)
Lasius meridionalis (Bondr.)
Formica rufiba·rbis Fabr.
Formica tnmcorum Fabr.

Formica polyctena Fiirst.

Mange - i det øvrige Danmark meget
almindelige - arter er s4ledes ikke regi
streret på Bornholm. På trods af dette
angiver Collingwood (1979) dog, at øens
artsantal ligger på 20-29. Det samme
antal, der angives for det vestlige Jyl
land, Fyn og Lolland-Falster (dish·ik
teme WJ, NWJ, SJ, F og LFM).
Under en indsamlingstur til Bornholm
i perioden 19.-22.5.1980 blev der samlet
myrer på 19 forskellige lokaliteter belig
gende jævnt spredt over hele øen. Efter
behandlingen af det indsamlede mate
riale kan der til Collin!0voods (1979)
Flora og Fauna 88: 35-36. Arhus 1982

Særdeles almindelig overalt.

Formica cuniw/mia Latr.
Hammeren

Fonnica wfa L.
Rø Plantage og Dueodde.
Udbredt over det meste af øen.

Formica pratensis Retz.
Rø plantage.

Det må forventes, at flere af de arter,
der yderligere er registreret for det øv
;rige Danmark, også 1forekommer på
Bornholm. Endvidere anfører Larsson
(1943) specielt for øen, at der er mulig
hed for at finde bl.a. Tapinoma errati
cum (Latr.), Diplorhoptrum friga:o,:
(Latr.) og Polyergus rufescens (Latr.).
Det må imidlertid konkluderes, at
myrefaunaen på Bornholm næppe om
fatter mere end ca. 30 arter. Antalsmæs
sigt er faunaen således betydelig fatti
gere end den, der findes på f.eks. Øland,
hvor der er registreret 45 arter.
Dr. C. A. Collingwood, Leeds, Eng
land, takkes for kontrol af vore bestem
melser. B. Overgaard Nielsen, Nils Sky
berg, Zoologisk Laboratorium, Aarhus
Universitet, og Dr. G. J. Peakin, Univer
sity of London, takkes for hjælpen ved
indsamlingerne.
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SUMMARY
The ant fauna of Bornholm has not been sys
tematically investigated, so Collingwood (1979)
could only give records of 15 species. Our col
lections in 1980 increased the number of ants
with nine species. Most of these species are
widely distributed on Bornholm and in the
other parts of Denmark.
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Boganmeldelser
Ulrikka Lollesgaard: Får til husbehov. 126 si
der. 25 s/h illustrationer. Pris kr. 69,50. Skarv.
l}olte 1981.
Bill Scott: Bier til husbehov. 80 sider. 40 s/h il
lustrationer. Pris kr. 59,90. Skarv. Holte 1981.
I slutningen af 1981 udkom to velskrevne og
fint illustrerede bøger i Skarv's serie om »Prak
tisk Økologi«.
Bogen om får rummer Ulrikka Lollesgaards
livslange erfaringer med hensyn til fåreavl.
Hun fortæller om staldindretning, fodring, klip
ning og slagtning. Hun beskriver indgående
fødselshjælp og lammenes behandling i den før
ste svære tid under opfostringen. Fåresygdom
me og deres behandling omtales ret udførligt.
Den begyndende fåreavler kan hente svar på
de fleste spørgsmål vedrørende fårehold i denne
bog.
En anden fonn for husdyrhold behandles i
Bill Scott's bog om bier. Heri beskrives en be
gyndervenlig metode til biavl så grundigt, at
det nok skulle lykkes den, der interesserer sig
for sagen, at avle honning nok til eget forbrug.
Bogen er oversat fra engelsk af Helle Drescher
og bearbejdet til danske forhold af biavler Poul
E. Hansen.
E.N.

Poul Egede Hansen: Honning
et naturpro
dukt. 48 sider. Rigt illustreret i s/h og farver.
-

Pris kr. 54,50. Skarv. Holte 1981.
Denne farve-billedbog i Skarv's naturpro
duktserie henvender sig med sin kortfattede
tekst især til børn og unge. Men Ole Andersens
mange pragtfulde farvefotografier af biernes liv
og biavlernes metoder vil sikkert virke inspire-
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rende på alle aldersgrupper, så man bliver in
teresseret i biernes liv og måske også i selv at
blive biavler.
E.N.

Jørgen Christiansen: En bog om krokodille-r.
64 sider. Mange sort/hvide illustrationer. Pris
kr. 69,50. Skarv. Holte 1981.

I denne meget smukt illustrerede bog beskri
ves de forskellige grupper inden for krokodille
ordenen. Forfatteren fortæller om deres biologi,
adfærd og økologi. Han fremhæver betydnin
gen af, at krokodillerne fortsat kan beholde
deres plads i naturens husholdning. Men i lig
hed med andre særprægede dyregrupper hat
krokodillerne altid været efterstræbt på grund
af deres formodede farlighed for mennesker og
husdyr. Dertil kommer, at man i nyere tid har
fundet anvendelse for deres skind i læderindu
strien, og med nutidens effektive skydevåben
er bestandene af disse dyr derfor blevet deci
meret til en grad, der nærmer sig udryddelse.
Nu er alle former for krokodiller optaget på
\Vashington-konventionens liste over truede
dyr med forbud mod eksport og import. Sam
tidig har man rundt i verden oprettet kroko
dille-fmme til opdræt af dyr, hvis skind kan
anvendes i industrien. Man må håbe, at disse
foranstaltninger kan bevirke, at nogle bestande
af krokodiller, alligatorer og gavialer kan over
leve. Dette må være konklusionen på oplysnin
gerne i denne fængslende bog af Jørgen Chri
stiansen. Helt så glad for situationen er han
dog ikke selv, når han slutter bogen med dybt
pessimistisk at skrive: »Krokodillernes æra på
vor klode er forbi. I fremticlens verden er der
ingen plads til vilde dyr«. Forhåbentlig får han
ikke ret.
E.N.

En partiel neoten larve af Butsnudet Frø

(Rana temporaria)
Af Jan Kjærgam·d

(Set. Annagade

7, l.tv., 8000

Larver af padder gennemløber normalt
et meget fast udviklingsmønster fra æg
til larve, over metamorfosen til færdigt
ungdyr, der kan gå i land. I nogle til
fælde ses det dog, at larverne ikke for
vandler sig, men forbliver på larvesta
diet og vokser videre. Fænomenet kaldes
neoteni. Der skelnes normalt mellem to
tal og partiel neoteni. I første tilfælde
bliver den forvoksede larve i stand til
at formere sig som larve, i sidste tilfælde
ikke.
Total neoteni kendes kun fra hale
padder, hvor visse arter endda kun fore
kommer som neotene, bl.a. Hulepadden
(Pmteus a.nguineu.s), medens andre er
neotene under nogle forhold og ikke un
der andre.

Århus C)

Hos danske padder er neoteni sjæl
dent påvist. Walhovd (1974) beskriver
et tilfælde af neoteni hos Lille Vandsala
mander (Tr#u.ru.s vulga.ris). Fra udlandet
er neotene padder bedre kendt, og i
nogle salamanderbestande er det reglen
frem for undtagelsen. Gislen og Kauri
(1959) omtaler bl.a. tilfælde af neoteni
hos Lille Vandsalamander under kolde
forhold og mener, at sådanne forhold
kan fremme neoteni.
Hos springpadder er neoteni vistnok
ikke tidligere omtalt i Danmark. Det var
derfor en overraskelse, da jeg 29/9-81
blev ringet op af Poul Thomsen fra Dan
marks Radio, som oplyste, at han havde
modtaget en kæmpehaletudse. Haletud
sen var fundet i en havedam, efter at de

Fig. l. Partiel neoten larve af Butsnudet Frø (Rana temporaria) fundet i havedam i Kjellerup, sep
tember 1981. (Merete Thaarup Jepsen fot.)

Flom og Fauna 88: 37-38. Arhus 1982
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øvrige haletudser havde forvandlet sig
og forladt vandet.
Efter samtalen var Poul Thomsen så
venlig at overlade mig dyret. Det viste
sig ved nærmere undersøgelse at være
en haletudse af Butsnudet Frø (Rana
tempomria). Den målte 63 mm, mod
normalt 45 mm. Bagbenene var dårligt
udviklede og målte kun 6 mm. Forben
var der ingen spor af. Der kunne altså
ikke være tvivl om, at det drejede sig
om et tilfælde af neoteni.
Hos neotene salamandre er det iagt
taget, at de metamorfoserer, når de skif
ter miljø (Gislen og Kauri 1959, Wal
hovd 1974). Ovennævnte haletudse har
nu gået en måned i et akvarium og viser
ingen tegn på at ville metamorfosere.
Neotene larver af Butsnudet Frø er
tidligere påvist i Sverige (Gislen og
Kauri 1959). Desuden er fænomenet
iagttaget hos Løgfrø (Pelobates fttscus)
og Grøn Frø (Rana tempomria), men
øjensynligt er fænomenet kun lidt om
talt.
Det er dog muligt, at neoteni er mere
udbredt end antaget, men at det overses
eller antages for larver af andre arter.
Dette var netop tilfældet med de sven
ske haletudser, der først blev antaget

for at være løgfrøhaletudser, som nor
malt bliver op til 10 cm. Da padderne
desuden ofte yngler i fladvandede hul
ler, vil de fleste ikke metamorfoserede
haletudser dø i vinteren, og dertil kom
mer, at Smith (1973) oplyser, at neotene
haletudser normalt dør ca. l år gamle.
Metamorfosen hos padder styres af
hormonet tyroxin fra skjoldbruskkirtlen
(Gislen og Kauri 1959). Ifølge Porter
(1972) er baggrunden for neoteni enten
at produktionen af tyroxin er utilstræk
kelig, eller at vævene ikke responderer
normalt på tyroxinet. Tilbøjeligheden til
neoteni skulle hos en del padder være
arveligt betinget, medens det i andre til
fælde skyldes fejl i hormonproduktionen.
Da springpadder ikke kan formere sig
som neotene, må årsagen her uden tvivl
være den sidstnævnte.
LITTERATUR
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ish Amphibians and Reptiles. With notes on Their
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Boganmeldelser
Graham Martin: Ugler. 30 sider. 30 farvefotos.
Pris kr. 39,00. Borgen. København 1982.
John B. Frøe: Nyttige insekter. 30

sider. 39 far
vefotos. Pris kr. 39,00. Borgen. København 1982.

Pat & Helen Clay:

Natsommerfugle. 29 sider.
36 farvefotos. Pris kr. 39,00. Borgen. København
1982.

Borgens Forlag udgiver en emneserie, beregnet
for læsning af elever i 3.-5. klasse. I denne serie
er der udkommet flere udmærkede hæfter med
biologiske emner. Ovennævnte tre titler er
netop udsendt, og som de foregående fortjener
de opmærksomhed på grund af deres redelige
indhold og smukke udstyr. De er let læste, sag-
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ligt korrekte og med store, fint reproducerede
farvefotografier. De er alle tre oversat fra en
gelsk af Jan Ethelberg, der tidligere selv har
skrevet værdifulde hæfter til serien. I først
nævnte hæfte fortælles om uglernes udseende
og levevis. Der gives anvisning på, hvordan
man kan undersøge uglegylp og på denne måde
få kendskab til uglernes føde. I denne fm·bin
delse savnes der oplysninger om de enkelte
knogler i gylpbilledet på side 19. I hæftet om
nyttige insekter beskrives en hel række insekter,
der gør nytte på forskellig vis, bestøver blom
ster, æder skadedyr, Javer honning og spinder
silke. Og endelig behandler det sidstnævnte
hæfte forskellige natsommerfugles udseende og
levevis, bl.a. er der en smuk billedserie af udE.N.
viklingen fra æg til imago.

Yngletidspunkt, trækbevægelser, dødelighed og dødsårsager
hos Husskade (Pica pica)
Af Anders Pape Møller
( Langelandsgade

220,

st. th.,

8200

Århus N)

With an English summary

INDLEDNING
Husskaden er kendt for i udpræget grad
at være standfugl. Dette er vist tydeligt
for danske (Asbirk 1972) og for engel
ske, skandinaviske og polske fugle (Holy
oak 1971, Rendahl 1960, Busse 1963). I
det følgende skal Husskadens bevægel
ser i relation til årstid, alder, tidsperiode
og geografisk område undersøges og dis
kuteres nøjere.
Endelig vil jeg komme med nogle op
lysninger om yngletidspunkt, dødelighed
og dødsårsager hos den danske bestand
af Husskader.
N. O. Preuss takkes for at have stillet
genmeldinger fra Zoologisk Museum,
København, til min rådighed.
MATERIALE OG METODER
Til denne undersøgelse er der benyttet
oplysninger om alle Husskader ringmær
ket for Zoologisk Museum og genmeldt
hertil før l. januar 1979. Publicerede op
lysninger fra Dansk Omithologisk Cen
tral frem til 1942 (Skovgaard 19301942) er også medtaget. I alt er der tale
om 127 genmeldinger. Fuglene er al
dersmæssigt fordelt i tre kategorier,
nemlig fugle i deres første år (1. år til og
med 30. april året efter ringmærknin
gen), ungfugle i deres andet år (2. år ha
l. maj til og med 30. april 2 år efter ringmærkningen) og ældre fugle, der alle er
) yngledygtige (3. års fugle og ældre).
YNGLETIDSPUNKT
Det formodes, at ringmærkningstids
punktet for kuldene siger noget om yng
letidspunktet for Husskaderne. De ring
mærkede kuld, 89 i alt, er ringmærket
mellem 2. maj og 28. juni med maksiFlora og Fauna 88: 39-45. Arhus 1982

mum og median 21.-25. maj (fig. 1).
Langt de fleste kuld er mærket mellem
6. maj og 9. juni. Det må formodes, at
de fleste og især de sene kuld i juni er
omlagte kuld.
En undersøgelse af kuldenes tidsmæs
sige fordeling viste kun ringe forskelle
mellem 1921-1940, 1941-1960 og 19611978 (fig. 1). Medianen for 1921-1940

1921-l.O
N=t.O

20

191.1-60
N=18

10

�

�

or-F=�--���---L-----L�--4
1961-78
N=31

z 10
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or-F=�----_,---L-L-====r--4
JYLLAND
N=t.3

ØERNE
N=t.6

JUNI

MAJ
MÅNED

(MONTH)

Fig. l. Fordelingen af kuld på femdagesperio
der i forskellige perioder og områder.

Distribution of clutches on five days periods in
different periods and areas.
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lå 21.-25. maj, for 1941-1960 16.-20.
maj og for 1961-1978 26.-30. maj. Disse
afvigelser er alle ret små, og det er usik
l<ert, om forskellene er reelle. Ændrin
gerne i klimaet i løbet af dette århun
drede kunne tænkes at have indflydelse
på æglægningstidspunktet, men en enty
dig sammenhæng kunne ikke påvises.
På samme måde viste det sig, at der
ikke var forskel på fordelingen af kuld
mellem Jylland og Øerne, idet hverken
maksimum, median eller variation afveg
fra hinanden i de to områder (fig. 1). Da
Jylland sammenlignet med Øerne har et
mere udpræget kystklima, kunne man
måske forvente, at æglægningstidspunk
tet var tidligere i Jylland, men det var
ikke tilfældet.
TRÆKBEVÆGELSER
Husskaden er som nævnt en udpræget
standfugl. Danske ynglefugle ringmær
ket som unger har maksin1alt bevæget
sig 351 km:
642932 28.5.1962 Skagen
x 25.2.1964 Vågå, Gudbrandsdalen, Norge,

men det almindeligste er bevægelser un
der 10 km.
Andelen af bevægelser over 2 km fra
ringmærkningsstedet er vist i tabel l.
Tabel l
Procentvise andel af Husskader, der har bevæ
get sig mere end 2 la11 fra 1·ingmærkningsstedet.
l . å - fugle i deres første leveår, 2.å - fugle i de
res andet leveår, 3.å + - fugle tre år eller ældre.

Percentage of Magpies recooe�·ed more than
km away fmm the ringi · n g place. Numher of
1'ecoveries in parenthesis. l.å - hirds in their
first year of life, 2.å- hirds in their sceond yea-r
of life, 3.å+ - hirds in thi1·d or later years of
life.
2

Periode

(Period)

l.å

Mar - Jun
Jul - Aug
Sep - Nov
Dee - Feb

13
17
40
25

Total

22 (91)

40

(37)
( 18)
(20)
(16)

Alder (Age)
2.å
71
50
50
33

(
(
(
(

7)
4)
2)
3)

56 (16)

3.å+
57
100
100
80

(
(
(
(

7)
2)
4)
5)

78 (18)

Tabel 2
Procentvise andel af Husskader ringmærket i
Jylland og på Øerne genmeldt mere end 2 km
fra ringmærkningsstedet Forklaring som i Ta
bel l.

Percentage of Magpies ringed in lutland and
on the Isles recooered more than 2 km away
fmm the ringing place. Explanations as ·in
Tahle l.
Periode

(Period)

l. å

Jylland

Alder (Age)
2.å

3.å+

Mar-Aug
Sep-Feb

3 (29)
8 (24)

33 (6)
50 (2)

67 (3)
100 (4)

Mar-Aug
Sep-Feb

19 (27)
33 (12)

40 (5)
33 (3)

33 (7)
20 (5)

Øe·me

Som det ses, var der for l. års fugle
langt flest bevægelser over 2 km om ef
teråret og vinteren, mens fuglene i yng
letiden og i ungeperioden efter denne er
meget stedfaste. For juvenile og adulte
fugle var materialet for begrænset til at
kunne analyseres.
Asbirk (1972) og Møller et al. (1978)
har nøjere omtalt de regelmæssige træk
bevægelser ved Skagen bl.a. på bag
grund af genmeldinger. Dette materiale
skal ikke omtales her.
På baggrund af disse trækbevægelser
skulle man formode, at de jyske Hus
skader måske i større udstrækning fore
tog trækbevægelser. Også fra Skandina
vien er det kendt, at fuglene i enkelte
områder f.eks. Non·land, Sverige, strej
fer mere omkring end i andre (Rendahl
1960). En fordeling af materialet på
fugle fra Jylland og Øerne viste for l. års
fugle, at de jyske fugle såvel i sommer
som i vinterhalvåret strejfede mindre
omkring sammenlignet med Øernes (ta
bel 2). For de ældre årgange var mate
rialet for lille til at kunne analyseres.
Det må formodes, at de større strejf
bevægelser på Øerne hænger sammen
med det koldere vinterklima der. Dette
forklarer imidlertid ikke bevægelserne
om sommeren.

En undersøgelse af de enkelte tids
perioder viste, at l. års fuglene fra 19211940 strejfede mere end fuglene fra
1941-1960 og fra 1961-1978 (tabel 3).
Det samme var tilfældet for de adulte
fugles vedkommende, mens 2. års fugle
var repræsenteret med for ringe et ma
teriale til at kunne analyseres. Grunden
til de mere omfattende strejfbevægelser
i tidligere p'erioder kan være, at de da
værende koldere vintre kan have bety
det mere omfattende bevægelser. En
mere nærliggende tanke er, at den føde
rnæssige betingelse for at være stand
fugl er blevet forbedret i løbet af den
omtalte periode fra 1921 til 1978. Ved
Skagen har det også vist sig, at træk
bevægelserne i 1970erne kun har været
af ret begrænset omfang, mens de tid
ligere var langt mere omfattende (Møl
ler 1978, Møller et al. 1978).
DØDELIGHED
Dødeligheden er beregnet efter formlen
N
lU =

-=--

-

X ·

dx

hvor N er antallet af genmeldinger i alt,
er årgangens nummer, og d x er antal
let af genmeldinger i en årgang (Laclc
1951). Genmeldinger fra 1970erne er
udelukket fra beregningerne, idet disse
fugle ilcke i alle tilfælde vides at være
døde. Ved beregningerne er der kw1 be
nyttet fugle fra og med 3. år, idet dødex

Tabel S
Procentvise andel af Husskader ringmærket i
forskellige perioder genmeldt mere end 2 lem
fra ringmærkningsstedet Forklaring som i Ta
bel l.

Percentage of Magpies ringed in various per
iods recovered more than 2 km away from the
ringing place. Explanations as in Table l .
Periode

(Peri.od)

1921-1940
1941-1960
1961-1978

l. å
30 (46)
12 (17)
6 (33)

Alder (Age)
2.å
33 (12)
67 ( 3)
100 ( 7)

3.å+
86 ( 7)
50 (22)
38 (48)

ligheden for de to første årgange ikke
har nået et konstant niveau, som det er
tilfældet for de ældre. Dette er en for
udsætning for, at ovennævnte formel
kan bruges.
Ved beregning af dødeligheden i de
to første årgange er der benyttet formlen
m1
m2

--

=

N1
N2

--

·

(1 - ml )

hvor m1 er dødeligheden for første, og
m2 er dødeligheden for anden årgang,
og N 1 og N 2 er antallet af genmeldin
ger i første og anden årgang (Harris
1970). Formlen kan tilsvarende benyttes
på anden årgang og de ældre årgange.
Dødeligheden i Danmark er vist i ta
bel 4. De to ældste fugle blev 9 år og
4 mdr. (686905 ad., 25.3.1960, x 25.7.
1969, 584477 ad., 31.5.1961, x 29.9.
1970), men de var begge ringmærket
som adulte. Som det ses, falder dødelig
heden kraftigt fra m 1 over m2 til m3 +
(dødelighed for 3. og ældre årgange).
Dødeligheden for fugle ringmærket som
juvenile var lavere end for ungemærTabel 4
Arlige dødeligheder for Husskader ringmærket
i forskellige aldersklasser og døde af forskellige
årsager. m1 - dødelighed i første år, m1 + dødelighed i første og senere år etc. etc.

Annual mortali.ty rates for Magpies ringed at
different ages and recovered due to different
eauses of death. m - mortality in first year of
life, m1 +
mortality in first and later years
etc. etc.
-

Aldersklasse

(Age class)

Dødsårsag (Cause
Andre
Skudt

(Shot)

of death)

(Other causes)

Ringmærket som pulli (Ringed as pulli)
0.64
0.79
ml
0.50
0.63
m2
0.30
ms +
0.24
Antal (Number) 109
50
Ringmærleet som juvenile (Ringed as juv.)
0.59
ml
0.35
m2 +
Antal (Number)
5
14
Ringmærket som adulte (Ringed as ad.)
0.44
0.69
ml +
Antal (Number)
25
27

Total

(Total)
0.71
0.53
0.26
59
0.60
0.38
19
0.53
52

41

kede Husskader. Derimod var dødelig
heden hos adultmærkede fugle større.
Dette sidste kan skyldes, at denne grup
pe indeholder juvenile fugle, der ikke
er aldersbestemt rigtigt.
Cave (1978) har vist, at dødeligheden
i stor udstrækning afhænger af dødsår
sagerne. Derfor er materialet for Hus
skade fordelt på skudte fugle og fugle
med andre dødsårsager. Som det ses af
tabel 5, er dødeligheden for skudte
fugle større for l. og 2. års fugle, mens
dødeligheden for skudte fugle er mindre
hos adulte Husskader. Dette kan skyl
des, at de adulte Husskader har vænnet
sig til at tage sig i agt for jægere. Det bør
dog nok også understreges, at de adulte
fugle, der skydes på rederne om foråret,
Tabel S
Den teoretiske aldersfordeling i populationer af
Husskader med dødelighed beregnet på bag
grund af genmeldte fugle med forskellige døds
årsager. m1, m2 og ma + , se Tabel 4.

Theoretical age structure af Magpie popula
tiotts according to mortality rates af hirds re
covered due to different eauses af deatl1. For
abbreoiations, see Table 4.
Aldersklasse

Dødsårsag (Cause
Andre
Skudt

(Age class)

(Shot)

l
2
3
4
5
6
7
8
9
lO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1000
206
76
58
44
33
25
19
14
11
8
6
5
4
3
2
2
l
l
l

ml
mz
ma +
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0.794
0.629
0.242

af death)

(Other causes)
1000
364
182
127
89
62
44
31
21
15
10
7
5
4
3
2
l
l
l
o
0.636
0.500
0.300

Total

(Total)
1000
292
138
102
75
55
40
30
22
16
12
9
6
5
3
2
2
l
l
l
0.708
0.529
0.264

Tabel 6
Dødelighed for forskellige landes bestande af
Husskader i forskellige aldersgrupper samt al
dersfordelingen af de genmeldte fugle. Forkla
ring som i Tabel 4.

Mortality among Magpies f1'0m. different eaun
tries in different age groups. Age distribution
af hirds recooered. Explanation as in Table 4.
Aldersklasse Danmark Norge Sverige Finland

(Age class)
l
2
3
4
5
6
7
8
9
lO
11
12
13
14
15

Total (Total)
1111

m2
ma +

78
17
4
4
4
2

109
0.71
0.53
0.26

45
5
7

l

129
38
18
6
8
l
l

l
117

201

58

93
lO
lO
2

0.66
0.21
0.26

0.57
0.39
0.30

l

0.63
0.19
0.33

formodentlig kun i meget ringe omfang
bliver genmeldt. Tabellen for reduktio
nen i en bestand på 1000 fugle viser
også en helt forskellig udvikling for de
to kategorier af dødsårsager (tabel 5).
F.eks. viser gruppen med andre døds
årsager langt flere fugle mellem 2-10 år,
mens forholdene for skudte fugle og
fugle døde af andre årsager næsten er
ens for gruppen mellem 11-20 år.
Dødeligheden for danske og skandi
naviske Husskader (ifølge oplysninger
hos Rendahl (1960)) er vist i tabel 6.
m 1 var størst for norske og danske fugle,
mens m3 + var størst for finske og sven
ske fugle. For m2 er der nogen variation,
der formodentlig er betinget af et lille
materiale. De fundne forskelle mellem
norsk-danske og svensk-finske fugle kan
tænkes at være betinget af det mere ud
prægede fastlandsklima med kolde vin
tre i Sverige og Finland.
Efter at have overlevet de to første år

er den forventede yderligere levetid 3.29
år for danske fugle. Gennemsnitsalderen
var til sammenligning 5.79 år. Med en
forventet yderligere levetid på 3.29 år
for fugle, der har nået at blive adulte,
kan man regne med h·e ynglesæsoner
med gennemsnitligt 6.37 æg lagt i hvert
kuld (gennemsnittet af Zoologisk Mu
semns kuld). Regner man med 400/o ud
fløjne unger af de lagte æg, giver det
7.64 udfløjne unger på tre ynglesæsoner.
Men hertil kommer dødelighed i de to
første leveår, hvor Husskaderne kun
sjældent yngler.
Dødeligheden i årets løb er vist fig. 2.
For l. års fugle er der især stor døde
lighed umiddelbart efter udflyvningen
i maj-oktober med flest i juni-juli, hvor
ungfuglene endnu er helt uerfarne. I de

15
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Fig. 2. Månedsfordelingen af skudte fugle (skra
veret) og fugle døde af andm årsager i de tre
aldersgrupper.

Month distribution af hirds shot (hatched) and
hirds dead of other eauses in the three age
gro-ups.

Tabel 7
Dødelighed i fim perioder i årets løb angivet
som procentandel af det samlede antal genmel
clinger. For l.års og 3.års fugle afviger antallet
i de fire tremåneders perioder signifikant fra
det forventede antal ved en ligelig fordeling
i de fire grupper. X2 ane-sample test, 0.001 >p.

Mortality in four different periods af the year
e:rpressed as percentages of the total nu.rnber
af recoveries. The distribution af recoveries an
the three month periods deviates signif-icantly
fmm a ranelom distribution. X2 ane-sample test,
O.OOl>p.
Periode

(Periocl)

Mar - Maj
· Jun - Aug
Sep - Nov
Dee - Feb
Total (Total)

Aldersgruppe (Age gro up)
3.å+
2.å

l. å

22
43
21
15

19
50
25
6

45
20
15
20

87

16

75

første par måneder ledsages de af de
adulte fugle, hvorfor der igen i august
oktober kommer en betydelig dødelig
hed i forbindelse med opnåelsen af den
endelige uafhængighed af forældrefug
lene. For 2. års fuglene er dødeligheden
også størst i juni, mens de adulte fugle
viser stor dødelighed februar-maj med
flest april-maj. Dette sidste hænger for
modentlig sanm1en med den intensive
forårsjagt. Engelske fugle viste stor dø
delighed for l. års fugle juni-august, 2.
års fugle marts-juni og i senere årgange
april-juli. Finske fugle viste e.t helt til
svarende billede (Holyoak 1971).
Dette materiale for dødeligheden i
årets løb er sammenstillet i tabel 7. Her
viser det sig også, at dødeligheden for
l. års fugle er større end forventet i som
mermånederne og mindre end forventet
i vintermånederne. For de adulte er dø
deligheden større end forventet om for
året og mindre end forventet om efter
året. I stedet for det fundne billede kun
ne man forvente en større dødelighed
(hos især l . års fugle) om vinteren og
tidligt på foråret, hvor føden er knap.
Dødeligheden i forbindelse med uaf
hængigheden fra forældrefuglene er
imidlertid så stor, at den udgør langt
43

Tabei S
Procentvis fordeling af dødsårsager hos Hus
skader ringmærket i forskellige aMersklasser.

Percentage of uarious eauses of death among
Magpies 1·inged in different age classes.
Dødsårsag (Ca.use of death) l. å
Skudt (S hot)
Fundet død (Found dead)
Fanget i fælde (Trapped)
Fløjet mod ledning

(Killed by ouerhead wires)
Duehøg(Goshawk)
Mår (Marten)
Ilder (Poleeat)
Kat (Gat)
Gift (Poison)
Ukendt (Unknown)
Antal (Nttmber)

46
38

o

l

Alder (Age)
2.å
3.å+
44
19

o
o

53
37
5
o

2
4

19

o
o
o
o

4

12

l

87

16

75

l
l

2

6

o
o

o

l

den største dødelighed blandt disse. Den
større dødelighed blandt adulte om for
året skyldes formodentlig i størst ud
strækning beskydning, mens fuglene selv
i jagtsæsonen om efteråret tilsynela
dende er vanskelige at komme nær for
jægere. Fødemængden er dog på denne
årstid tillige mest rigelig.
DØDSÅRSAGER
Tabel 8 viser dødsårsagerne i de forskel
lige aldersgrupper. Her ses det, at der
skydes flest adulte fugle. Enkelte fugle
fra før 1967, hvor giftudlægning til kraSUMMARY

Breeding sehedule, migra.tional mouements,
mortality and death eauses in the Magpie Piea
piea
Danish recoveries of M agpies were analysed.
The hirds were distributed on lst (until lst
May the year after ringing), 2nd (until lst May
two years after ringing) and later years.
Broods were found between 2nd May and
28th June with only slight temporal and geo
graphical variation (Fig. l).
Dispersal movements are shown in Tables
l-3. Bh·ds on the Isles disperse more than hirds
in Jutland. A decreasing tendency for dispersal
in the present centmy was found.
Martalities are shown in Table 4. The oldest
Danish hird was at least 9 years 4 months.
Mortality related to death eauses is shown
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gefugle endelig blev forbudt, er fundet
døde af forgiftning. Mår Ma·des foina.,
ilder Mel es meles, kat FeUs clonwstica.
og Duehøg Accipiter gentilis har dræbt
enkelte fugle.
De skudte fugles årsfordeling er vist
fig. 2 og tabel 9. Det viser sig da, at der
skydes færre Husskader end forventet
blandt de l. års om sommeren. For de
ældre årgange er der ikke fundet færre
eller flere end forventet i de enkelte års
tider (tabel 9).
Tabel 9
Andelen af skudte fugle i forskellige perioder
af året. I parentes er angivet antal fugle. Antal
let af skudte fugle i relation til ikke-skudte
fugle afviger for l. års fugle i juni-august signi
fikant fra fordelingen på årsbasis. X2-test, 0.05
> p >0.02.

Part of hirds shot in different periods of the
year. The n ttmber of hirds shot and the number
of hirds dead from other eauses among 1st year
hirds in lune-August deuiates signifieantly from
the distribution of all 1st year hirds. X2-test,
o.o5>p>D.02.

Periode

(Period)

Aldersgruppe (Age group)
l .å
2.å
3.å+

Mar - Maj
Jun - Aug
Sep - Nov
Dee - Feb

58
24
61
69

Total (Total)

46 (87)

(19)
(37)
(18)
(13)

33
13
lO O
100

(
(
(
(

3)
8)
4)

l)

44 ( 1 6)

56
47
46
60

(34)
(15)
(11)
(15)

53 (75)

in Table 5. Bh·ds were especially shot in the
first two years of life leading to fewer birds in
the middle years.
Geographical variation of mortality is shown
in Table 6. Danish and N01wegian birds
showed the !argest 1st year mortality, while
Swedish and Finnish hirds showed the !argest
adult mortality. These differences are sug
gested to be caused by winter clin1atical dif
ferences.
Danish birds had a fmther life expectancy
of 3.29 years having reached adult age. Average
age was 5.79 years. With an average of three
breeding seasons with 6.37 eggs in each and
a fledging success of 400fo, each pair produced
7.64 Hedged young. These are further reduced
by mortality during the two first years of life.
Annua! distribution of mortality is shown in

Fig. 2. J uvenile hirds showed an enlarged post
fledging and summer mortality, while adults
showed a large breeding mortality. Seasonal
variations in mortality are shown in Table 7.
Death eauses are summarized in Table 8.
Annua! distribution of shooting is shown in
Fig. 2 and Table 9. Juveniles are especially shot
during summer, while adults did not show any
marked distribution of shooting.
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Boganmeldelser
Jens Mogens Olesen : Blomster og bier - en be
støvningsbiologi. 80 sider. Ca. 100 ill. i farver.

Pris kr. 98,00. Skarv. Holte 1982.
Naturforlaget Skarv lægger ud med et nyt
skolebogsprojekt »Praktisk Biologi<<, et foreta
gende der er værd at lægge mærke til, hvis
man kan dømme ud fra den første udgivelse.
Det er en velskrevet og smukt illustreret hånd
bog i bestøvningsbiologi. Første del af titlen
lover alt for lidt. Kun ca. en fjerdedel af bogen
drejer sig om biernes betydning som bestøvere.
Resten behandler mange andre bestøvere fra
de hjemlige sommerfugle, hvepse, biller og
fluer til de mere fremmedartede former som
fugle, flagermus, pungdyr og aber. Dertil kom
mer kapitler om vindbestøvning, vandbestøv
ning og regnbestøvning. Særdeles interessante
afsnit handler om bestøvning i forhold til vege
tation og klimatiske områder, og andre beskri
ver nytteplanters bestøvning. Alt er pædagogisk
illustreret med tegninger af Elvig Hansen og
fotografier af Gøsta Kjellsson m.fl. Bogen slut
ter med en liste over anden litteratur og et
meget fint udarbejdet stikor�sregister. Til tekst
bogen er der udarbejdet en·: arbejdsbog (48 si
der. Illustreret. Pris kr. 49, 75), der er beregnet
til at være igangsætter af praktisk elevarbejde,
men som også kan være en værdifuld vejled
ning for den, der i fritiden har interesse af at
studere bestøvningsbiologi, et område hvor
man med små midler kan foretage egne ia g t
tagelser over forholdet mellem planter og dyr
og deres omgivelser.
E.N.

M. Skytte Christiansen: Bregner, mosser, laver.

256 sider, heraf 103 farvetavler. Pris kr. 146,10.
Gads Forlag. København 1981.
Denne felthåndbog er udkommet i serien
>>Gads Naturbøger<<. Ligesom i seriens øvrige

bind er hovedvægten lagt på at benytte gode
farveillustrationer, og det er lykkedes meget
fint i denne bog. Der er 101 farvefotografier
af karsporeplanter, 255 af mosser og 299 af
laver. De er alle optaget af den tyske botaniker,
professor H. M. Jahns, til bogen »Fame, Moose,
Flechten, Mitte!-, Nord- und Westeuropas«.
Mens illustrationerne således er overtaget fra
det tyske, er teksten udarbejdet specielt til den
danske udgave af M. Skytte Christiansen. Ind
ledningsvis er de tre plantegruppers morfologi
og biologi gennemgået, illustreret med tegnin
ger og scanning-elektronmikroskopiske fotogra
fier.
Den største del af bogen udgøres af farve
tavlerne og beskrivelsen af de afbildede arter.
Selvfølgelig kan man ikke med en farveflora
alene komme frem til nogen sikker artsbestem
melse, og bogens kortfattede bestemmelsesnøg
ler fører kun til visse karakteristiske arter, ellers
kun til slægter eller slægtsgrupper. Vil man vi 
dere, må man benytte den speciallitteratur, der
er en liste over i bogen.
De fleste af de afbildede arter findes i Dan
mark, men derudover er der arter fra Nord- og
Vesteuropas bjergegne, så bogen kan anvendes
ved besøg i vore nabolande. Mens praktisk talt
alle danske karsporeplanter er afbildet, er det
kun en mindre del af mosserne og laverne, der
er kommet med. Bogen henvender sig fortrins
vis til folk, der dyrker botanikken som hobby,
og det er vel derfor også rimeligt, at alle ar
terne har fået et dansk navn foruden det viden
skabelige. Det må håbes, at bogen kan være
medvirkende til at stimulere interessen for de
omtalte sporeplantegrupper, der frembyder så
mange smukke og interessante træk i både bygE.N.
ning og levevis.
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HallS Meltofte: Danske rastepladser for oade
fugle. 194 sider. Illustreret med tegninger, fotos

og kort. Pris kr. 85,00. Miljøministeriet-Fred
ningsstyrelsen. København 198 1 .
I årene 1974-78 h a r e n gruppe medlemmer
af Dansk Ornithologisk Forening registreret og
optalt rastende vadefugle på 300 lokaliteter
langs de danske kyster. De månedlige optællin
ger viste, at op mod trekvart million vadefugle
på en gang kan opholde sig i Danmark, og når
man tager den stadige udskiftning af fugle i be
tragtning, kommer man til det resultat, at ca. ti
millioner vadefugle årligt passerer landet. Disse
enorme fuglemængder yngler over vidtstrakte
sump- og tundraegne fra det nordlige Sibirien
i øst til Grønland og Canada i vest, og de har
vinterkvarter i Vesteuropa og Afrika. På deres
lange og anstrengende trækrute hviler og fou
ragerer de i vore lavvandede kystområder, der
således har en kolossal betydning for trivselen
hos en stor del af den nordlige halvkugles
yadefugle. Denne kendsgerning må lægge et
stort ansvar på de danske miljømyndigheder.
Dette er i al korthed konklusionen på den fore-

liggende rapport, der meget indgående beskri
ver det store optællings- og beregningsarbejde.
Udover Vadehavet er 92 lokaliteter klassifi
ceret som betydningsfulde for rastende vade
fugle og dermed af stor beskyttelsesmæssig in
teresse. Disse lokaliteter er nøje gennemgået
i rapporten med et stort og velvalgt kortmate
riale. For hver lokalitet er der bemærkninger
om fredninger, jagtforhold og vandreguleringer.
Ikke mindre end 89 Ofo af de klassificerede lo
kaliteter var i større eller mindre grad berørt
af afvanding, dræning eller andre vandregule
ringsindgreb. 81 Ofo af lokaliteterne var uden
særlig jagtbeskyttelse, og i 43 Ofo kunne jagten
betegnes som så intensiv, at den i mærkbar
grad påvirkede lokalitetens værdi som raste
plads. Et væld af tabeller gør ikke just en så
dan rapport til let læsning. Men ind imellem
kan man da finde hvile for øjet og ro i sindet
ved at betragte Jens Gregersens smukke fugle
og landskabsskitser, der lyser op mellem de
mange tal. Rapporten er udgivet af Miljømini
steriet og kan købes gennem boghandelen.

E.N

Forskelligt
Fyns Hoved Feltbiologiske Station

Foreningen »Natur og Ungdom« på Fyn op
rettede i 1977 en feltbiologisk station på Fyns
Hoved. Man kan således i år fejre stationens
5 års jubilæum. I denne anledning har forenin
gen udsendt et særnummer af Feltbiologen, der
er foreningens lokale tidsskrift. Heri berettes
om arbejdet gennem de første fem år. Over 300
naturinteresserede, mest folk fra Fyn, men også
fra det øvrige Danmark og fra udlandet, har
i disse år besøgt stationen og været med til at
registrere planter og dyr i det naturskønne om
råde, Hindsholm med Fyns Hoved, der er sta
tionens naturlige arbejdsmark Det er impone
rende, at projektet økonomisk har hvilet i sig
selv. Alt er betalt af dem, der har besøgt og
benyttet stationen.
Festskriftet er på 36 sider + 8 annoncesider.
Det er smukt trykt og forsynet med mange fine
sorthvide fotografier. Artiklerne giver en over
sigt over, hvad der er arbejdet med. Både
sprogligt og indholdsmæssigt er de præget af
forfatternes entusiasme, mere end af rutine
med hensyn til undersøgelsesmetoder og publi
cering. Det er vanskeligt at starte et så ambi
tiøst projekt, som det foreliggende, på bar bund
og uden større erfaring. En af bidragyderne
udhykker det således : »Ikke kun for insektfol
ket var der problemer med at finde en fornuf
tig arbejdsgang med undersøgelserne. For alle
emnegrupperne gik det første par år med at
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høste erfaringer af det daglige arbejde, således
at en arbejdsplan for de kommende år kunne
udarbejdes.«
Fuglene er den gruppe, der er behandlet
grundigst. Både ynglefuglene og trækfuglene
er gjort til genstand for indgående iagttagelser,
og resultaterne er publiceret i forskellige hæf
ter af >>Feltbiologen«. Områdets krybdyr og
padder kendes også ret godt på grundlag af
deltagelse i atlasundersøgelsen af disse dyr. Ef
terhånden har man også fået et godt hold på
de botaniske undersøgelser. Derudover er man
ikke kommet langt. Alle lavere dyr, deriblandt
insekter, kender man endnu meget lidt til, så
der er arbejde for stationen endnu mange år
frem.
Samtidig med at jeg lykønsker de unge fyn
ske feltbiologer med resultaterne af de første
fem års undersøgelser, vil jeg gerne udttykke
håbet om, at arbejdet må fortsætte med samme
friske initiativ og store begejstring, som statio
nens medarbejdere hidtil har udvist. Vi har
stærkt brug for at få registreret, hvad vi har
af planter og dyr i Danmark, før det er for
sent. Alle lokale tiltag må derfor hilses med
glæde. Til slut skal jeg blot nævne, at oplys
ninger om stationen og om tidsskriftet »Felt
biologen« kan fås ved henvendelse til Natur og

Ungdom, Stendamsgade l, 5800 Nyborg.

E.N.

STIK OG BID

Særudstilling på Natu·rhistorisk Museum,
Arhus, 4. juni - 29. august 1982
Hvor man -end færdes i den danske natur eller
i sit hjem, kan man komme ud for at blive bidt
eller stukket af et eller andet dyr. Nogle arter
opsøger os direkte for at suge blod, mens andre
kun stikker eller bider i selvforsvar, når de fø
ler sig truet. Heldigvis er det kun få dyr, vi
skal tage os i agt for på grund af giftighed
eller smittefare.
Skovflåten på vedføjede billede er et af de
mere ubehagelige bekendtskaber. Den sultne
skovflåt opholder sig i vegetationen på fugtige
steder, parat til at springe på en passende vært,
som den kan suge blod af. Det kan være ræv,
eg
' ern, mus eller pindsvin, men det kan også
være husdyr eller menneske. På værtsdyret op
søger flåten et blødhuelet sted. Her borer den
hul med kæberne og stikker derefter hele sna
belen, der er forsynet med modhager, ned i
såret. Godt forankret dybt i værtens hud bliver
flåten nu hængende, indtil den har suget blod
nok til at gennemføre næste hudskifte eller
eventuelt lægge æg. Den udskiller fra sine
spytkirtler et sekret, der forhindrer blodet i at
koagulere, og samtidig virker det smertestil
lende, så skovflåtens stik i virkeligheden slet
ikke kan mærkes. Har man »nerver« til det, bør
man nok lade flåten sidde, til den er mæt og
frivilligt trækker sig tilbage. Men der kan godt
gå adskillige dage. Hvis man prøver at pille
den af, bliver der næsten altid noget af snabe
len siddende i huden og giver anledning til
ulidelig kløe og eventuelt også betændelse.

Skovflåt på menneskehud, Læsø, juli 1963

Skovflåten er kun et enkelt af de dyr, udstil
lingen og det til11ørende lysbilledforedrag be
skæftiger sig med. For en gangs skyld viser
museet naturen fra den mere ubehagelige side
- set i et biologisk og kulturhistorisk perspek·red.
tiv.
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